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ДА ФО РУ МАЎ РЭ ГІ Ё НАЎ

ПЛЯ ЦОЎ КА ПЛЯ ЦОЎ КА 
ДЛЯ ДЫЯ ЛО ГУДЛЯ ДЫЯ ЛО ГУ

На мі ну лым тыд ні ў Санкт-Пе цяр бур гу ад бы ло ся 
су мес нае па ся джэн не ар га ні за цый ных ка мі тэ таў 
па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні VІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі.

Су стар шы нёй арг ка мі тэ та з бе ла рус ка га бо ку з'яў-
ля ец ца на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Мар' я на 
Шчот кі на, з ра сій ска га — на мес нік стар шы ні Са ве та 
Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі Юрый Ва раб' ёў.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Са ве та Рэс пуб лі кі, на 
па ся джэн ні аб мяр коў ва ла ся пад рых тоў ка асноў ных 
ме ра пры ем стваў фо ру му. Асаб лі вая ўва га ўдзель ні-
каў бы ла ад да дзе на пра гра ме пле нар на га па ся джэн-
ня, у якім ча ка ец ца ўдзел кі раў ні коў дзяр жаў.

Мар' я на Шчот кі на па ве да мі ла жур на ліс там, што 
важ най част кай пра гра мы са мі ту ста не Ма ла дзёж-
ны фо рум.

— Не вы пад ко ва мы пры цяг ва ем шмат мо ла дзі, бо 
гэ та — бу ду чы ня Са юз най дзяр жа вы, пы тан ні пе ра-
ем нас ці, за ха ван ня агуль най гіс то рыі, — ад зна чы ла 
яна. — У гэ тым пла не доб рай пля цоў кай для пра-
соў ван ня ма ла дзёж ных іні цы я тыў з'яў ля ец ца ма ла-
дзёж ны пар ла мент.

— Мы ха це лі б, каб у рамках фо ру му ма ла дзёж-
ны мі пар ла мен та мі на шых кра ін бы ла пра ве дзе ная 
сур' ёз ная ра бота. У ма ла дых лю дзей шмат ці ка вых 
іні цы я тыў, — да даў Юрый Ва раб' ёў.

Ён ад зна чыў, што ў цэ лым боль шасць ме ра пры-
ем стваў фо ру му зна хо дзіц ца ў вы со кай сту пе ні га-
тоў нас ці.

— За ста лі ся дроб ныя пы тан ні, якія трэ ба да пра ца-
ваць. Сён ня мы да мо ві лі ся, хто і ў якія тэр мі ны бу дзе 
іх вы ра шаць, — па ве да міў ён.

У сваю чар гу, Мар' я на Шчот кі на да да ла, што на пя-
рэ дад ні фо ру му (4—5 лі пе ня) у Бе ла ру сі прой дзе на ву-
ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя па пы тан нях су пра цоў-
ніц тва дзвюх кра ін у га лі не транс пар ту і ла гіс ты кі.

— Ад но сі ны Бе ла ру сі і Ра сіі бы лі, ёсць і бу дуць 
ўсё аб дым ныя, стра тэ гіч ныя і сяб роў скія. Ка лі ёсць 
ней кія пы тан ні, трэ ба пра іх ка заць і шу каць вый-
сце. Фо рум рэ гі ё наў — доб рая пля цоў ка для та ко га 
дыя ло гу, — рэ зю ма ва ла ві цэ-спі кер верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та.

Дзе ля па шы рэн ня Дзе ля па шы рэн ня 
ста сун каўста сун каў

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі, су стар шы ня 
арг ка мі тэ та па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні Фо ру му рэ гі ё-
 наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на Мар' я на Шчот кі на і стар шы -
ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па між на род-
ных спра вах і на цы я наль най бяс пе цы, кі раў нік ра бо чай 
гру пы На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
су пра цоў ніц тве з Пар ла мен там Рэс пуб лі кі Уз бе кі стан 
Сяр гей Рах ма наў пры ня лі ўдзел у чар го вым па ся джэн ні 
Су мес най між ура да вай ка мі сіі па двух ба ко вым су пра-
цоў ніц тве. Ме ра пры ем ства прай шло пад кі раў ніц твам 
на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі-
мі ра Двор ні ка і на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі 
Уз бе кі стан Эле ра Га ні е ва.

