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Кам пе тэнт ны ка мен та рый

...10 мая 2015 го да стар шы-

ня Кі тай скай На род най Рэс-

пуб лі кі Сі Цзінь пін пры ля цеў у 

Бе ла русь. Пас ля афі цый най 

цы ры мо ніі су стрэ чы ў Па ла цы 

Не за леж нас ці бе ла рус кі і кі-

тай скі лі да ры пра вя лі перага-

воры ў па шы ра ным фар ма це і 

вуз кім скла дзе, па вы ні ках якіх 

пад пі са лі па кет да ку мен таў. 

Ся род іх — Да га вор аб друж бе 

і су пра цоў ніц тве па між Бе ла-

рус сю і Кі та ем, а так са ма су-

мес ная дэк ла ра цыя аб да лей-

шым раз віц ці і па глыб лен ні 

ад но сін усе ба ко ва га стра тэ гіч-

на га парт нёр ства.

Акра мя та го, та ды ж бы лі 

пад пі са ны два дзя сят кі па гад-

нен няў і ме ма ран ду маў — гэ та 

зра бі лі прад стаў ні кі афі цый-

ных дэ ле га цый.

Візіт у Бе ла ру сь у стар шы ні 

КНР атры ма ў ся на сы ча ным — 

і ў фі наль ны дзень ві зі ту кі раў-

ні кі дзяр жаў на ве да лі мес ца 

пер ша га эта пу бу даў ніц тва Кі-

тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры-

яль на га пар ку, дзе па кі ну лі 

свае под пі сы на пла не раз віц-

ця пар ку.

Праз не каль кі ме ся цаў 

пас ля зна мя наль на га ві зі ту 

і з'я ві ла ся Ды рэк ты ва № 5.

Гэ та да ку мент ад 31 жніў-

ня 2015 го да, пры све ча ны 

раз віц цю двух ба ко вых ад но-

сін Бе ла ру сі з Кі тай скай На-

род най Рэс пуб лі кай. У пры-

ват нас ці, у Ды рэк ты ве ска за-

на, што раз віц цё ад но сін 

усе ба ко ва га стра тэ гіч на га 

парт нёр ства на шай кра і ны з 

КНР ад па вя дае доў га тэр мі-

но вым ін та рэ сам Бе ла ру сі і 

ўма ца ван ню яе між на род ных 

па зі цый, спры яе за бес пя чэн-

ню раз віц ця ўся го спект ра 

бе ла рус ка-кі тай ска га су пра-

цоў ніц тва.

Так са ма ў да ку мен це пад-

крэс лі ва ец ца, што асноў ным 

змес там двух ба ко ва га су пра-

цоў ніц тва з'яў ля ец ца ўза ем ная 

ра шу чая пад трым ка па пы тан-

нях, якія да ты чац ца ка рэн ных 

ін та рэ саў дзвюх кра ін, — су ве-

рэ ні тэт, тэ ры та ры яль ная цэ-

лас насць, бяс пе ка, эка на міч-

нае раз віц цё.

Да рэ чы, у Ды рэк ты ве ад-

зна ча на, што су пра цоў ніц тва 

з КНР ажыц цяў ля ец ца на 

прын цы пах, ся род якіх — 

раў на праўе, уза ем ная вы га-

да, цес нае ўза е ма дзе ян не 

дзярж ор га наў з кі тай скім бо-

кам.

Вы зна ча ны і асноў ныя кі-

рун кі су пра цоў ніц тва. Ся род 

іх — глы бо кая ін тэ гра цыя га лін 

пра мыс ло вас ці і прад пры ем-

стваў, ін фар ма цый на-ка му ні-

ка цый ныя тэх на ло гіі, на ву ка і 

да сле да ван ні, уза е ма дзе ян не 

рэ гі ё наў і ін шыя.

Стра тэ гіч ны на пра мак су-

пра цоў ніц тва з КНР — су мес-

нае раз віц цё ў ганд лё вай, ін-

вес ты цый най, фі нан са вай і 

іна ва цый най сфе рах, а так са-

ма ства рэн не і рэа лі за цыя су-

мес ных пра ек таў і прад пры ем-

стваў.

Асоб ным ор га нам да ру ча на 

пра вя дзен не кан крэт ных ме-

ра пры ем стваў для рэа лі за цыі 

пра пі са ных мэт і за дач. Так са-

ма канкрэтныя кро кі пра пі са-

ны для ін вес ты цый най, фі нан-

са вай, гу ма ні тар най сфе р, у 

га лі не на ву кі і тэх ні кі, рэ гі я-

наль на га су пра цоў ніц тва. 

