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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 на ве даў 
у Ма гі лё ве іна ва цый ную вы твор часць — ЗТАА «Омск 
Кар бон Ма гі лёў», дзе яму пра дэ ман стра ва лі до след ны 
ўзор атры ма на га тут тэх ніч на га вуг ля ро ду.

Пра дук ту, які афі цый на ква лі фі ка ва ны ў Еў ра са ю зе 
як на на пра дукт. Па куль на прад пры ем стве вя дуц ца 
пус ка на ла дач ныя ра бо ты, але якасць пер шых 38 тон 
тэх ніч на га вуг ля ро ду, якія атры ма ны пры на лад цы аб-
ста ля ван ня, спе цы я ліс ты ацэнь ва юць вель мі вы со ка.

— Мы мо жам сме ла за явіць, што прад пры ем ства 
пра цуе, і мы га то выя за бяс пе чыць вы со ка кан ку рэнт-
най пра дук цы яй усе су час ныя вы твор час ці, у тым лі ку 
на ша га га лоў на га парт нё ра — «Бел шы ну», — ад зна чыў 
стар шы ня са ве та ды рэк та раў ТАА «Омс ктэх вуг ля-
род» Ва ле рый КАП ЛУ НАТ.

Пра дук цыя з'яў ля ец ца экс пар та а ры ен та ва най і ім-
парт аза мя шчаль най, да 30 % пла ну ец ца па стаў ляць на 
«Бел шы ну» ў Баб руйск. Да рэ чы, па трэ бы гэ та га прад-
пры ем ства ў тэх вуг ля ро дзе скла да юць 60 ты сяч тон у 
год. Ма гут нас ці ж но ва га вы твор цы раз лі ча ны на вы-
пуск 200 ты сяч тон пра дук цыі ў год. З на ступ на га го да 
прад пры ем ства ўжо пач не на рошч ваць тэм пы і хут ка 
змо жа цал кам вы ра шыць ім парт ную за леж насць краі-
ны ў тэх вуг ля ро дзе, без яко га, як вя до ма, не маг чы ма 
вы твор часць шын, гу ма ва-тэх ніч ных вы ра баў, плас ты-
каў, па лі ме раў, штуч ных ва лок наў.

Тэх ніч ны ўзро вень прад пры ем ства ўраж вае. Да стат-
ко ва па бы ваць у ла ба ра то рыі па кант ро лі якас ці, якая 
пра цуе ў ад па вед нас ці з між на род ны мі па тра ба ван ня-
мі. Вы со кая дак лад насць да ся га ец ца за кошт су час на га 
вы со ка тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня, вы мя рэн ні вя дуц-
ца ў ан лайн-рэ жы ме.

Спі кер бе ла рус ка га пар ла мен та пад крэс ліў, што 
«Омск Кар бон Ма гі лёў» — су пер іна ва цый нае прад-
пры ем ства, якое ад кры вае но выя маг чы мас ці для бе-
ла рус кай эка но мі кі:

— Гэ та пя ты тэх на ла гіч ны ўклад, ха це ла ся б, каб та-
кіх прад пры ем стваў бы ло як ма га бо лей. Мы мо жам 
ка заць пра на на тэх на ло гіі на гэ тым прад пры ем стве і 
атрым лі ваць ад мыс ло выя да баў кі для ла ка фар ба вай 
пра мыс ло вас ці, цэ мент най пра мыс ло вас ці, ас фаль-
та бе то наў не па срэд на як на на струк ту ры. Дзяр жаў ная 
пра гра ма, якая бы ла пры ня тая па іна ва цый ным раз віц ці 
на 2016—2020 га ды, маг ла быць больш ам бі цый най. 
Ёсць дум кі пра тое, як сты му ля ваць і ма ты ва ваць вы-
твор часць. Тут па трэб ны но выя па ды хо ды, і адзін з іх — 
спец ін вест кант ракт, ка лі дзяр жа ва ра зам з вы твор ца мі 
і на ву кай бя рэ пэў ныя ры зы кі, мі ні мі зуе іх для та го, каб 
вы вес ці цал кам но вы та вар на ры нак.

