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— Владимир Ми-
хайлович, го род за 
вре мя подготовки к 
фо ру му за мет но по-
хо ро шел и преобра-
зился. И мно гое де-
ла лось при не по сред-
ствен ном участии го-
ро жан. Проводились 
общественные об-
суждения, субботни-
ки, акции... На сколь ко 
активно могилевчане 
отзывались на при-
зывы сде лать свой 
го род к Фо ру му ре-
гионов уют нее и красивее?

— Я хо чу поблагодарить за помощь 
и под держ ку всех: тру до вые коллек-
тивы, общественные организации, 
жителей го ро да — никто не ос тал ся в 
сто ро не. Толь ко в сен тяб ре мы про-
вели три субботника. Нашлись в го-
ро де не рав но душ ные жители, ко то-
рые в своих дво рах отремонтировали 
и покрасили игровое оборудование, 
разбили клум бы, установили ма лые 
архитектурные фор мы. В хо де акции 
«#ЗаДело» мо ло дежь наводила по-
ря док на территории объектов, ко то-
рые стали площадками проведения 
секций и встреч в рам ках фо ру ма. 
Мне импонирует, как ра бо та ют акти-
висты Цент ра городских инициатив 
Могилева. Это бла го да ря им наши 
могилевские дворики превращаются 
в стильные арт-объекты.

— Го род не ус пе ва-
ет примерять на се бя 
высокие титулы — 
куль тур ная столица, 
мо ло деж ная столица, 
те перь вот столица 
Фо ру ма регионов. Как 
уда ет ся дер жать та кую 
вы со кую план ку?

— В Могилеве и рань-
ше не раз принимались 
су дьбо нос ные для на ро-
дов Беларуси и России 
решения. До ста точ но 
вспомнить го ды Пер вой 
мировой вой ны, ког да 
здесь находилась став-

ка российского императора. А пе ред 
на ча лом Великой Оте чест вен ной вой-
ны в наш об ласт ной центр да же пла-
нировали перенести столицу БССР.

Могилев ос та ет ся мес том прове-
дения серь ез ных мероприятий ре-
спубликанского и меж ду на род но го 
уров ня по сегодняшний день. Имен-
но в на шем го ро де сос то я лось засе-
дание Со ве та Министров Со юз но го 
го су дар ства с участием глав прави-
тельств Беларуси и России Анд рея 
Ко бя ко ва и Дмитрия Мед ве де ва, за-
седание Меж бан ков ско го ва лют но го 
со ве та Цент раль но го бан ка Россий-
ской Федерации и Национального 
бан ка Республики Бе ла русь, заседа-
ние сов мест ной коллегии бел орус-
ско го МЧС, МВД Ка зах ста на и МЧС 
России. В 2018 го ду Могилев стал 
мо ло деж ной столицей Беларуси, 

ему присвоено звание «Го род, дру-
жест вен ный де тям». И вот сей час мы 
принимаем участников V Фо ру ма ре-
гионов Беларуси и России.

— Се год ня экономика Беларуси 
ориентируется на ІT-технологии, 
раз ра бо та на госп рог рам ма инно-
вационного развития стра ны. На-
сколь ко плот но над этим ра бо та ют 
могилевские ву зы и на сколь ко ин-
новационно активны в Могилеве 
предприятия?

— Хорошим примером произ-
водства, ориентированного на 
ІТ-экономику, яв ля ет ся предприятие 
«СТРИМ», ко то рое раз ра ба ты ва ет и 
пост авля ет уникальное оборудо-
вание на крупнейшие предприятия 
стра ны — Бе лАЗ и Минский за вод 
ко лес ных тя га чей.

Уникальную технологию литья 
ме то дом намораживания пред ла га-
ет на ше на учно-производственное 
предприятие «Технолит». Этот ме тод 
поз во ля ет организовать за мкну тое 
без от ход ное производство и обе-
спечить вы пуск продукции на уров не 
лучших мировых стан дар тов.

