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Да рэ чы, су стрэ ча ў Со-

чы ад бы ла ся з іні цы я ты вы 

Ула дзі мі ра Пу ці на, і кі раў нік 

бе ла рус кай дзяр жа вы ў пер-

шую чар гу па дзя ка ваў за за-

пра шэн не. Ён ад зна чыў, што 

за 20 га доў іс на ван ня Са ю за 

зроб ле на ня ма ла, але іс нуе 

яшчэ шэ раг ня вы ра ша ных 

пы тан няў: «Вы за ўва жы лі, 

што на шы ўра ды сур' ёз на 

ана лі за ва лі да га вор, гля дзе-

лі, што мож на зра біць, што 

мы сён ня не мо жам ра біць. 

Каб ліш нюю ра бо ту не вы-

кон ваць. І мы з ва мі да гэ-

та га пы тан ня звяр та лі ся не

раз і ка рэкта ва лі дзе ян ні на-

шых груп па ана лі зе і вы пра-

цоў цы не ка то рых пла наў да-

лей шай ін тэ гра цыі».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за явіў, 

што на ша кра і на не про сіць 

тан ны газ і наф ту, а га то ва 

куп ляць бла кіт нае па лі ва 

і па 200 до ла раў ЗША (за 

1 ты ся чу ку біч ных мет раў). 

Ця пер ца на скла дае 127 до-

ла раў за 1 ты ся чу ку біч ных 

мет раў. «Ка лі на шы прад-

пры ем ствы куп ля юць за 

200 до ла раў, зна чыць, і кан-

ку ры ру ю чыя прад пры ем ствы 

(у Ра сіі. — «Зв.») па він ны 

мець та кую ж ца ну. У ад ва-

рот ным вы пад ку мы прос та 

не за да дзім асно ву на шых 

ад но сін, — пад крэс ліў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Вы як 

ву чо ны, кан ды дат эка на міч-

ных на вук ра зу ме е це гэ та не 

горш за мя не. Вось адзі ная 

праб ле ма, над якой у прын-

цы пе пра цу юць на шы ўра ды. 

Мы са бра лі ся для та го, каб 

вы ра шыць гэ тыя пы тан ні».

Ён ад зна чыў, што пе рад 

су стрэ чай з Ула дзі мі рам Пу-

ці ным пра гля дзеў ра сій скія 

тэ ле ка на лы, ін фар ма цыю 

на шэ ра гу Telegram-ка на-

лаў: «Усе за да юц ца пы тан-

нем у Ра сіі: а што Лу ка шэн-

 ка, з чым ён ту ды едзе, 

з чым ён пры ехаў на огул? 

Я ска жу, Ула дзі мір Ула дзі мі-

ра віч, мы са праў ды ня ма ла 

зра бі лі, але ма ла га во рым 

аб тым, што зра бі лі, а трэ ба 

бы ло б».

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір 

Пу цін вы ка заў над зею на 

тое, што кра і ны і да лей бу-

дуць ра біць усё, каб на ро ды 

пра цяг ва лі зблі жэн не ў сфе-

ры эка но мі кі і ў са цы яль най 

га лі не.

Су стрэ ча прэ зі дэн таў у 

со чын скай рэ зі дэн цыі Ба-

ча роў Ру чай іш ла амаль 

пяць з па ло вай га дзін. На 

пе ра га во рах так са ма пры-

сут ні ча лі прэм' ер-мі ніст ры 

і ін шыя прад стаў ні кі ўра да-

вых дэ ле га цый дзвюх кра ін. 

На ступ ная су стрэ ча лі да раў 

Бе ла ру сі і Ра сіі за пла на ва-

на 20 снеж ня ў Санкт-Пе-

цяр бур гу, у гэ ты дзень ад-

бу дзец ца і не фар маль ны 

са міт ЕА ЭС.