Па куль на прад пры ем стве пра цуе ка ля 200 ча ла век, 
але ў бу ду чы ні коль касць па вя лі чыц ца да 450 ра бот ні-

каў. На чаль нік служ бы кі ра ван ня пер са на лам Свят ла на 
Баб ро ва пра цуе на прад пры ем стве з лю та га. Яна ка жа, 
што пе рад тым, як пра ца ўлад ка вац ца, яна прай шла 
сур' ёз ны іс пыт на ад па вед насць пра фе сіі. За раз вост ра 
ста іць па трэ ба ў спе цы я ліс тах, якіх дэ фі цыт у кра і не: 
апа рат чы каў для атры ман ня тэх вуг ля ро ду, апа рат чы каў 
ушчыль нен ня тэх вуг ля ро ду. І прад пры ем ства рых туе іх 
па куль з да па мо гай ву чэб на га цэнт ра ЖКГ.

Пад час зна ём ства з но вай вы твор час цю Мі ха іл Мяс-
ні ко віч так са ма за кра нуў тэ му пад рых тоў кі кад раў:

— Прад пры ем ства вы со ка тэх на ла гіч нае, на ву ка ёміс-
тае, шмат у чым больш кан ку рэн та здоль нае, чым ана-
ла гіч ныя прад пры ем ствы за ход ніх кам па ній. За раз ідзе 
пад бор кад раў і трэ ба на ба зе Бе ла рус ка га тэх на ла гіч-
на га і ма гі лёў ска га Бе ла рус ка-Ра сій ска га ўні вер сі тэ таў 
рых та ваць сва іх ін жы нер на-тэх ніч ных спе цы я ліс таў. 
Не аб ход на асвой ваць но вы на пра мак раз віц ця пра-
мыс ло вас ці Бе ла ру сі.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі на ве даў у Ма гі лё ве яшчэ 
ад но ары ен та ва нае на іна ва цыі прад пры ем ства — ААТ 
«Ма гі лёў хім ва лак но». Ён лі чыць, што ў ай чын най хі міч-
най га лі ны доб рая перс пек ты ва:

— Тыя вы ра бы, якія ра бі лі ся ка лісь ці, ужо не кан ку-
рэн та здоль ныя. Ка лі не зай мац ца сур' ёз на хі міч ны мі 
ва лок на мі, мы мо жам стра ціць гэ тую га лі ну. Мы па куль 
ства ра ем толь кі ад но звя но ў скла да ным лан цуж ку хі-
міч на га сін тэ зу. Тое, што ро біц ца на «Ма гі лёў хім ва лак-
не», цу доў на. Гэ та вы со ка кан ку рэнт ная вы твор часць, 
якая бу дзе за бяс печ ваць і Свет ла горск, і ся бе но вай 
пра дук цы яй і, без умоў на, па стаў ляць яе на экс парт. 
Але гэ та га не да стат ко ва. Па ві нен быць на цы я наль ны 
пра ект, які да зво ліць ства раць шмат лі кія та ва ры хі міч-
на га сін тэ зу ў Бе ла ру сі. Для эка но мі кі кра і ны за куп ля-
ец ца па лі ме раў у ся рэд нім на два міль яр ды до ла раў, 

Час Час 
рых та вац ца рых та вац ца 

да на ступ на га фо ру муда на ступ на га фо ру му
Ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча і стар шы ні Са ве та Фе дэ ра цыі Ва лян ці ны 
Мац ві ен ка, па ве дам ляе афі цый ны сайт верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та.

Па іні цы я ты ве стар шы ні Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га 
схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ва лян ці ны Мац ві ен ка ад бы ла ся 
тэ ле фон ная раз мо ва са стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха і лам Мяс ні ко ві-
чам па пы тан нях рэа лі за цыі да моў ле нас цяў, якія да ты чац ца 
пад рых тоў кі да на ступ на га — VІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі.