На ведущих предприятиях пище-
вой и химической от рас лей го ро да 
отк ры ты филиалы ка федр Моги-
левского госуниверситета продо-
вольствия, где ве дет ся практико-
ориентированная под го тов ка спе-
циалистов. Чаще все го сту ден ты в 
своих кур со вых и дипломных ра-
бо тах обращаются к проб лем ным 
воп ро сам, что бы найти пути их 
решения на производстве. Еще од-
но вы сшее учеб ное заведение Мо-
гилева — Бел орус ско-Российский 
университет (БРУ) — вош ло в спи-
сок семи ведущих ву зов стра ны, 

СЛОВА УДЗЕЛЬ НІ КАМ
Д з м і т  р ы й 

Х А  Р Ы  Т О Н  Ч Ы К , 
стар шы ня Ма гі-
лёў ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў:

— Яшчэ пад час ІІІ Фо ру му 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на 
тое, што пар ла мен та ры ям 
Бе ла ру сі і Ра сіі трэ ба ўзяць 
пад па тра наж су пра цоў ніц тва 
ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня. У нас ужо ёсць во пыт 

та ко га су пра цоў ніц тва з Бран скай воб лас цю. Мы 
на пра ца ва лі пэў ную прак ты ку і па сту по ва яе раз ві-
ва ем. Па ўсіх кі рун ках атры ма ны доб ры вы нік. Гэ тым 
ра зам мы пад піс ва ем па гад нен ні аб су пра цоў ніц тве 
з за ка на даў чы мі схо да мі Ка луж скай, Са мар скай, 
Сма лен скай, Ка лі нінг рад скай, Ле нін град скай аб-
лас цей і Крас на дар ска га краю. Нам вель мі ці ка вы 
во пыт за ка на даў чых схо даў Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў 
ра бо це з вы бар шчы ка мі, у фар мі ра ван ні і ра бо це па 
ства рэн ні ор га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са-
ма кі ра ван ня, нор мат вор чая дзей насць па зга да ным 
кі рун ку. Бу дзем на паў няць па гад нен ні кан крэт ны мі 
ме ра пры ем ства мі па су пра цоў ніц тве.

Юрый НАР КЕ ВІЧ, стар-
шы ня Брэсц ка га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў:

— З дзя сят ка мі ра сій скіх 
рэ гі ё наў у Брэст чы ны скла лі-
ся тры ва лыя парт нёр скія, ды 
і сяб роў скія ад но сі ны. Ра сія 
для на шай воб лас ці з'яў ля ец-
ца асноў ным ганд лё ва-эка-
на міч ным парт нё рам, на яе 
пры хо дзіц ца кры ху больш за 

70 пра цэн таў экс пар ту рэ гі ё на. Апош нім і аб умоў ле на 
грун тоў нае стаў лен не да Фо ру му рэ гі ё наў. Да ме ра-
пры ем ства пад рых та ва ны цэ лыя па ке ты да ку мен таў 
(і не толь кі ў вы гля дзе кант рак таў асоб ных прад пры-
ем стваў), уз год не ны да мо вы рэ гі я наль на га ха рак та-
ру. На прык лад, ча ка ец ца пад пі сан не да га во раў аб 
су пра цоў ніц тве па між Брэсц кай воб лас цю і Бу ра ці яй, 
а так са ма Ка луж скім рэ гі ё нам.

Ну і на шым дзе ла вым ко лам ёсць што па ка заць 
ус ход нім су се дзям. Прад пры ем ствы вя зуць вы стаў кі 
сва ёй пра дук цыі і кан крэт ныя пра па но вы.

Ігар ЖУК, стар шы ня 
Гро дзен ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў:

— Кож ны фо рум пры но-
сіць і эка на міч ныя вы ні кі, і 
тут, акра мя пад пі сан ня да-
га во раў аб су пра цоў ніц тве 
па між рэ гі ё на мі і за ка на-
даў чы мі схо да мі, аб лас ны мі 
Са ве та мі дэ пу та таў бу дуць 
пад пі са ны і ка мер цый ныя 

кант рак ты на да во лі знач ную су му. Гэ та свед чыць 
аб тым, што рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва па між на-
шы мі кра і на мі раз ві ва ец ца, і рэ гі ё ны з'яў ля юц ца ла-
ка ма ты вам для зблі жэн ня Ра сіі і Бе ла ру сі ў ме жах 
са юз най дзяр жа вы.

Аб важ нас ці кі рун ку свед чыць і ня даў ні пры езд у 
наш Гро дзен скі рэ гі ён Над звы чай на га і Паў на моц-
на га Па сла Ра сій скай Фе дэ ра цыі Мі ха і ла Ба бі ча. 
Дып ла мат на ве даў Бе ла рус кую атам ную стан цыю, 
парт нё рам па бу даў ніц тве якой вы сту пае ра сій ская 
кам па нія. За раз на ма ган ні абедз вюх кра ін на кі ра ва-
ны на тое, каб здаць аб' ект свое ча со ва, у вы зна ча ны 
тэр мін. Да рэ чы, па сол ад зна чыў, што ра бо ты вя дуц ца 
згод на з гра фі кам.