РОЎ НЫЯ ЎМО ВЫ ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ І РА БО ТЫ
па він ны мець лю дзі і суб' ек ты гас па да ран ня 

ў Са юз най дзяр жа ве Бе ла ру сі і Ра сіі
 У тэ му

Пра вы ні кі пе ра га во раў жур на ліс там рас-

ка заў па сол Бе ла ру сі ў Ра сіі Ула дзі мір 

СЯ МАШ КА. Па яго сло вах, зной дзе на вый-

сце па пы тан нях зняц ця іс ну ю чых аб ме жа-

ван няў на па стаў кі бе ла рус кіх пра дук таў 

хар ча ван ня ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю. «Пас-

ля да во лі доў га га аб мер ка ван ня Прэ зі дэнт 

Ра сіі Ула дзі мір Пу цін зга дзіў ся з тым, што 

прэ ра га ты ва або пра ва за кры ваць, на-

прык лад, бе ла рус кія мя са кам бі на ты, ма-

ла ка за во ды па він на на ле жаць га лоў на му 

ве тэ ры нар на му ўра чу Бе ла ру сі: ён па ві нен 

раз бі раць, што так, што не так, — пе рад ае 

сло вы Ула дзі мі ра Ся маш кі Бел ТА. — І ка лі 

рап там уз нік нуць спрэч ныя ней кія пы тан ні, 

то гэ та па він на вы но сіц ца на верх, на прык-

лад, на агуль ную ка ле гію Мін сель гас хар ча 

Бе ла ру сі і Мін сель га са Ра сіі. А мо жа, трэ ба 

ства рыць у Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі 

які-не будзь та кі ор ган. Але вы ра шы лі лепш 

па куль на два іх».

Ця пер ба кі па він ны за ма ца ваць да сяг ну-

тыя да моў ле нас ці на па пе ры. Кі раў нік бе ла-

рус ка га дып прадс таў ніц тва ад зна чыў, што 

на су стрэ чы прэ зі дэн ты знай шлі раз вяз ку 

па да рож най кар це су пра цоў ніц тва мыт ных 

служ баў: «Гэ та бы ло ня прос тае пы тан не. 

Ста іць за да ча да 1 чэр ве ня 2020 го да ад-

пра ца ваць усю нар ма тыў ную ба зу — і бе ла-

рус кую, і ра сій скую: там сот ні за ка на даў чых 

ак таў, дзя сят кі між ура да вых па гад нен няў».

Ка мен ту ю чы вы ні кі су стрэ чы, Ула дзі-

мір Ся маш ка рас ка заў жур на ліс там, што 

Бе ла русь раз ліч вае на кам пен са цыю за 

бруд ную наф ту ка ля 70 міль ё наў до ла раў, 

а пы тан не па цэ нах на газ вы ра шыц ца на 

пра ця гу двух най блі жэй шых тыд няў.

Ула дзі мір Ся маш ка кан ста та ваў, што 

кам пен са цыя вы дат каў з-за пад атко ва га 

ма неў ру — ад на са скла да ных праб лем 

у двух ба ко вых ад но сі нах. «Па куль мы не 

да мо вім ся па ўні фі ка цыі пад атко ва га за-

ка на даў ства, не маг чы ма бу дзе раз вя заць 

гэ тае пы тан не, — ска заў ён. — Та му там 

тэр мі ны ссу ну тыя яшчэ на адзін год. Па-

стаў ле на за да ча, каб пы тан ні ўні фі ка цыі 

па дат ка аб кла дан ня бы лі вы ра ша ны на 

пра ця гу 2020—2021 га доў і па ча лі пра-

ца ваць рэ аль на з 1 сту дзе ня 2022 го да. 

Пы тан не поў най кам пен са цыі вы дат каў 

ад пад атко ва га ма неў ру мо жа быць вы-

ра ша на з 1 сту дзе ня 2022 го да, так і да-

мо ві лі ся».

На тое, што пе ра гаворы прай шлі плён на і 

сур' ёз на, зблі жа ны па зі цыі па пы тан нях наф-

ты і га зу, звяр нуў ува гу і мі ністр эка на міч на-

га раз віц ця Ра сіі Мак сім АРЭШ КІН.

