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З Глы бо ка га З Глы бо ка га 
да пуш кін скіх 
мяс цінмяс цін
На пя рэ дад ні фо ру му рэ гі ё наў стар шы ня 
Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ рас ка заў «МС», які во пыт 
су пра цоў ніц тва на пра ца ва ны з рэ гі ё на мі Ра сіі 
ў роз ных кі рун ках.

— Ня даў на ад па вед ны да ку мент пад пі са ны па між Глы-
боц кі мі рай са ве там, вы кан ка мам і мяс цо вай ула дай Вя-
лі ка га Бол дзі на Ні жа га род скай воб лас ці, — па ве да міў 
су раз моў нік.

Да рэ чы, Вя лі кае Бол дзі на і пры лег лыя зем лі на пра ця-
гу ча ты рох ста год дзяў на ле жа лі ро ду Пуш кі ных — ад на му 
з са мых ста ра жыт ных два ран скіх ро даў Ра сіі. Ця пер гіс та-
рыч ная част ка ся ла з'яў ля ец ца пом ні кам куль ту ры фе дэ-
раль на га зна чэн ня. А бе ла рус кае Глы бо кае, як вя до ма, — 
адзін з па пу ляр ных рай цэнт раў, ку ды пры яз джае шмат 
ту рыс таў. Без умоў на, ка лі ства рыць ад па вед ны марш рут, 
гэ та бу дзе пра ца ваць на эка но мі ку двух рэ гі ё наў.

— Акра мя гэ та га, за раз пра пра цоў ва ец ца пы тан не за-
клю чэн ня да га во ра па між Ві цеб скім аб лас ным Са ве там 
дэ пу та таў і За ка на даў чым схо дам Рэс пуб лі кі Ка рэ лія. 
Асаб лі ва плён на су пра цоў ні ча ем з Пскоў шчы най: прак-
тыч на ўсе ра ё ны Пры дзвін ня су пра цоў ні ча юць згод на 
з ра ней пад пі са ны мі да га во ра мі. У най блі жэй шы час 
пла ну ец ца да ку мент пад пі саць на ана ла гіч ным уз роў ні 
прад стаў ні чай ула ды дзвюх аб лас цей. У Пско ве ў скла-
дзе дэ ле га цыі з Ві цеб шчы ны бы лі і дэ пу та ты аб лас но га 
Са ве та, кі раў ні кі прад пры ем стваў і ар га ні за цый, якія да-
мо ві лі ся аб экс пар це на шай пра дук цыі.

Яшчэ ёсць эфект ад су пра цоў ніц тва з Цвяр ской воб-
лас цю. Там на ша «ма лоч ка» і ін шыя та ва ры так са ма 
вель мі за па тра ба ва ныя і ка рыс та юц ца доб рым по пы-
там. Гэ та — вы нік рэ аль най пра цы дэ пу тац ка га кор пу са 
на эка но мі ку, — да даў Ула дзі мір Ця рэнць еў.

Як па ве да мі лі ў абл вы кан ка ме, на тэ ры то рыі Пры-
дзвін ня за рэ гіст ра ва на больш за 310 ар га ні за цый з удзе-
лам ра сій ска га ка пі та лу.

На прык лад, ажыц цяў ля ец ца вы твор часць ве тэ ры нар-
ных прэ па ра таў, труб, звад ка ва на га га зу. Вы раб ля юц ца 
так са ма ап тыч ны ка бель, не стан дарт ныя ме та ла кан-
струк цыі, абу так і гэ так да лей.

Дзя ку ю чы ўдзе лу ра сій ска га ка пі та лу рэа лі зу ец ца цэ лы 
шэ раг пра ек таў. У свой час бы ла вы куп ле на част ка ак цый 
ві цеб ска га прад пры ем ства, дзе вы раб ля юць кан дэ нса-
та ры і элект рон ныя кам па не нты. А ў Лёз нен скім ра ё не 
ра сі я не на бы лі не ру хо масць для ар га ні за цыі ла гіс тыч на га 
скла да па транс пар ці роў цы соі. У Верх ня дзвін скім ра ё не 
вы раб ля юць мяк кія сы ры ты пу «Ма ца рэ ла», «Ады гей скі». 
А яшчэ ў Ар шан скім ра ё не за рэ гіст ра ва ны но выя прад-
пры ем ствы па транс пар ці роў цы звад ка ва на га га зу.