Па ін фар ма цыі прэс-служ бы Са ве та Рэс пуб лі кі, 
Мар' я на Шчот кі на вы сту пі ла з прэ зен та цы яй і па ве-
да мі ла пры сут ным, як ідзе пад рых тоў ка да Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на. Уз бек ска му бо ку ўне-
се ны пра па но вы па пры клад най пра гра ме ме ра пры-
ем стваў бу ду ча га фо ру му, пра гра мах тэ ма тыч ных 
сек цый, агу ча ны пы тан ні ар га ні за цый на га ха рак та ру, 
якія па тра бу юць вы ра шэн ня ў пра цэ се пад рых тоў кі і 
пра вя дзен ня за пла на ва на га ме ра пры ем ства.

Акра мя та го, на па ся джэн ні бы лі раз гле джа ны 
ак ту аль ныя пы тан ні двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва ў 
сфе ры сель скай гас па дар кі, пра мыс ло вай ка а пе ра-
цыі, аду ка цыі, куль ту ры, транс пар ту, ту рыз му, ход 
рэа лі за цыі ме ра пры ем стваў да рож най кар ты па раз-
віц ці су пра цоў ніц тва па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і 
Рэс пуб лі кай Уз бе кі стан, за цвер джа най прэм' ер-мі-
ніст ра мі дзвюх кра ін у ліс та па дзе мі ну ла га го да.

СТАР ШЫ НЯ 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ пра вёў 
су стрэ чу з Над звы чай ным 
і Паў на моц ным Па слом 
Чэш скай Рэс пуб лі кі ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
То ма шам ПЯР НІЦ КІМ.

Як па ве дам ляе прэс-
служ ба Са ве та Рэс пуб лі кі, 
ба кі аб мер ка ва лі пы тан ні 
ганд лё ва-эка на міч на га, ін-
вес ты цый на га і гу ма ні тар-
на га су пра цоў ніц тва.

У на шых кра ін шмат 
сфер, якія ўяў ля юць уза ем-
ную ці ка васць, пад крэс ліў 
спі кер верх няй па ла ты бе-
ла рус ка га пар ла мен та. На
яго дум ку, ёсць па тэн цы ял 
для больш ды на міч на га
раз віц ця ганд лё ва-эка на-
міч ных ад но сін, ства рэн ня 
су мес ных кам па ній.

— У нас мо жа быць больш 
су мес ных пра ек таў. Кам па ніі 
Чэ хіі маг лі б больш ак тыў на 
пра ца ваць на бе ла рус кім 
рын ку, праз Бе ла русь вы хо-
дзіць са сва ёй пра дук цы яй на 
рын кі Еў ра зій скай эка на міч-
най пра сто ры, — ад зна чыў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

У лі ку пры яры тэт ных кі-
рун каў двух ба ко ва га парт-
нёр ства ён на зваў ма шы на-
бу да ван не.

— У гэ тай част цы нам ці-
ка вы во пыт Чэ хіі ў га лі не ру-
ха ві коў, сіс тэм кі ра ван ня, — 
удак лад ніў Мі ха іл Мяс ні-
ко віч. — Мы мо жам рэа лі-

за ваць са праў ды доб рыя 
пра ек ты.

Акра мя та го, Бе ла русь і 
Чэ хія маг лі б па спя хо ва су-
пра цоў ні чаць у сфе ры фар-
ма цэў ты кі, па лі мер ных ма-
тэ ры я лаў.