Пад час раз мо вы бы лі аб мер ка ва ны на прам кі ўдас ка на-
лен ня су пра цоў ніц тва дзвюх дзяр жаў, а так са ма не ка то рыя 
па ды хо ды да ар га ні за цыі бу ду ча га фо ру му, якія бы лі агу ча ны 
на па пя рэд нім фо ру ме, што прай шоў сё ле та ў Ма гі лё ве.

Для больш дэ та лё ва га раз гля ду на зва ных пы тан няў пла-
ну ец ца ві зіт кі раў ні коў і экс пер таў шэ ра гу рэ гі ё наў Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі ў Бе ла русь.

Аса цы я цыі Аса цы я цыі 
мяс цо вых Са ве таў — мяс цо вых Са ве таў — 

піль ная ўва гапіль ная ўва га
У Са ве це Рэс пуб лі кі аб мер ка ва лі пы тан ні дзей нас ці 
аса цы я цый мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў.

У аў то рак, 6 ліс та па да, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Аляк сандр Па пкоў пра вёў на ра ду з удзе лам ды рэк та ра На-
цыя  наль на га цэнт ра за ка на даў ства і пра ва вых да сле да ван няў 
Ва дзі ма Іпа та ва, пер ша га на мес ні ка мі ніст ра юс ты цыі Сяр гея 
За дзі ра на, на мес ні ка мі ніст ра фі нан саў Дзміт рыя Кій ко, пер-
ша га пра рэк та ра Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ва ле рыя Ба ра дзе ні і ін шых.

Пад час ме ра пры ем ства аб мяр коў ва лі ся не ка то рыя ас пек-
ты ства рэн ня аса цы я цый мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў і На-
цыя  наль най аса цы я цыі. Ад зна ча на не аб ход насць да дат ко вай 
пра пра цоў кі ме ха ніз маў па вы шэн ня эфек тыў нас ці дзей нас ці 
гэ тых фар мі ра ван няў па ра шэн ні праб лем ных пы тан няў жыц-
це за бес пя чэн ня на сель ніц тва, ажыц цяў лен ня імі між на род на-
га су пра цоў ніц тва і ін шых тэм.

Для гла баль на га Для гла баль на га 
ганд лю і на цы я наль най ганд лю і на цы я наль най 

эка но мі кіэка но мі кі
У па чат ку тыд ня стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах Ула дзі мір 
Пан цю хоў пры няў удзел у кан фе рэн цыі ў рам ках 
Каст рыч ніц ка га эка на міч на га фо ру му.

На кан фе рэн цыі, якая пра хо дзі ла 5—6 ліс та па да, аб мяр-
коў ва лі ся на ступ ствы ганд лё вых кан флік таў па між ЗША і іх 
асноў ны мі ганд лё вы мі парт нё ра мі для гла баль на га ганд лю і 
эка но мі кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь у пры ват нас ці, а так са ма вы ні кі 
рэ фор маў, якія пра вод зяц ца ў кра і не.

У ме ра пры ем стве так са ма ўдзель ні ча лі мі ністр ганд лю і 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня Ула дзі мір Кал то віч, пер шы 
на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў Анд рэй Еў да чэн ка, кі раў нік 
прад стаў ніц тва Еў ра пей ска га са ю за ў Бе ла ру сі Анд рэа Вік та-
рын, па ста ян ны ка ар ды на тар ААН, па ста ян ны прад стаў нік 
ПРА АН у Бе ла ру сі Іа а на Ка за на-Віш ня вец кі, са вет нік Вы ка наў-
ча га ды рэк та ра МВФ Аляк сандр За ба роў скі і ін шыя.

