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ЯК ДОБ РЫЯ СУ СЕ ДЗІ
Звяр та ю чы ся да гу бер на та ра Пскоў-

скай воб лас ці Мі ха і ла Вя дзер ні ка ва, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што Пскоў-

шчы на — не толь кі геа гра фіч ны су сед 

Бе ла ру сі, але і мен таль на бліз кі ёй край. 

«Мы бу дзем з ва мі су пра цоў ні чаць не 

толь кі зы хо дзя чы з ней кіх там гра шо вых, 

мер кан тыль ных, эка на міч ных ін та рэ саў 

(гэ та, на ту раль на, заў сё ды бы ло, ёсць і 

бу дзе), але ў ад но сі нах з на мі гэ та, на-

пэў на, не га лоў нае пы тан не, — ска заў 

ён. — Бо ка лі ў нас ёсць доб рыя ду хоў ныя 

ад но сі ны, гэ тая бліз касць на шых лю дзей, 

якія жы вуць па той бок умоў най мя жы і 

гэ ты бок Пскоў скай (воб лас ці. — «Зв.»), 

не толь кі ў Ві цеб скай воб лас ці, але і ў 

Бе ла ру сі, эка но мі ка прый дзе. Эка но мі ка 

заў сё ды бу дзе, ка лі лю дзі да гэ та га імк-

нуц ца сва ёй ду шой і сэр цам».

Яшчэ адзін фак тар яд нан ня — па-

доб ныя з Ві цеб шчы най умо вы для раз-

віц ця сель скай гас па дар кі. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка вы ка заў га тоў насць па дзя ліц ца 

па спя хо вым во пы там у гэ тай сфе ры. «Мы 

да мо ві лі ся з Прэ зі дэн там Ра сіі, што ак ты-

ві зу ем рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва, — да-

даў ён. — Гэ та вель мі важ на, бо (вель мі 

час та пра гэ та ка жу, прак тыч на кож на му 

гу бе рн ата ру) у свой час гу берна та ры вы-

ра та ва лі са юз Бе ла ру сі і Ра сіі».

Мі ха іл Вя дзер ні каў па дзя ка ваў ура ду 

Бе ла ру сі і кі раў ніц тву Ві цеб скай воб лас ці 

за шчы рую за ці каў ле насць у су пра цоў-

ніц тве. Дэ ле га цыя пска ві чан на ліч вае 

30 ча ла век і пра цуе ў на шай кра і не ця гам 

ча ты рох дзён. У вы ні ку аб мер ка ва ны кан-

крэт ныя за ха ды су пра цоў ніц тва ў сфе ры 

бу даў ніц тва, ЖКГ, ра мон ту да рог, за куп-

кі транс пар ту і ліф та ва га аб ста ля ван ня, 

сель скай гас па дар кі, ахо вы зда роўя, аду-

ка цыі, куль ту ры і ўза е ма дзе ян ня гра мад-

скіх і ма ла дзёж ных ар га ні за цый.

«Рэс пуб лі ка Бе ла русь з'яў ля ец ца на шым 

клю ча вым знеш не эка на міч ным, знеш не-

ганд лё вым парт нё рам, на до лю гэ та га парт-

нёр ства пры хо дзіц ца 35 % та вара  аба ро-

ту», — да даў Мі ха іл Вя дзер ні каў.

«Па між Пскоў скім дзяр жаў ным уні вер-

сі тэ там і тры ма ВНУ Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

пад пі са на па гад нен не аб су пра цоў ніц тве, 

аб стра тэ гіч ным парт нёр стве, — на зваў 

жур на ліс там кан крэт ны прык лад да сяг-

ну тых да моў ле нас цяў гу бер на тар Пскоў-

скай воб лас ці. — Для ся бе мы, вя до ма, 

асноў ным кі рун кам у гэ тай ра бо це вы зна-

чы лі на кі ра ван не ме ды цын скіх кад раў у 

бе ла рус кія ВНУ, бо ў нас сён ня, на жаль, 

ма ец ца дэ фі цыт амаль на 50 %, а ў вас 

вель мі доб рая аду ка цый ная ба за і мы з 

за да валь нен нем у гэ тым пла не па су пра-

цоў ні ча лі б».