Па вод ле яго слоў, з па ня дзел ка на экс-

перт ным уз роў ні па ча ла ся пра пра цоў ка 

атры ма ных ука зан няў. «Для та го каб усё 

гэ та сфар му ля ваць і па гру зіць у да рож ныя 

кар ты. За тым бу дзем дак лад ваць прэм'-

е рам, прэ зі дэн там, — рас ка заў Мак сім 

Арэш кін. — Мы ра зу ме ем, як па боль шай 

част цы з іх (спрэч ных пы тан няў. — «Зв.») 

ру шыць на пе рад. Нам ука зан ні да дзе ны. 

Ця пер бу дзем пра пра цоў ваць і ру хац ца 

да лей».

Го рад-спа да рож нік Грод на 

стаў ад ной з га лоў ных тэм 

пад час су стрэ чы з жур на ліс-

та мі. І не вы пад ко ва. У Скі-

дзе ля да во лі перс пек тыў ная 

бу ду чы ня, і мно гае з та го, 

што за ду ма на, па чы нае рэа-

лі зоў вац ца ўжо сён ня. Тэм пу 

ра бо там да дае і той факт, што 

го рад аб' яў ле ны ста лі цай аб-

лас ных Да жы нак-2020.

Га лоў нае — 
жыл лё і за ня тасць

Скі дзель — са мы буй ны го рад 

у Гро дзен скім ра ё не, мож на ска-

заць, што гэ та яго не афі цый ны 

цэнтр. Ме на ві та тут пра хо дзяць 

усе знач ныя ра ён ныя свя ты і ін шыя 

ме ра пры ем ствы. У го ра дзе іс нуе 

вель мі моц ная вы твор чая ба за, у 

пры ват нас ці зна хо дзяц ца адзін з 

най буй ней шых у кра і не цук ро вых 

кам бі на таў, вя лі кая птуш ка фаб ры-

ка, кам бі нат хле ба пра дук таў. Усё 

гэ та ства рае ма гут ны па тэн цы ял 

для ак тыў на га раз віц ця. Чар го-

вы ім пульс Скі дзель атры маў 

у 2016 го дзе, ка лі яму быў на да дзе-

ны ста тус спа да рож ні ка Грод на. 

Та ды ж рас пра ца ва лі і ге не раль-

ны план з блі жэй шай кан цэп цы яй 

да 2025 го да. І, як па ве да міў стар-

шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка-

ма Ула дзі мір Краў цоў, гэ ты план 

ува саб ля ец ца ў жыц цё. У пер шую 

чар гу знач на вы рас лі тэм пы жыл-

лё ва га бу даў ніц тва. Пла ну ец ца, 

што за пяць га доў жыл лё вы фонд 

па вя лі чыц ца ў два ра зы.

Вы ра ша юц ца праб ле мы, якія 

збі ра лі ся га да мі. Гэ та ў пер шую 

чар гу ачы шчаль ныя збу да ван ні. 

Не дас ка на лая ачыст ка сцё каў на 

вы твор чых прад пры ем ствах ства-

ра ла не пры ем ны пах ва ўсім на-

ва кол лі. Цяпер та кой праб ле мы 

не іс нуе. На цук ро вым кам бі на це 

дзей ні чае су час ная, дас ка на лая 

сіс тэ ма ачыст кі сцё каў па най ноў-

шых тэх на ло гі ях. Шу ка юц ца маг-

чы мас ці, каб рэа лі за ваць па доб ны 

пра ект па ачы шчаль ных збу да ван-

нях са мо га го ра да. Маг чы ма, гэ-

та бу дзе зроб ле на праз іль гот ныя 
крэ дыт ныя рэ сур сы. Пад асаб лі вай 
ува гай і са цы яль ная сфе ра.

— Не так даў но го рад атры маў 
су час ную ма дэр ні за ва ную шко-
лу, — да бу да ва ны но вы кор пус 
са ста ды ё нам, май стэр ня мі, ста-
лоў кай. Бу дзем зды маць вост рую 
праб ле му да школь на га вы ха ван-
ня — на ле та ўвя дзём дзі ця чы са-

док на 190 мес цаў. За вяр ша ец ца 

ра монт па лі клі ні кі і баль ні цы, мы 

вы зна чы лі іх фар мат — якія па-

слу гі за ста нуц ца тут, якія бу дуць 

аказ вац ца ў Грод не, — за зна чыў 
гу бер на тар.