У сваю чар гу, дып ла мат 
ад зна чыў ці ка васць чэш ска га 
біз не су да на шай кра і ны. Ён 
рас ка заў пра най больш па-
спя хо выя су мес ныя пра ек ты, 
у тым лі ку ў га лі не сель скай 
гас па дар кі і во да ачыст кі.

То маш Пяр ніц кі так-
са ма ак цэн та ваў ува гу на 
тым, што ў дру гой па ло ве
2022 го да Чэ хія пры ме стар-
шын ства ў ЕС.

— Па лі ты ка «Ус ход ня га 
парт нёр ства» бу дзе ад ным 
з пры яры тэ таў на ша га стар-
шын ства, — пад крэс ліў ён.

На пе ра га во рах ба кі 
так са ма аб мер ка ва лі маг-
чы мас ці ўма ца ван ня між-
пар ла менц ка га су пра цоў-
ніц тва.

У АГ РА КАМ БІ НА ЦЕ «Мір», ад ной 
з най буй ней шых гас па да рак 
Ба ра на віц ка га ра ё на, ня даў на 

за кошт аб лас но га бюд жэ ту і ўлас ных 
срод каў рас па ча ло ся бу даў ніц тва 
ма лоч ната вар най фер мы 
на 765 га лоў, так са ма па бу да ва ны 
ча ты ры ся наж ныя і сі лас ныя 
тран шэі. «Мір» — ад мет ны вы твор ца 
пра дук цыі жы вё ла га доў лі не толь кі 
ў ра ё не, але і ў воб лас ці. Гас па дар ка 
за ці ка ві ла ўпаў на ва жа на га Прэ зі дэн та 
па Брэсц кай воб лас ці яшчэ і тым, што 
ня даў на да яе бы ло да лу ча на вя лі кае 
страт нае прад пры ем ства «Аг ра сэр віс 
стан дарт». Мі ха іл Мяс ні ко віч звяр нуў 
ува гу, што праб лем ную гас па дар ку 
ў «Мі ры» да стат ко ва хут ка адап та ва лі 
да сва іх умоў, за ра бот ная пла та тут 
на блі зі ла ся да ся рэд ніх 750 руб лёў 
і пра гля да юц ца доб рыя да лей шыя 
перс пек ты вы.

Ды рэк тар ААТ «Аг ра кам бі нат 
«Мір» Іван КЛІ ШЭ ВІЧ па ве да міў, што 
праб лем ных мо ман таў па куль вель мі і 
вель мі мно га, але кі раў ніц тва кам бі на-
та ба чыць сваю за да чу ў тым, каб за ха-
ваць і адзін, і дру гі ка лек тыў, а так са ма 
пад трым лі ваць не аб ход ную ды на мі ку 
раз віц ця.

Ад но з га лоў ных пы тан няў, якое бы-
ло ў по лі зро ку пад час ра бо чай па езд кі, 
да ты чы ла ся на рых тоў кі тра вя ных кар-
моў. На Брэст чы не сё ле та пла ну ец ца 
на рых та ваць іх у аб' ёме 1,7 міль ё на 
тон. Та кая ліч ба аб умоў ле на вы со кай 
шчыль нас цю буй ной ра га тай жы вё лы: 
на 100 гек та раў сель гас угод дзяў у рэ гі ё-
 не пры па дае 73 га ла вы буй ной ра га-
 тай жы вё лы, у тым лі ку 24 ка ро вы, што 
амаль у 1,3 ра за пе ра вы шае рэс пуб лі-
кан скія па каз чы кі. На дзень, які па пя-
рэд ні чаў ра бо чай па езд цы, у воб лас ці 
бы ло на рых та ва на 23 пра цэн ты ад пла-
на тра вя ных кар моў, што на ўмоў ную 
га ла ву жы вё лы скла дае 6,19 цэнт не ра, а 
ў Ба ра на віц кім ра ё не на зва ны па каз чык 
на блі зіў ся да сямі цэнт не раў.