Яшчэ ад на да моў ле насць да ты чыц ца 

Дзён Ві цеб скай воб лас ці на Пскоў шчы не 

ў на ступ ным го дзе, і Дзён Пскоў скай воб-

лас ці на Ві цеб шчы не ў 2022 го дзе.

ПА ЧЫ НА Ю ЧЫ АД ЗЯМ ЛІ 
І ЗА КАН ЧВА Ю ЧЫ НА ВУ КАЙ

Дру гая су стрэ ча кі раў ні ка дзяр жа вы 

ў па ня дзе лак ад бы ла ся з гу бер на та рам 

Ом скай воб лас ці Ра сіі Аляк санд рам Бур-

ко вым.

«Пры ем на ба чыць яшчэ ад на го гу бер-

на та ра-сі бі ра ка. На шы ад но сі ны да сі бі ра-

коў вы доб ра ве да е це, — ві таў Прэ зі дэнт 

ра сій ска га гос ця. — Не толь кі та му, што 

ў свой час ту ды з'е ха ла вель мі шмат бе-

ла ру саў, і ду маю, што вы з імі не ма е це 

праб лем. Бе ла ру сы заў сё ды бы лі пра ца-

ві ты мі, ад каз ны мі людзь мі, ду маю, што 

та кі мі яны з'яў ля юц ца і там, у Сі бі ры. Тым 

больш што вель мі мно гія, ужо но вае па ка-

лен не, якое вы рас ла там, пры яз джа юць у 

Бе ла русь, лі чаць яе сва ёй Ра дзі май, вель-

мі шмат рас каз ва юць пра Сі бір. Хоць у нас 

Сі бір — ха дзя чая наз ва, але ні хто ад туль 

да до му ехаць не хо ча, яны з за да валь нен-

нем там жы вуць».

Прэ зі дэнт на зваў не да стат ко вым іс ну ю-

чы та ва ра аба рот па між Ом скам і Бе ла рус-

сю. «Да вай це бу дзем шчы рыя, для дру го га 

сі бір ска га го ра да па коль кас ці на сель ніц-

тва і па той раз ві тас ці рэ гі ё на — гэ та сла бы 

та ва ра аба рот, — ска заў ён. — Ду маю, што 

да 100 міль ё наў (до ла раў. — «Зв.») нам 

трэ ба імк нуц ца і да ся гаць гэ та га. А ўсё 

ас тат няе ў нас ёсць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ба чыць па тэн-

цы ял у су мес ных пра ек тах у сфе ры АПК і 

пра мыс ло вас ці. Су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі 

з Са ха лі нам, па мер ка ван ні Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, свед чыць, што на шы па ды-

хо ды і тэх на ло гіі ў АПК мо гуць па спя хо ва 

ўка ра няц ца ва ўмо вах рус кай поў на чы. 

«Омск на па ло ву блі жэй да нас, чым Са ха-

лін, і сён ня ты ся чы кі ла мет раў — гэ та ўжо 

не ад лег ласць, — да даў ён. — Вы ве да е це 

на шы маг чы мас ці і ў пра мыс ло вас ці — мы 

яе не раз бу ры лі, за ха ва лі ўсё, што бы-

ло ў са вец кія ча сы, і пад ня лі на ўзро вень 

вы шэй. Мы га то выя з ва мі па пра ца ваць і 

ў га лі не тэх на ло гій, ка лі вам гэ та трэ ба, 

га то выя ства раць у вас збо рач ныя вы-

твор час ці для па чат ку су мес ных прад-

пры ем стваў, сэр віс ныя цэнт ры па на шай 

тэх ні цы, ка лі гэ та вам вы гад на».