Без умоў на, асаблівае мес ца ў 

да ку мен це зай мае Кі тай ска-

бе ла рус кі ін дуст ры яль ны парк 

«Вя лі кі ка мень» як най важ-

ней шы эле мент удзе лу на шай 

кра і ны ў бу даў ніц тве Эка на-

міч на га по яса Шаў ко ва га 

шля ху.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

З гіс то рыі пы тан няЗ гіс то рыі пы тан ня

Друж ба, 
раў на праўе, 

уза ем ная вы га да
Што та кое Ды рэк ты ва Прэ зі дэн та № 5?

Спя ша ем ся 
не спя ша ю чы ся

Стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў 

На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі 

па пра мыс ло вас ці, 

па ліў на-энер ге тыч ным 

комп лек се, транс пар це 

і су вя зі Анд рэй РЫ БАК:

— Мож на па-роз на му 

ацэнь ваць рэа лі за цыю Ды-

рэк ты вы № 5. Зы хо дзя чы з 

ча кан няў ад су пра цоў ніц тва 

з Кі тай скай На род най Рэс-

пуб лі кай, ха це ла ся б боль ша-

га. Але ка лі па раў ноў ваць на шы ад но сі ны з ін-

шы мі парт нё ра мі, з той жа Ра сій скай Фе дэ ра-

цы яй, Еў ра са ю зам, з на шы мі су се дзя мі па СНД, 

то ды на міка, на ват у боль шай сту пе ні, чым з 

кімсь ці, пры сут ні чае. Маг чы ма, з Ра сій скай Фе-

дэ ра цы яй мы да сяг ну лі та ко га вы со ка га ўзроў-

ню, што ўжо па чы на юц ца ней кія ад коч ван ні. 

У ад но сі нах з Кі та ем ідзём не так хут ка, але 

па сту паль на. Так, нам ха це ла ся б, каб у Кі тай-

ска-бе ла рус кім ін дуст ры яль ным пар ку бы ло 

больш рэ зі дэн таў, каб яны за пус ка лі пра дук цыю 

ў вя ліз ных аб' ёмах. На эта пе бу даў ніц тва ёсць 

ужо ня ма ла рэ зі дэн таў, але рэа лі за ва ных пра-

ек таў па куль ня шмат. Ка неш не, іх коль касць 

па вя ліч ва ец ца. Як ча ла ве чае дзі ця трэ ба вы на-

сіць, як са джан цу трэ ба вы рас ці, так і тут — не 

трэ ба спя шац ца, трэ ба ра біць усё дак лад на, 

крок за кро кам, пры слу хоў ва ю чы ся да кі тай скіх 

парт нё раў.

Не аднойчы мы ра зам з Са ве там Рэс пуб лі кі 

пра во дзі лі па іні цы я ты ве кі тай ска га па соль ства 

су стрэ чы з кі тай скім біз не сам, дзе аб мяр коў ва-

лі ўдас ка на лен не на ша га за ка на даў ства. Без-

умоў на, што без пэў най яго ўні фі ка цыі біз нес 

на ўрад ці да лё ка пра су не цца на пе рад.

Я для ся бе за зна чыў, што кі тай скі біз нес ра-

зу мее спры яль ны ін вес ты цый ны клі мат кры ху 

інакш, чым ства рэн не вя лі кіх іль гот і прэ фе рэн-

цый. Яго прад стаў ні кі ка жуць пра тое, што ча-

сам на ша за ка на даў ства за над та за рэ гу ля ва-

нае. Асаб лі ва яны ак цэн та ва лі ўвагу на пы тан-

нях пра цоў на га за ка на даў ства. Мы над та фар-

ма лі зу ем ад но сі ны па між ра бот ні кам і пра ца-

даў цам. На прык лад, ка лі Ад мі ніст ра цыя Кі тай-

ска-бе ла рус ка га пар ка вы ра шы ла змя ніць 

рас па ра дак пра цоў на га дня, пад ла дзіў шы яго 

пад гра фік ру ху гра мад ска га транс пар ту, спат-

рэ бі ла ся пе ра за клю чыць кант рак ты з кож ным 

ра бот ні кам, па пя рэ дзіць яго за ме сяц, ня гле-

дзя чы на тое што ўсе згод ныя і зме не ны гра фік 

для ўсіх больш зруч ны. Гэ так жа ня прос та пры-

цяг нуць ра бот ні ка да пра цы ў вы хад ны дзень, 

ка лі, ска жам, пры яз джае ад каз ная дэ ле га цыя.