Гэ ты факт ад зна чыў стар шы ня Са ве-
та Рэс пуб лі кі, ад каз ва ю чы на пы тан ні 
жур на ліс таў, ука заў на ста ноў чы во-
пыт мяс цо вых аг ра ры яў, якія ўцяг ва-

юць у гас па дар чы зва рот так зва ныя 
ня ўдо бі цы — пой мы рэк, лу гі, на якіх 
атрым лі ва юць кар мы. 1100 гек та раў та-
кіх пло шчаў вы ка рыс тоў ва юць сель-
гас вы твор цы Ба ра на віц ка га ра ё на ме-
на ві та для атры ман ня ўко су траў.

Яшчэ ад ным ці ка вым аб' ек там для 
на вед ван ня ста ла фер мер ская гас-
па дар ка «Фар ту на» Га лі ны і Сяр гея 
МА ТУ САЎ. Вар та ад зна чыць, што яна 
скла да ец ца з дзвюх асоб ных гас па да-
рак, які мі кі ру юць муж і жон ка. Гэ тыя 
фер ме ры вы лу ча юц ца не толь кі ў сва ім 
ра ё не, але і ў воб лас ці. Да стат ко ва ска-
заць, што сё ле та Га лі на Ар ка дзьеў на — 
да рэ чы, дру гі раз за дзе ся ці год дзе — ста-
ла ча ла ве кам го да ў Брэсц кай воб лас ці. 
Кі раў ні ка Са ве та Рэс пуб лі кі ў гэ тым па-
спя хо вым прад пры ем стве ці ка ві ла ўсё, 
асаб лі ва ка лі ўлі чыць, што жан чы на — 
вы пуск ні ца гіст фа ка БДУ. У «Фар ту не» 
вы ка рыс тоў ва юц ца са мыя пе ра да выя 
ай чын ныя і за меж ныя тэх на ло гіі, Ма ту сы 
па ста ян на су пра цоў ні ча юць з на ву ко-
вы мі ін сты ту та мі, ста вяць на сва іх па лях 
са мыя сме лыя экс пе ры мен ты.

Дык вось Га лі на Ма тус рас ска за ла, 
што ра бо та на зям лі — са мая твор чая і 
ці ка вая. На дум ку Мі ха і ла Ула дзі мі ра-
ві ча, у гэ тым вы каз ван ні закладзена 
фор му ла пос пе ху.

На гас па дар чым два ры фер ме раў 
га вор ка зай шла пра эка ла гіч ную пра-
дук цыю, аль бо ар га ніч нае зем ля роб-
ства, пра якое апош нім ча сам шмат 
га во рыц ца. На дум ку Га лі ны Ма тус, 
эка ла гіч ная пра дук цыя — за да ча фер-
мер скіх гас па да рак, вя лі кія аг ра хол-
дын гі гэ тым зай мац ца не бу дуць, та му 
што спра ва над звы чай пра ца ёміс тая 
і за трат ная. Тут па трэб ныя ад мыс-
ло выя тэх ні ка і тэх на ло гіі. Перш чым 
рас па чаць спра ву, Ма ту сы аб' еха лі 
ка лег з Гер ма ніі, Да ніі, па гля дзе лі, на 
якіх ма шы нах і якім чы нам тыя пра цу-
юць. Там, на прык лад, ёсць ма шы ны, 
што зма га юц ца з ліш няй рас лін нас цю 
з да па мо гай га ра чай па ры, вы па рва-
юць зел ле. Фер ме ры пра па ну юць на 
ўзроў ні краіны раз гле дзець пы тан не, 
каб тым, хто зай ма ец ца эка ла гіч ным 
зем ля роб ствам, мож на бы ло за во зіць 