Бе ла русь, за пэў ніў Прэ зі дэнт, га то вая 

пра па на ваць для про да жу сва ёй тэх ні кі 

вы гад ныя фі нан са выя ме ха ніз мы. «Ом-

ская воб ласць па доб ная па сва ім раз віц ці 

на Бе ла русь, па чы на ю чы ад зям лі і за кан-

чва ю чы на ву кай», — рэ зю ма ваў ён.

Ка рыс та ю чы ся маг чы мас цю, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па пра сіў пе ра даць су-

ай чын ні кам у Ом скай воб лас ці пры ві тан не 

ад ся бе аса біс та і ад усіх бе ла ру саў.

Аляк сандр Бур коў па ве да міў, што ў яго 

рэ гі ё не пра жы вае больш за шэсць ты сяч 

бе ла ру саў толь кі па афі цый най ін фар ма-

цыі, да та го ж у не каль кі ра зоў больш тых, 

хто мае бе ла рус кія ка ра ні.

«Яны па ўлас най во лі пры еха лі асвой-

ваць Сі бір пад час ста лы пін скай рэ фор-

мы, — удак лад ніў ён. — І што вель мі важ-

на, яны сён ня за хоў ва юць бе ла рус кую 

ідэн тыч насць. Ёсць сё лы, дзе за ха ва ныя 

мо ва, воп рат ка, кух ня, по быт, да мы. Уся 

пры га жосць бе ла рус ка га жыц ця ёсць на 

тэ ры то рыі Ом скай воб лас ці».

Па сло вах гу бер на та ра, Бе ла русь для 

Ом шчы ны — асноў ны і знач ны парт нёр 

у знеш не ганд лё вых ад но сі нах. Ле тась 

та ва ра аба рот з Бе ла рус сю склаў ка ля 

80 міль ё наў до ла раў, што на 18 пра цэн-

таў больш, чым у па пя рэд ні пе ры яд. На 

тэ ры то рыі воб лас ці прад стаў ле ны та кія 

бе ла рус кія прад пры ем ствы, як «Гом сель-

маш», МТЗ, МАЗ, «Го мель аг ра камп лект», 

«Ма гі лёў ліфт маш», «Ат лант», «Ге фест» і 

ін шыя. Аб' ём бе ла рус кай пра дук цыі сель-

ска гас па дар чай вы твор час ці, які на бы вае 

гэ ты ра сій скі рэ гі ён, сё ле та рас це. Толь кі 

за во сем ме ся цаў гэ та га го да куп ле ны 

224 адзін кі бе ла рус кай сель ска гас падар-

чай тэх ні кі на су му 600 міль ё наў руб лёў (да 

кан ца го да праг на зу ец ца су ма 800 міль ё-

наў руб лёў).

Аляк сандр Бур коў ад зна чыў, што з рэ-

гі я наль на га бюд жэ ту суб сі дзі ру ец ца па-

куп ка бе ла рус кай збожжа ўбо рач най (на 

20 %) і кор ма ўбо рач най (на 30 %) тэх ні кі, 

а так са ма па куп ка су шы лак і то ка вых гас-

па да рак (на 50 %).

«Мы да мо ві лі ся па вя лі чыць ла ка лі за-

цыю пры вы твор час ці жня я рак «Па лес се», 

якія сён ня збі ра юц ца на тэ ры то рыі Ом-

скай воб лас ці, — рас ка заў жур на ліс там 

пас ля су стрэ чы з Прэ зі дэн там Аляк сандр 

Бур коў. — Нам сён ня ці ка выя да рож ная 

тэх ні ка, аў то бу сы, элект ро бу сы, тра лей-

бу сы».