Ка лі я іх чую, то ра зу мею, што ў нас так: трэ-

ба дык трэ ба. А ў кі тай цаў за ка на даў ства не 

на столь кі фар ма лі за ва нае і раз га лі на ва нае, і 

яны пры вык лі вы кон ваць яго лі та раль на. Яны 

бя руць на ша, чы та юць і не ве да юць, што ра біць. 

Не як я ім пра па на ваў ра біць так, як ра біў сам, 

ка лі пра ца ваў на прад пры ем стве: ра бот нік мо-

жа на пі саць, што згод ны на зме ны ў пра цоў ным 

рэ жы ме без за ха ван ня тэр мі наў па пя рэ джан ня. 

Яны вель мі здзі ві лі ся: дзе гэ та за пі са на 

ў за ко не?

Мы ства ра ем спры яль ны ін вес ты цый ны клі-

мат па сва ім ра зу мен ні, а яны ча ка юць трош кі 

ін ша га. Каб зра зу мець ад но ад на го, зно сін па-

він на быць больш. У ін дуст ры яль ных пар ках на 

тэ ры то рыі КНР ка ла саль ная коль касць рэ зі дэн-

таў — ты ся чы, і яны не ка рыс та юц ца ні я кі мі 

льго та мі. Парк ства рае інф-

ра струк ту ру, дае маг чы масць 

кан суль та цый для па чат коў-

цаў і па доб нае. Кі тай цы лі-

чаць: ка лі біз нес не здоль ны 

вы жыць без пад атко вых іль-

гот, то ён не па трэб ны.

Та му нам не вар та спя-

шац ца і ча каць вы бу хо ва га 

рос ту, важ на лепш зра зу мець 

ад но ад на го, у тым лі ку і для 

раз віц ця ўлас на га за ка на даў-

ства.

Ка лі ка заць пра су пра цоў-

ніц тва з Кі та ем, то трэ ба зга-

даць наш пра ект (лі чу, што гэ та наш пра ект) — 

Гру пу пад трым кі Шаў ко ва га шля ху пры Пар ла-

менц кай Асамб леі Ар га ні за цыі па бяс пе цы і 

су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе, якая бы ла ство ра на 

ў Мін ску. З го на рам ма гу ска заць, што ад Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь пад пі саў па гад нен не аб ства-

рэн ні гэ тай гру пы. Ін та рэс да яе вя лі кі, яна ўжо 

аб' яд ноў вае 27 кра ін. Та кім чы нам мы ста ра ем-

ся ўдзель ні чаць у пра ек тах, якія іні цы я ваў Кі тай, 

каб быць не толь кі ў іх рэ чы шчы, але і на пе ра-

дзе.

Я быў удзель ні кам аб мер ка ван ня іні цы я ты вы 

«По яс і шлях» у Ака дэ міі гра мад скіх на вук 

КНР — гэ та адзін з рас пра цоў шчы каў ідэі. Дык 

вось, яе аў та ры сцвяр джа юць, што не ўсе пра-

віль на іні цы я ты ву ра зу ме юць. Ча мусь ці ча ка-

юць, што Кі тай бу дзе раз да ваць кож най кра і не 

ўздоўж Шаў ко ва га шля ху гро шы, і вы стра і лі ся 

па іх у чар гу. На са мрэч Кі тай ча кае, ка лі яму ў 

ад каз пра па ну юць пра ек ты ўза е ма вы гад на га 

су пра цоў ніц тва. У Ака дэ міі гра мад скіх на вук 

нам па ве да мі лі, што ўзнік ла па трэ ба рас пра-

цоў кі су мес на га да ку мен та — стра тэ гіі па бу до-

вы «По яса і шля ху», каб бы ло агуль нае ра зу-

мен не гэ тай іні цы я ты вы. Нам, як ад ным з са мых 

ак тыў ных удзель ні каў яе рэа лі за цыі, Кі тай пра-

па ноў вае па ду маць ра зам над ства рэн нем та-

ко га да ку мен та. І на маю дум ку, для Гру пы пад-

трым кі Шаў ко ва га шля ху пры ПА АБ СЕ та кая 

ра бо та бы ла б ла гіч най.

Ка лі ка заць пра па ска рэн не ўза е ма дзе ян ня 

з Кі та ем, то трэ ба ра зу мець і тое, што на ша 

на сель ніц тва ўваж лі ва со чыць за ўсім но вым, 

за тым, якія гэ та но вае ня се пе ра ва гі і якую 

ры зы ку. Лю дзям трэ ба рас каз ваць пра да па мо-

гу, якую нам аказ вае КНР: па бу до ву да моў, 

ста ды ё на і ба сей на... Усё гэ та дэ ман струе доб-

рыя ад но сі ны да нас.