спе цы яль ную тэх ні ку без апла ты ПДВ і 
мыт ных пош лін. Мі ха іл Мяс ні ко віч узяў 
на за мет ку ідэі фер ме раў, якія поў ным 
хо дам вя дуць пад рых тоў ку да ар га ніч-
на га зем ля роб ства і зай ма юц ца сер ты-
фі ка цы яй 200 гек та раў зям лі па вод ле 
ўсіх між на род ных стан дар таў. Та кую 
сер ты фі ка цыю на іх по лі прай шло ўжо 
67 гек та раў. У 2020 го дзе Ма ту сы спа-
дзя юц ца вы рас ціць пер шыя то ны ар га-
ніч най пра дук цыі, якую ўжо сён ня га-
то выя за браць за меж ныя парт нё ры.

Ад ра сам на вед ван ня ста ла так са-
ма лы жа ро лер ная тра са ў аг ра га рад ку 
Мір. Тут па вод ле да ру чэн ня Прэ зі дэн та 
зу сім ня даў на аб ста ля ва на но вае пра-
фе сій нае бія тлон нае стрэль бі шча. Тра-
са ця пер функ цы я нуе ў поў ным сва-
ім аб' ёме, ідуць трэ ні роў кі. За раз тут 
пра хо дзіць дзі ця чы спар тыў ны ла гер. 
На тра се што дзень трэ ні ру юц ца са-
мыя юныя спарт сме ны дзі ця ча-юнац-
кай спар тыў най шко лы Ба ра на віц ка-
га ра ё на, якія толь кі скон чы лі пер шы 
клас. Па вод ле слоў ды рэк та ра шко лы 
Ла ры сы ЖА ЛЕЗ НАЙ, усе ця пе раш нія 
вы ха ван цы шко лы га на рац ца, што на 
ІІ Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску вы сту-
пае яе вы пуск нік, спарт смен па спар-
тыў най ха дзе Мі кі та Ка ля да. А ця пер 
ва ўсіх дзя цей ра ё на з'я ві ла ся маг чы-
масць зай мац ца бія тло нам.

Вы ні кі па езд кі па Ба ра на віц кім ра ё -
не бы лі пад ве дзе ныя на па ся джэн ні 
ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та. Бы ло 
раз гле джа на пы тан не га тоў нас ці сель-
гас ар га ні за цый да пра вя дзен ня ўбор кі 
ўра джаю, а так са ма аб мер ка ва ны біз-
нес-пла ны раз віц ця сель гас ар га ні за-
цый у рам ках вы ка нан ня да ру чэн няў 
Прэ зі дэн та кра і ны.

Пад час па езд кі Мі ха іл Мяс ні ко віч ад-
даў вя лі кую ўва гу агля ду комп лекс на га 
вы ка нан ня пла на ўстой лі ва га раз віц ця 
Ба ра на ві чаў. На ра да па гэ тым пы тан ні 
прай шла ў гар вы кан ка ме. Аб мер ка ва лі 
пры вя дзен не ў па ра дак мяс цо вых да-
рог. У го ра дзе трэ ба доб ра ўпа рад ка ваць 
150 кі ла мет раў ву ліц толь кі ў пры ват ным 
сек та ры. З іх 50 кі ла мет раў бу дзе пры ве-
дзе на ў па ра дак ужо сё ле та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Пры яры тэ ты су пра цоў ніц тваПры яры тэ ты су пра цоў ніц тва
Бе ла русь раз ліч вае на ўма ца ван не двух ба ко вых адносін з Чэ хі яй

«У СЕЛЬ СКАЙ ГАС ПА ДАР ЦЫ «У СЕЛЬ СКАЙ ГАС ПА ДАР ЦЫ 
ВАЖ НА ПРА ЦА ВАЦЬ ТВОР ЧА»ВАЖ НА ПРА ЦА ВАЦЬ ТВОР ЧА»

Пад час ра бо чай па езд кі ў Ба ра на віц кі ра ён стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха іл Мяс ні ко віч на ве даў шэ раг сель гас прад пры ем стваў роз ных фор маў улас нас ціso
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