Знач ны аб' ём ра бот ча кае Скі-
дзель, ка лі пач нец ца пад рых тоў ка 
да аб лас ных «Да жы нак». Толь кі 
на доб ра ўпа рад ка ван не ву ліц вы-

дат ка ва на 13 міль ё наў руб лёў. Су-
час нае на чын не агуль ным кош там 
тры міль ё ны руб лёў атры мае Дом 
куль ту ры — пры го жы па лац, дзе 

бу дуць уша на ва ны ра бот ні кі АПК 

рэ гі ё на.

Го рад-спа да рож нік па ві нен 

«раз гру зіць» аб лас ны цэнтр, та-

му част ка вы твор чых ма гут нас цяў 

пе ра е дзе ў Скі дзель. Гэ та ў знач-

най сту пе ні за бяс пе чыць ра бо тай 

мяс цо вае на сель ніц тва. Уво гу ле 
ў Скі дзе ля да во лі ўда лая ла гіс-
тыч ная па зі цыя, праз го рад пра-

хо дзіць аў та ма біль ная тра са М6. 

У бу ду чы ні па леп шыц ца і чы гу нач-

ны рух — сю ды бу дуць ха дзіць су-

час ныя цяг ні кі.

Но вы «Азот» і шэ раг 
ін шых пра ек таў

Пад час прэс-кан фе рэн цыі бы лі 

агу ча ны і но выя пра ек ты рэ гі ё на. 

У на ступ ным го дзе пла ну ец ца за-

пус ціць пер шую чар гу АЭС у Аст-

раў цы. А ў аб лас ным цэнт ры пач-

нец ца бу даў ніц тва но ва га гі ган та 

«Грод на Азот». Ін вес та ра мі, а гэ та 

Кі тай і Іта лія, укла дзе на 1 міль ярд 

200 міль ё наў до ла раў. Што да ты-

чыц ца ста рых кар пу соў за во да, 

дык не ка то рыя з іх пла ну ец ца ма-

дэр ні за ваць, а тыя, што фі зіч на і 

ма раль на са ста рэ лі, — знес ці.

Знач ны ак цэнт бу дзе зроб ле-

ны на дрэ ва ап ра цоў цы. Та кая 

вы твор часць з удзе лам аў стрый-

ска га ка пі та лу пач не дзей ні чаць у 

Свіс ла чы, у Смар го ні ства ра ец ца 

мэб ле вае прад пры ем ства. Упер-

шы ню ў рэ гі ё не на ла дзяць вы твор-

часць пе лет — та кі за вод бу ду ец ца 

ў На ва груд ку, яшчэ адзін з'я віц ца 

ў Смар го ні.

У Грод не ма юць на мер па бу да-

ваць яшчэ адзін шкло за вод. Вы-

зна ча на і пля цоў ка — на ўскрай ку 

го ра да, на тэ ры то рыі СЭЗ «Грод-

на ін вест». Згод на з біз нес-пла нам, 

прад пры ем ства бу дзе вы пус каць 

больш лёг кія шкля ныя бу тэль кі.

— Увесь свет ця пер ады хо дзіць 

ад пэт-бу тэ лек, бо іх скла да на пе-

ра пра цоў ваць, яны на но сяць шко-

ду пры ро дзе. Да та го ж іс нуе па-

трэ ба ў шкля ной та ры, мы шмат 

ім парт уем. Та му гэ ты пра ект не 

толь кі эка ла гіч ны, але і эка на міч-

на вы гад ны — у нас доб рая ўлас-

ная сы ра ві на, а так са ма ёсць рын-

кі збы ту, — пад крэс ліў Ула дзі мір 

Краў цоў.