Важ на, што дып ла мат звяр нуў ува гу на гро дзен-
скую «ма лоч ку», па стаў ку якой ча сам аб мя жоў вае 
ра сій скі бок. Мі ха іл Ба біч змог па зна ё міц ца з поў ным 
цык лам вы ра бу пра дук цыі — ад ма лоч ната вар на га 
комп лек су да пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў. У 
пры ват нас ці, па сол па бы ваў на кам бі на тах Смар-
го ні, Ашмян і Лі ды. На гэ тых за во дах вы раб ля юць 
сы ры і тва рог, якія па стаў ля юц ца ў Ра сію. Кож нае 
прад пры ем ства ак тыў на су пра цоў ні чае з ра сій скі мі 
рэ гі ё на мі, экс парт пра дук цыі ў гэ ту кра і ну скла дае да 
80 %. Дып ла мат змог аса біс та па зна ё міц ца з тым, як 
вя дзец ца ра бо та на ма лоч ных за во дах — ад пры ём кі 
да ла ба ра то рыі. І вель мі важ на, што па сол мае на мер 
вы пра ца ваць су мес ныя пра па но вы па пе ра адоль-
ван ні цяж кас цяў у гэ тым кі рун ку, ства рыць умо вы, 
каб эка но мі ка ма лоч ных прад пры ем стваў па спя хо ва 
раз ві ва ла ся на ка рысць абедз вюх дзяр жаў — Ра сіі і 
Бе ла ру сі.

АД ЛЕГ ЛАСЦЬ АД ЛЕГ ЛАСЦЬ 
НЕ ПЕ РА ШКО ДАНЕ ПЕ РА ШКО ДА

Ад Мін ска да Ір куц ка шлях 
ня бліз кі — во сем га дзін лё ту 
(з пе ра сад кай у Маск ве, пра мо га 
рэй са па куль ня ма), пяць ты сяч 
кі ла мет раў. Але ў наш час 
на ват та кая знач ная ад лег ласць 
не пе ра шко да для плён на га 
су пра цоў ніц тва, ка лі ёсць на гэ та 
жа дан не і па мкнен не. 
Аб тым, што гэ ты сі бір скі рэ гі ён 
мае эка на міч ныя ад но сі ны з на шай 
кра і най, мож на зда га дац ца ўжо 
ў ір куц кім аэ ра пор це — па са жы раў 
ад са ма лё та да бу дын ка 
аэ ра вак за ла да стаў ляе наш 
род ны МАЗ. У са мім го ра дзе 
да вя ло ся ба чыць кра му з над пі сам 
«Бе ла рус кія пра дук ты»...
Но вы ім пульс су пра цоў ніц тву даў 
ві зіт дэ ле га цыі Ір куц кай воб лас ці 
амаль два га ды та му ў Бе ла русь. 
Гу бер на та ра ра сій ска га рэ гі ё на та ды 
пры ма лі на най вы шэй шым уз роў ні, 
прад стаў ні кі дзе ла вых ко лаў 
на ве да лі буй ныя прад пры ем ствы, 
пад пі са лі шэ раг да моў 
аб су пра цоў ніц тве. На ступ ным 
кро кам у ганд лё ва-эка на міч ным 
зблі жэн ні быў ІV Фо рум рэ гі ё наў, 
пад час яко га пад пі са на па гад нен не 

аб су пра цоў ніц тве па між ура дам 
Ір куц кай воб лас ці і Брэсц кім 
абл вы кан ка мам.
Аб тым, як гэ та су пра цоў ніц тва 
рэа лі зу ец ца на прак ты цы, уда ло ся 
за пы таць у не па срэд на га гуль ца 

на гэ тым по лі, дак лад ней, 
ка лі пра цяг ваць спар тыў ную 
ана ло гію, — у ка пі та на ад ной 
з ка ман даў — гу бер на та ра 
Ір куц кай воб лас ці 
Сяр гея ЛЕЎ ЧАН КІ.

Впер вые за вре мя существования Фо ру ма регионов Беларуси и России это 
мероприятие проходит в Беларуси именно на региональном уров не — 
в Могилеве. На сколь ко это по чет но и к че му обя зы ва ет, какие над еж ды тут 
свя зы ва ют с этим значимым политическим событием, мы выяснили в раз го во ре 
с пред се да те лем Могилевского горисполкома Владимиром ЦУ МА РЕ ВЫМ.

Гу бер на тар Ір куц кай воб лас ці — 
пра агуль ныя ін та рэ сы і су мес ныя пра ек ты

Пред се да тель Могилевского горисполкома Владимир ЦУ МА РЕВ

ЕЩЕ НА ШАГ

У кіраўнікоў Брэсцкай і Іркуцкай абласцей склаліся добрыя сяброўскія адносіны.