Ён па дзя ліў ся пла на мі ў сфе ры куль-

ту ры і спор ту: омі чы жа да юць пры вез ці 

ў Мінск пра ект Ом ска га дзяр жаў на га на-

род на га хо ру і Ом скай фі лар мо ніі «Ад-

крыц ці гіс то рыі» і пра па ну юць пра вес ці 

Ку бак Са друж нас ці па ве ла спор це па між 

сі бір скі мі рэ гі ё на мі Ра сіі і Бе ла рус сю.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ЭКА НО МІ КА ЗАЎ СЁ ДЫ БУ ДЗЕ, 
КА ЛІ ЛЮ ДЗІ ДА ГЭ ТА ГА 

ІМК НУЦ ЦА ДУ ШОЙ І СЭР ЦАМ»
У па ня дзе лак у Па ла цы Не за леж нас ці 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі су стрэў ся з кі раў ні ка мі 
Пскоў скай і Ом скай аб лас цей Ра сіі

Пад час Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 

су стар шы ня Аса цы я цыі знеш не па лі тыч-

ных да сле да ван няў імя А. А. Гра мы кі, 

член-ка рэс пан дэнт На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Сяр гей РАХ МА НАЎ рас ка заў, 

якім чы нам са юз нае ме ра пры ем ства мо-

жа да па маг чы ў вы ра шэн ні праб лем у 

бе ла рус кім гра мад стве:

— Вы клі кі ёсць, і яны бы лі заў сё ды, та му 

не трэ ба здзіў ляц ца та му, што ад бы ва ец ца. 

Гэ та за ка на мер ныя з'я вы — па зі цыя Бе ла ру сі 

і Ра сіі да лё ка не ўсім у све це па да ба ец ца. 

Каб па доб на му ак тыў на су праць ста яць, не-

аб ход на быць моц ны мі, у пер шую чар гу эка-

на міч на, тэх на ла гіч на, ін тэ ле кту аль на. На ша 

за да ча — пры лю бых аб ста ві нах уз мац няць 

свае па зі цыі, уцяг ваць ін тэ лект ва ўсе сфе ры 

дзей нас ці, быць мак сі маль на га то вы мі да рэа-

га ван ня, пры чым апе рад жаль на га рэ ага ван-

ня. Не аб ход на праг на за ваць раз віц цё па дзей 

і дзей ні чаць прэ вен тыў на. Та му мэ та фо ру му 

і за клю ча ец ца ў тым, каб сваю па зі цыю аба-

зна чыць і рэа лі за ваць на прак ты цы.

 Мер ка ван не
«НЕ АБ ХОД НА БЫЦЬ МОЦ НЫ МІ, У ПЕР ШУЮ ЧАР ГУ 
ЭКА НА МІЧ НА, ТЭХ НА ЛА ГІЧ НА, ІН ТЭ ЛЕ КТУ АЛЬ НА»

Учо ра ў Мін ску па чаў 

сваю ра бо ту VІІ Фо рум 

рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, 

пры све ча ны тэ ме «Гіс та-

рыч ная спад чы на Вя лі-

кай Пе ра мо гі як ас но ва 

раз віц ця са цы яль на-эка-

на міч ных і ду хоў ных су-

вя зяў на ро даў Бе ла ру сі 

і Ра сіі». Ме ра пры ем ства 

пра хо дзіць пад па тра на-

жам прэ зі дэн таў дзвюх 

кра ін і ўпер шы ню ў рэ-

жы ме ві дэа кан фе рэн-

цыі.

Пра ца пер ша га дня фо-

ру му бы ла ар га ні за ва ная па 

пя ці сек цы ях і не каль кіх тэ-

ма тыч ных на прам ках: пар-

ла менц кае су пра цоў ніц тва, 

су мес ныя эка на міч ныя пра-

ек ты, подз віг са вец ка га на ро-

да ў Вя лі кай Ай чын най вай не, 

су праць дзе ян не ге ра і за цыі 

на цыз му, па вы шэн не ак тыў-

нас ці сель скай мо ла дзі.