Я шмат меў зно сін з Кі та ем і пад час сва ёй 

ра бо ты на «Бе ла русь ка ліі» (гэ та наш асноў ны 

па куп нік ка лій ных угна ен няў), і за раз як член 

пар ла менц кай ра бо чай гру пы па ўза е ма дзе ян-

ні з КНР. Мы па доб ныя з Кі та ем у па бу до ве 

са цы яль най эка но мі кі, у тым, што ча ла век і ў 

нас, і ў іх ста іць у асно ве ўнут ра най па лі ты кі.

Ды рэк ты ва № 5 пра піс вае ства рэн не сіс тэ мы 

рэ гу ляр на га аб ме ну во пы там, і тут мы знач на 

пра су ну лі ся на пе рад. Ёсць і ін вес ты цый ныя пра-

ек ты. Той жа Парк «Вя лі кі ка мень» — яго ана-

ла гі ёсць да лё ка не ва ўсіх еў ра пей скіх кра і нах. 

Уво гу ле, бе ла рус ка-кі тай скае парт нёр ства ўні-

каль нае. У КНР шмат пра ек таў у Ла цін скай 

Аме ры цы, Аф ры цы, але там раз мо ва пра па-

куп ку ра до ві шча, зда бы ван не рэ сур саў. Мы 

вы бу доў ва ем ме на ві та пра ек ты доў га тэр мі но-

ва га і ўза е ма ка рыс на га су пра цоў ніц тва. Імк нём-

ся пры вез ці сю ды тэх на ло гіі, пра да ваць свае 

пра дук ты там, да паў няць ад но ад на го. У гэ тым 

на ша асаб лі васць.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Гэ та — добрыя прык лады 

су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю 

ў рам ках фі нан са ва-тэх ніч най 

да па мо гі Пад ня бес най у сфе ры 

бу даў ніц тва жыл ля са цы яль на га 

пры зна чэн ня. Усе вы дат кі — ад 

пра ек та ван ня да фі нан са ван ня 

бу даў ніц тва — узяў на ся бе кі-

тай скі бок.

Звон ку, да рэ чы, дом у Білеве 

на ву лі цы ак цё раў Яро мен каў ні-

чым не ад роз ні ва ец ца ад ін шых, 

па бу да ва ных па ана ла гіч ным 

пра ек це, ад но што на фа са дзе 

ёсць ін фар ма цыя аб да па мо зе 

Кі тая.

— Сю ды мы за ся лі лі ся два 

га ды та му. Ра ней я, ма ма і брат 

жы лі на пра спек це Чар ня хоў ска-

га з ба бу ляй. У гэ тым до ме ў нас 

двух па ка ё вая ква тэ ра. Якасць 

жыл ля за да валь няе, — рас каз-

вае Аляк сандр Ва сі лен ка. Ён 

ву чыц ца ў Ві цеб скім дзяр жаў-

ным тэх на ла гіч ным уні вер сі тэ-

це, ад на ча со ва пра цуе ў кам па-

ніі ма біль най су вя зі.

Ма ла дая ма ма прад ста ві-

ла ся Ма ры яй, яна рас ка за ла, 

што ў до ме доб ры ліфт, у які 

без праб лем умя шча ец ца ка-

ляс ка.

— Гэ та зруч на... Ра ней жы-

лі ў ква тэ ры ў до ме на ву лі цы 

П. Броў кі ў цеснаце... Тут, ка-

неш не, пра стор нае жыл лё, — 

ка жа га ра джан ка.

Яшчэ адзін жы хар до ма Ра-

ман — ра бо чы дзяр жаў на га 

прад пры ем ства.

— Я ў гэ тым до ме з мо ман ту 

за ся лен ня. Да гэ та га жы лі з ма-

май на ву лі цы В. Це раш ко вай. 

Тут у двух па ка ё вай ква тэ ры з 

жон кай і дзі цем. Па да ба ец ца ра-

ён, бо вель мі спа кой ны і по бач 

лес, — па ве да міў су раз моў нік.

Вель мі доб ра па гу та ры лі з 

яшчэ ад ной жы хар кай. Ва лян-

ці на Паў лаў на Кня жы шча пра-

гуль ва ла ся з унуч кай, дзяў чын-

кай з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-

ця мі. Ра ней жан чы на пра ца ва ла 

ў сад ку. Уліч ва ю чы стан зда роўя 

ўнуч кі, якой у хут кім ча се бу дзе 

дзе вяць га доў, ця пер да гля дае 

яе.