Не каль кі мі дня мі ра ней член Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі 
Ула дзі мір Пан цю хоў пры маў удзел у па шы ра ным па ся джэн-
ні праў лен ня На цы я наль на га бан ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на 
якім раз гля да лі ся пы тан ні «Аб вы ні ках рэа лі за цыі гра шо ва-
крэ дыт най па лі ты кі за сту дзень — ве ра сень 2018 го да» і «Аб 
хо дзе рэа лі за цыі стра тэ гіч на га пра ек та На цы я наль на га бан ка 
«Ства рэн не сіс тэм ма ні то рын гу і про ці дзе ян ня кам п'ю тар ным 
на па дам у крэ дыт на-фі нан са вай сфе ры».

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 
ра зам з се на та рам па слом Япо ніі 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Та ку на га 
Хі ро кі ацэнь ваў па тэн цы ял 
кам па ніі, каб па зна ё міць япон скіх 
біз нес ме наў з бе ла рус кай 
пра дук цы яй іна ва цый на га ты пу.

Ад зна чым, што ра ней Сяр гей 
Рах ма наў зай маў па са ду Над звы-
чай на га і Паў на моц на га Па сла Бе-
ла ру сі ў Япо ніі, та му доб ра зна ё мы 
з па тэн цы я лам гэ тай кра і ны.

Кам па нія «АДАHІ» ство ра на ў 
1991 го дзе. Ас но вай прад пры ем ства 
па слу жы ла на ву ко ва-да след чая ла-
ба ра то рыя пра фе са ра Ула дзі мі ра 
Лі не ва ў Бел дзярж уні вер сі тэ це. 
Ад ной з за дач на той час бы ло за-
ха ван не на ву ко ва-тэх ніч на га па-
тэн цы я лу ла ба ра то рыі ва ўмо вах 
рас па ду Са вец ка га Са ю за. Ра зам з 
тым да след чык раз ві ваў і ўлас ныя 
на пра цоў кі. На сён няш ні дзень кам-
па нія пра цуе ў га лі не ме ды цын скай 
тэх ні кі, пры бо ра бу да ван ня, бяс пе кі 
і не раз бу раль на га кант ро лю.

«Мы па чы на лі фак тыч на з двух 
ві даў пра дук цыі. Яна ста ла ак ту аль-
най і для Япо ніі пас ля Фу ку сі мы. Мы 

рас пра ца ва лі пры бор, які вы мя раў 
утры ман не ра дые нук лі даў у пра-
дук тах хар ча ван ня, аб' ек тах на ва-
коль на га ася род дзя пас ля ава рыі 
на Чар но быль скай АЭС. І на пра-
ця гу не каль кіх га доў кам па нія зра-
бі ла ка ля пя ці ты сяч адзі нак та ко га 
аб ста ля ван ня для Бе ла ру сі, Ра сіі і 
Укра і ны», — рас ка заў ге не раль ны 
ды рэк тар «АДАНІ» Ула дзі мір 
ЛІ НЕЎ.

Як пад крэс ліў кі раў нік прад пры-
ем ства: на сён няш ні дзень кам па нія 

мае тры кла сы аб ста ля ван ня: се-
рый нае — тое, якое бы ло ство ра на 
ра ней, для ін ды ві ду аль на га ка ры-
стан ня і аб са лют на но вае, іна ва-
цый нае. Ён так са ма за ўва жыў: пры 
су стрэ чы з за меж ны мі парт нё ра мі 
важ на па каз ваць, што ў кам па ніі 
ёсць сур' ёз ныя да сяг нен ні ў га лі не 
вы со кіх тэх на ло гій.

«Су свет ная су поль насць ідэн ты-
фі ка ва ла час, у якім мы сён ня жы-
вём, як ста год дзе іна ва цый. Гэ та 
азна чае, што сён ня ры нак і кам па нія 

Супрацоўніцтва
Пра ўзаемадзеянне Бе ла ру сі і Япо ніі іш ла раз мо ва пад час на вед ван ня

НА ЎЗРОЎ НІ