«VІІ Фо рум рэ гі ё наў Бе ла-

ру сі і Ра сіі пра хо дзіць у юбі-

лей ны 75-ы год Пе ра мо гі ў 

Вя лі кай Ай чын най вай не. Гэ-

та эпа халь ная па дзея. Роў на 

75 га доў та му свет быў вы-

зва ле ны ад «ка рыч не вай чу-

мы», — за явіў жур на ліс там 

стар шы ня Па ста ян най ка мі-

сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па за-

ка на даў стве і дзяр жаў ным 

бу даў ніц тве Сяр гей СІ ВЕЦ 

пе рад па чат кам па ся джэн ня 

сек цыі «Пар ла менц кае вы мя-

рэн не ў кан тэкс це за ха ван ня 

гіс та рыч най спад чы ны і ўма-

ца ван ня адзін ства брац кіх 

на ро даў». — На жаль, мы 

сён ня на зі ра ем, як не ка то рыя 

па лі тыч ныя сі лы спра бу юць 

пе ра пі саць гіс то рыю Дру гой 

су свет най вай ны і Вя лі кай 

Ай чын най, па мен шыць ро лю 

і зна чэн не са вец ка га на ро да ў 

пе ра мо зе над фа шыз мам, а ў 

не ка то рых вы пад ках на ват ге-

ра і за ваць на цысц кіх зла чын-

цаў і іх па ма га тых. Вя до ма, 

мы не мо жам ста яць у ба ку ад 

спроб фаль сі фі ка цыі гіс то рыі. 

Мы аба вя за ны за ха ваць для 

ця пе раш ніх і на ступ ных па ка-

лен няў праў ду аб гэ тай вай-

не. І тут, вя до ма, вя лі кая ро ля 

пар ла мен таў дзвюх кра ін».

Стар шы ня Прэ зі ды у-

ма На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Ула дзі мір ГУ СА КОЎ 

пад час па ся джэн ня сек цыі 

«Подз віг са вец ка га на ро да ў 

Вя лі кай Ай чын най вай не — 

ас но ва вы ха ван ня па тры я тыз-

му і гра ма дзян скай ад каз нас-

ці» па ве да міў, што бе ла рус кія 

на ву коў цы-гіс то ры кі пра цяг ва-

юць да сле да ваць па дзеі Вя лі-

кай Ай чын най вай ны. «Важ-

на за бяс пе чыць аб' ек тыў нае 

асвят лен не Вя лі кай Пе ра мо гі 

са вец ка га на ро да і за ха ван не 

па мя ці пра гэ ты са ма ад да ны 

ге ра іч ны подз віг».

Ад бы лі ся так са ма су-

мес нае па ся джэн не дзе ла-

вых са ве таў Бе ла ру сі і Ра сіі 

і экс перт ная се сія вы со ка га 
ўзроў ню на тэ му «Аду ка цыя 
як ас но ва гіс та рыч най па мя-
ці і да лей ша га ін тэ гра цый на-
га раз віц ця Са ю за Бе ла ру сі 
і Ра сіі».

Акра мя та го, у хо дзе па-
ся джэн ня Між пар ла менц кай 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла-
ру сі і Са ве та Фе дэ ра цыі Фе-
дэ раль на га схо ду Ра сіі па між-

рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве 

бы лі раз гле джа ны пы тан ні рэ-

гі я наль на га су пра цоў ніц тва, 
вы ка нан ня да ку мен таў, пры-
ня тых на па пя рэд ніх фо ру мах, 
раз віц ця на ву ко ва-тэх ніч на га 
су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін.

Цэнт раль най па дзе яй фо-
ру му ста не пле нар нае па-
ся джэн не, дзе тра ды цый на 
бу дуць пад ве дзе ны вы ні кі 
пра цы сек цый, аб мер ка ва ны 
клю ча выя пы тан ні, і на іх пад-
ста ве бу дзе пры ня ты вы ні ко-

вы да ку мент.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ГІС ТА РЫЧ НАЯ ПРАЎ ДА 
Ў АСНО ВЕ ДНЯ ЗАЎТ РАШ НЯ ГА

Фо румФо рум
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