Су се дзі ў яе пад' ез дзе друж-

ныя: ра зам квет кі вы са джва юць 

ка ля до ма, ка лі неш та зда рыц-

ца, пры хо дзяць на да па мо гу 

ад но ад на му... Ста сун кі вель-

мі шчы рыя, як у двух на ро даў: 

бе ла рус ка га і кі тай ска га, ка жа 

жан чы на.

У аб лас ным цэнт ры гэ ты 

прык лад не адзі ны. Не да лё ка 

ад чы гу нач на га вак за ла — на 

ву лі цы Ле нін град скай — на ва-

сё лы не раз доб рым сло вам 

пры га да юць кло пат з да лё кай 

кра і ны. Там, так са ма ў дзе ся-

ці па вяр хо вым до ме, у кан цы 

мі ну ла га го да спра ві лі на ва-

сел ле ту тэй шыя, якім га ран та-

ва на са цы яль ная пад трым ка. 

Над звы чай ны і Паў на моц ны 

па сол КНР у Бе ла ру сі Цуй Цы-

мін пад час уру чэн ня клю чоў 

пад крэс ліў, што бу даў ніц тва 

жыл ля ў Ві цеб ску бу дзе пра-

цяг вац ца.

...І Ў ГЛЫ БІН ЦЫ
Па ра лель на з уз вя дзен нем 

«мет раў» у аб лас ным цэнт ры 

кі тай ская бяз вы плат ная бу даў-

ні чая да па мо га за па тра ба ва на 

ў глы бін цы.

У пры ват нас ці, у ме жах рэс-

пуб лі кан ска га пра ек та «Бу-

даў ніц тва са цы яль на га жыл-

ля» ў 2017 го дзе ў Ор шы быў 

зда дзе ны дзе вя ці па вяр хо вы 

108-ква тэр ны дом. У На ва по-

лац ку мі ну лай во сен ню спра-

ві лі на ва сел ле ў 84-ква тэр ным 

до ме са цы яль на га пры зна чэн-

ня. Ён па бу да ва ны па ана ла гіч-

ным «ал га рыт ме». А ў су сед нім 

По лац ку га рад скую за бу до ву 

да поў ніў 92-ква тэр ны дом-пры-

га жун. У Ле пе лі для ту тэй шых 

бы лі пры зна ча ныя 40 ква тэр у 

та кім жыл лі...

Бу даў ніц тва па «кі тай скай 

сіс тэ ме» пра цяг ва ла ся і ў ін-

шых на се ле ных пунк тах Ві цеб-

шчы ны.

Ка лі ген пад рад чык — кі тай-

ская ар га ні за цыя, бе ла рус кі 

бок пра цуе па суб пад ра дзе. 

Жыл лё ад па вя дае бе ла рус кім 

стан дар там і па якас ці, а тым 

больш па зруч нас ці для жыль-

цоў ні чым не ад роз ні ва ец ца ад 

«са бра таў» ай чын най вы твор-

час ці.

Жыл лё, да рэ чы, «ін тэ ле кту-

аль нае»: з су час ны мі сіс тэ ма мі 

вен ты ля цыі, збе ра жэн ня энер гіі, 

з мі ні му мам не бяс пе кі для на ва-

коль на га ася род дзя.

«ЭНЕР ГА СЦЯ НА» 
НА ДЗВІ НЕ

Пад час «Вя лі кай гу тар кі з 

Прэзідэнтам» у якас ці пры кла-

ду па спя хо ва га су пра цоў ніц тва 

з КНР кіраўнік дзяржавы на зваў 

гід ра элект ра стан цыю на За ход-

няй Дзві не.

У 2013 го дзе на ад ной з са-

мых пра цяг лых рэк кра і ны Кі-

тай ская ін жы нер ная кам па нія па 

элект ра энер гіі (CNEEC) па ча ла 

бу даў ніц тва найвялікшай гід ра-

элект ра стан цыі ў Бе ла ру сі. Яна 

мае ча ты ры тур бі ны, кож ная з 

якіх — ма гут нас цю 10 МВт. Уве-

дзе на ў экс плу а та цыю яна ў лі-

пе ні 2017 го да.

Што год на ГЭС маг чы ма вы-

пра цоў ваць ка ля 140 мільё  наў 

кі ла ват-га дзін элект ра энер гіі. 