Ды на мі ка «бяз ві зу»
Ту рыс тыч ная тэ ма апош нім 

ча сам ста ла ад ной з са мых па пу-

ляр ных. І не без пад стаў. Толь кі 

ў рам ках «бяз ві зу» з па чат ку го-

да воб ласць на ве да ла 120 ты сяч 

ча ла век, а ўся го пры бы ло ка ля 

400 ты сяч ту рыс таў. Удас ка наль-

ва ец ца за ка на даў чая ба за, якая 

спры яе рос ту ту рыс тыч на га па то-

ку. Сё ле та ў ліс та па дзе бяз ві за вая 

зо на па вя лі чы ла ся і аб' яд на ла Гро-

дзен скую і Брэсц кую воб лас ці. На 

дум ку кі раў ні ка рэ гі ё на, гэ та вель-

мі спры яль ны сек тар эка но мі кі, і 

пры на леж ным па ды хо дзе мож на 

за ра біць да 30 % ва ла во га пра дук-

ту. Так, на прык лад, ад бы ва ец ца 

ў мно гіх кра і нах. Але для гэ та га 

трэ ба мець доб рую ту рыс тыч ную 

ба зу, раз ві ваць сэр віс, марш ру ты. 

Пра гэ та па він ны кла па ціц ца ў пер-

шую чар гу мяс цо выя ўла ды.

— У бяз ві за вую зо ну сё ле та 

ўклю ча ны Во ра наў скі ра ён, ён мя-

жуе з Літ вой, ёсць і па гран пе ра ход. 

Але для ту рыс та тут ма ла ці ка ва га. 

Хоць не ка то рыя аб' ек ты маг лі б 

пры ва біць, на прык лад, ста ра жыт-

ны парк і ся дзі ба ў вёс цы Боль ці-

ні кі. Але для та го, каб яны ста лі 

ту рыс тыч ны мі аб' ек та мі, іх трэ ба 

пры вес ці ў на леж ны стан, — пад-

крэс ліў Ула дзі мір Краў цоў.

На раз віц цё ту рыз му на кі ра ва-

ны і мно гія між на род ныя пра ек ты. 

На прык лад, ня даў на вы дзе ле на 

200 ты сяч еў ра ў рам ках ства рэн-

ня ве ла марш ру ту «Аў густ Ве ла», 

яго пра цяг ласць — 50 кі ла мет раў. 

Пра ект пра ду гледж вае мес цы ад-

па чын ку, вар каўт-пля цоў ку, пра-

кат ве ла сі пе даў. На Аў гус тоў скі ка-

нал прый дзе і вод ны транс парт. На 

срод кі тэх ніч най да па мо гі бу дуць 

за куп ле ны су час ныя па ра хо ды. 

Ця пер ка ля ка на ла ідзе ад наў лен-

не ста ра жыт на га па ла ца ў Свяц ку. 

Тут бу дзе пі ва вар ня з «жы вым» 

пі вам, якое ту рыс ты змо гуць пра-

дэ гус та ваць ужо на ле та. Так са ма 

ў 2020-м за вер шыц ца рэ кан струк-

цыя пер шай чар гі Ста ро га зам ка ў 

Грод не. Па вод ле слоў Ула дзі мі ра 

Краў цо ва, гэ ты аб' ект ста не са-

мым зна ка вым у кра і не.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
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АК ЦЭНТ НА СПА ДА РОЖ НІК
У кан цы го да Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ пра вёў прэс-кан фе рэн цыю ў Скі дзе лі

Вы ні кі і перс пек ты выВы ні кі і перс пек ты вы

Аляк сандр Лу ка шэн ка на пя рэ дад ні 20-год дзя пад-

пі сан ня Да га во ра аб ства рэн ні Са юз най дзяр жа вы 

пра вёў пе ра га во ры ў Со чы са сва ім ра сій скім ка-

ле гам Ула дзі мі рам Пу ці ным. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

пад крэс ліў: ба кі са бра лі ся на су стрэ чу, каб па гля-

дзець, як ідзе ра бо та над ана лі зам Са юз на га да га-

во ра і ад па вед ны мі пы тан ня мі. «Не про сім ні чо га, 

не на стой ва ем ні на чым. Мы да мо ві лі ся даў но, 

раз ві ва ю чы наш да га вор, — лю дзі і суб' ек ты гас-

па да ран ня па він ны мець роў ныя ўмо вы для жыц ця 

і ра бо ты. Роў ныя ўмо вы — больш ні чо га не трэ-

ба», — пе рад ае сло вы Прэ зі дэн та прэс-служ ба.