Гэ та га, як кан ста ту юць энер-

ге ты кі, з ліш кам хо піць, каб 

за бяс пе чыць па трэ бы спа-

жыў цоў Ві цеб ска га ра ё на і не 

толь кі.

Да рэ чы, ад на з га лоў ных 

вод ных ар тэ рый кра і ны на гэ-

тым участ ку пас ля ўзвя дзен ня 

стан цыі за ста ла ся суд на ход-

най. У Ві цеб скім рай вы кан ка ме 

ад зна ча юць, што гэ та да зво-

ліць пры цяг нуць яшчэ больш 

ама та раў вод на га ту рыз му. 

Маг чы масць прай сці зна ка мі-

тым вод ным шля хам «З ва ра-

гаў у грэ кі» ва біць усё больш 

бе ла ру саў і ін ша зем цаў. Та кім 

чы нам, мож на бу дзе вы ка рыс-

таць гід ра элект ра стан цыю і 

для ар га ні за цыі ак тыў на га ад-

па чын ку.

АДЗІН 
З АСНОЎ НЫХ 
ПАРТ НЁ РАЎ

Знеш не ганд лё вае су пра цоў-

ніц тва з КНР на Ві цеб шчы не 

ста біль нае. У ся рэд нім што год у 

гэ тую кра і ну экс пар ту ец ца пра-

дук цыі на су му ка ля дзесяці міль-

ё наў до ла раў ЗША. Ка лі не лі-

чыць су пра цоў ніц тва з ра сі я на-

мі, ме на ві та Кі тай тра ды цый на 

зна хо дзіц ца ў пя цёр цы асноў ных 

ганд лё вых парт нё раў воб лас ці 

па аб' ёме та ва ра аба ро ту ра зам з 

Ні дэр лан да мі, Вя лі ка бры та ні яй, 

Гер ма ні яй і Поль шчай.

Асноў ныя прад пры ем ствы-

экс пар цё ры, якія ма юць во пыт 

пра цы на кі тай скім рын ку і экс-

пар ту юць сваю пра дук цыю, — 

ААТ «Наф тан», ААТ «По лацк-

Шкло ва лак но», Ар шан скі льно-

кам бі нат. У КНР так са ма вы со ка 

аца ні лі пра дук цыю Ві цеб ска га 

мас ла эк страк цый на га за во да, 

Ві цеб ска га лі кё ра-га рэ лач на га 

за во да «Пры дзвін не», хол дын га 

«Бе ла рус кая гар бар на-абут ко-

вая кам па нія «Мар ка» ды ін шых. 

Уся го экс парт пра дук цыі ажыц-

цяў ля лі ка ля двац ца ці прад-

пры ем стваў воб лас ці. А ся рэд-

не га да вы аб' ём та ва ра аба ро ту 

воб лас ці з кі тай скі мі парт нё ра мі 

за апош нія пяць га доў скла дае 

ка ля 120 міль ё наў до ла раў. Мак-

сі маль ны аб' ём та ва ра аба ро ту 

ад зна чаў ся ў 2012—2013 га дах і 

да ся гаў 280 міль ё наў до ла раў.

Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні 

знеш не эка на міч най дзей нас ці 

Ка мі тэ та эка но мі кі Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма, асно ву ім пар ту 

з КНР скла да юць ма тэ ры я лы 

для вы твор час ці абут ку, сы ра-

ві на для хар чо вай, лёг кай і хі міч-

най га лін пра мыс ло вас ці, ле кі 

і паў фаб ры ка ты, ін сек ты цы ды, 

ін стру мен ты.

Прад пры ем ствы-экс пар цё-

ры рэ гу ляр на ўдзель ні ча юць у 

між на род ных вы стаў ках на тэ-

ры то рыі Кі тая, у пры ват нас ці ў 

што га до вай вы стаў цы-кір ма шы 

ў Хар бі не. У пер шай Кі тай скай 

між на род най вы стаў цы ім пар ту 

ў Шан хаі, што прай шла ў ліс та-

па дзе 2018 го да, пры ня лі ўдзел 

дзе сяць прад пры ем стваў Ві цеб-

скай воб лас ці. Там бы ла прад-

стаў ле на пра дук цыя наф та хі-

міч най га лі ны, мя са-ма лоч ная, а 

так са ма льня ная. Да рэ чы, ня даў-

на на па ся джэн ні абл вы кан ка ма 

гу бер на тар Мі ка лай Шарс нёў ад-

зна чыў, што кі тай скі бок агу чыў 

жа дан не па бу да ваць з ну ля льно-

за вод. Ці ка ва, што дзя ку ю чы 

крэ ды та ван ню ад на го з бан каў 

Пад ня бес най у 2015—2017 га дах 

быў рэа лі за ва ны ін вест пра ект па 

ма дэр ні за цыі вы твор час ці на Ар-

шан скім іль но кам бі на це. Па мер 

ін вес ты цый пе ра вы сіў 129 міль-

ё наў руб лёў.

КІ ТАЙ СКАЯ МО ВА 
З ДЗЯ ЦІН СТВА...

На Ві цеб шчы не рас це коль-

касць на ву чэн цаў, якія вы ву ча-

юць кі тай скую мо ву ў якас ці за-

меж най. На прык лад, у бя гу чым 

го дзе яе асвой ва юць больш за 

220 школь ні каў з аб лас но га цэнт-

ра і Ор шы. А ка ля дзе ся ці ўста ноў 

аду ка цыі Ар шан ска га ра ё на ма-

юць фа куль та тыў ныя за ня ткі, якія 

вя дуць ва лан цё ры з КНР.

Мі ну лай во сен ню пры пад-

трым цы Па соль ства КНР у Бе-

ла ру сі ў ві цеб скай СШ № 44 ад-

крыў ся пер шы ў воб лас ці клас 

Кан фу цыя. По лац кі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт па спя хо ва рэа лі зуе 

пра ект ака дэ міч най ма біль нас ці 

з Хей лун дзян скім уні вер сі тэ там. 

Ця пер у ВНУ-парт нё ры пра хо-

дзяць на ву чан не сту дэн ты гу ма-

ні тар на га і фі нан са ва-эка на міч-

на га фа куль тэ таў. У По лац кім 

дзярж уні вер сі тэ це цэнтр Кан-

фу цыя ажыц цяў ляе дзей насць 

па вы кла дан ні мо вы, эка но мі кі і 

тра ды цый най куль ту ры.

Уні вер сі тэ там пад пі са ны но-

выя да га во ры аб су пра цоў ніц-

тве з Лін нань скім уні вер сі тэ там 

і Лань чжоў скім транс парт ным 

уні вер сі тэ там. Згод на з да моў-

ле нас ця мі, пла ну ец ца ства-

рэн не су мес ных пра грам на ву-

чан ня, а так са ма за пра шэн не 

кі тай скіх гра ма дзян на вучобу 

ў Беларусь.

Не каль кі га доў у Ві цеб скім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це на 

плат най асно ве пра во дзіц ца 

лет няя аду ка цый ная пра гра ма 

для кі тай скіх сту дэн таў. У 2017 

го дзе ў рам ках га да вой куль тур-

на-аду ка цый най пра гра мы вы ву-

ча лі рус кую мо ву і па зна ё мі лі ся з 

куль тур най спад чы най Бе ла ру сі 

трыц цаць сту дэн таў з Пе кі на.

... І АЗДА РАЎ ЛЕН ЧЫЯ 
ПРАК ТЫ КІ

Ві цеб скі дзяр жаў ны ор дэ на 

Друж бы на ро даў ме ды цын скі 

ўні вер сі тэт (ВДМУ) — адзін з 

са мых па ва жа ных яшчэ з ча соў 

СССР. Ён пад трым лі вае су вя-

зі з Кунь мін скім ме ды цын скім 

уні вер сі тэ там. Сюды рэ гу ляр на 

за пра ша юц ь кі тай скіх ка ле г для 

ўдзе лу ў на ву ко ва-прак тыч ных 

кан фе рэн цы ях, якія пра хо дзяць 

на ба зе ўні вер сі тэ та.

Дзей ні чае да га вор аб су пра-

цоў ніц тве ВДМУ з на ву ко ва-тэх-

ніч ным ін вес ты цый ным хол дын-

гам FOHOW. У яго рам ках ажыц-

цяў ля юц ца між дыс цып лі нар ныя 

на прам кі ра бо ты фа куль тэ та 

«Зда роў ез бе ра жэн не» су мес на 

з су пра цоў ні ка мі на ву ко ва-да-

след ча га ін сты ту та FOHOW.

У рам ках пра ек та «Сла вян-

ска-кі тай скія азда раў лен чыя 

прак ты кі» пра цу юць гру пы зда-

роўя «Цы гун» — для лю дзей ся-

рэд ня га і ста рэй ша га ўзрос таў. 

Ад най мен ны комп лекс уве дзе ны 

па дыс цып лі не «Фі зіч ная куль ту-

ра» для сту дэн таў спе цы яль ных 

ме ды цын скіх груп з па ру шэн нем 

апор на-ру халь на га апа ра та і за-

хвор ван ня мі ор га наў ды хан ня.

Ле тась у Ві цеб скім аб лас ным 

клі ніч ным цэнт ры ме ды цын скай 

рэ абі лі та цыі для ін ва лі даў і ве-

тэ ра наў-ін тэр на цы я на ліс таў ад-

кры ты Цэнтр тра ды цый най кі-

тай скай ме ды цы ны. На пра ця гу 

пер шых дзе ся ці ме ся цаў функ-

цы я на ван ня цэнтр на ве да ла ка ля 

ты ся чы па цы ен таў.

КУЛЬ ТУ РА 
БЕЗ МЕ ЖАЎ

На ба зе Ві цеб ска га аб лас но га 

ме та дыч на га цэнт ра на род най 

твор час ці на пра ця гу мі ну ла га 

го да пра во дзі лі ся ўро кі тра ды-

цый най куль ту ры, май стар-кла-

сы для кі тай скіх сту дэн таў ВНУ 

Ві цеб ска.

Кі тай скі ду эт «Chіnese Men» 

з го ра да Хух-Хо та су мес на са 

сту дэн та мі ВДУ імя П. М. Ма шэ-

ра ва ўдзель ні чаў у XXVІІ Між на-

род ным фес ты ва лі мас тац тваў 

«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску».

А яшчэ ста но віц ца тра ды-

цый ным фес ты валь «Вяс на з 

вяс ною су стрэ лі ся», які прай шоў 

ле тась у Ор шы. Ён сім ва лі зуе 

яд нан не дзвюх куль тур — Бе-

ла ру сі і Кі тая.

Ле тась у Ві цеб скім ра ён ным 

гіс то ры ка-края знаў чым му зеі з 

удзе лам сту дэн таў вы шэй шых 

на ву чаль ных уста ноў і школь-

ні каў прай шоў Дзень кі тай скай 

куль ту ры. Су мес на з дзяр жаў-

ным ар хі вам воб лас ці ар га ні-

за ва на вы стаў ка «Дру гая ра-

дзі ма», якая рас каз ва ла пра 

жыц цё кі тай цаў на Ві цеб шчы не 

і адзі ны на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

кі тай скі кал гас «Кан тон ская ка-

му на», што дзей ні чаў у 20—30-х 

га дах мі ну ла га ста год дзя. Як гэ-

та бы ло? Пад Ві цебск жы ха ры 

Пад ня бес най пры еха лі не дзе ля 

по шу ку эк зо ты кі. У Кі таі зям лі 

ў се ля ні на бы ло ма ла, пра кар-

міц ца на ват не вя лі кай сям'і бы ло 

цяж ка. Та му і шу ка лі маг чы мас ці 

пра ца ваць за ты ся чы кі ла мет раў 

ад ра дзі мы. Больш за 40 ча ла век 

пры еха лі ў Ві цебск і на ва кол ле 

ў 1922-м. Яны бра лі ся за са мую 

цяж кую пра цу, якой не ах вот на 

зай ма лі ся ту тэй шыя. У 1928-м 

ка ля дзе ся ці сем' яў атры ма лі 

амаль двац ца ць гек та раў не да-

лё ка ад го ра да. Кі тай цы па ча лі 

вы рошч ваць ага род ні ну і са да ві-

ну, по тым за ня лі ся льном. Роск-

віт гас па дар кі быў у ся рэ дзі не 

1930-х. Ці ка ва, што ў кал га се 

быў млын — адзі ны ў акру зе. 

Усе па ся лен цы жы лі за мож на, 

тры ма лі жы вё лу, доб ра за раб ля-

лі сва ёй ня лёг кай пра цай, не раз 

ста на ві лі ся ге ро я мі пуб лі ка цый у 

га зе тах і ча со пі сах.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЖЫЛ ЛЁ, ЖЫЛ ЛЁ, 
ЭНЕР ГЕ ТЫ КА ЭНЕР ГЕ ТЫ КА 
І І БЛІЗКАЕ БЛІЗКАЕ 
ЗНАЁМСТВАЗНАЁМСТВА

Свят ла на ЕМЯЛЬ Я НА ВА з дач кой Ка ры най 
ця пер жы вуць у но вым до ме на Ленінградскай.

Но на МА КА РА ВА з сы нам Ар цё мам і дач кой Дзі я най 
бы лі ра ды пры ем на му па да рун ку да Но ва га го да.
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Пер шы дом у ві цеб скім Білеве, па бу да ва ны пры да па мо зе КНР.