Асно ву за ку пак па ім пар це скла даюць мі не раль ная 
сы ра ві на, а так са ма па лі мер ная, тэкс тыль ная сы ра ві на, 
ме та ла вы ра бы, драў ні на. У Ра сіі за куп ля ец ца аб ста ля-
ван не, якое ўжы ва ец ца для рэа лі за цыі ін вес ты цый ных 
пра ек таў у энер ге ты цы, наф та хі міі, бу даў ні чай га лі не, 
ра дыё элект ро ні цы.

У сваю чар гу, у Ра сій скую Фе дэ ра цыю экс пар ту ец-
ца па ло ва спа жы вец кіх та ва раў, вы раб ле ных на Ві цеб-
шчы не: больш за 450 най мен няў. Заў сё ды, на прык лад, 
за па тра ба ва ныя мя са-ма лоч ная пра дук цыя, абу так, 
упа ко вач ныя і бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, вы ра бы хі міч най 
пра мыс ло вас ці.

Да рэ чы, ар га ні за цыі кан цэр на «Мя са-ма лоч ныя пра-
дук ты», ААТ «Ві цеб ская брой лер ная фаб ры ка», дзяр-
жаў на га аб' яд нан ня «Ві цеб скпрам» ма юць у Ра сіі свае 
ганд лё выя да мы, су мес ныя прад пры ем ствы. Праз іх 
ажыц цяў ля ец ца рэа лі за цыя пра дук цыі ў най больш бліз-
кія рэ гі ё ны: Сма лен скую, Пскоў скую, Мас коў скую воб-
лас ці, Санкт-Пе цяр бург, Маск ву. Пры гэ тым рэа лі за цыя 
та ва раў пра во дзіц ца цэнт ра лі за ва на з улі кам ін та рэ саў 
ма лоч ных і мяс ных прад пры ем стваў.

Ёсць ад па вед ныя прад стаў ніц твы і ў ка мер цый ных 
струк ту рах. Эфек тыў насць іх дзей нас ці па цвяр джа ец-
ца ад сут нас цю пра тэр мі на ва най знеш няй дэ бі тор скай 
за па зы ча нас ці.

У агуль ным аб' ёме та ва ра аба ро ту воб лас ці ўдзель ная 
ва га Ра сіі ле тась скла ла ка ля 60 %, у тым лі ку ў экс пар-
це — 43,7 %, у ім пар це — 74,4 %.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пас ля ХХХІ між на род на га кан грэ са 
Аса цы я цыі ўдзель ні каў кас міч ных 
па лё таў яго ўдзель ні кі на ве да лі 
не ка то рыя рэ гі ё ны на шай кра і ны. 
Су стра ка лі дэ ле га цыю кас ма на ўтаў 
і ў Та ма шоў цы Брэсц ка га ра ё на, якая 
з'яў ля ец ца ма лой ра дзі май пер ша га 
бе ла рус ка га кас ма на ўта двой чы 
Ге роя Са вец ка га Са ю за Пят ра 
Клі му ка.

У му зеі кас ма на ўты кі мяс цо вай ся-
рэд няй шко лы быў пад пі са ны да га вор 
аб су пра цоў ніц тве па між Брэсц кім 
ра ё нам і Зор ным га рад ком Мас коў-
скай воб лас ці. Іні цы я ты ва ме ра пры-
ем стваў па зблі жэн ні двух рэ гі ё наў 
на ле жа ла Пят ру Клі му ку. Стар шы ня 
Брэсц ка га рай вы кан ка ма Ула дзі-
мір СЯН ЧУК на зваў пры ня тае па гад-
нен не ра мач ным. Гэ та зна чыць, што 
ў пра цэ се ра бо ты яно бу дзе па шы-
рац ца і зна хо дзіць роз ныя кі рун кі для 
ўза е ма дзе ян ня. І пач нец ца су мес ная 

ра бо та з га лін аду ка цыі і куль ту ры.
Ба кі бя руць аба вя за цель ства пад-

трым лі ваць парт нёр ства школ. Дэ ле-
га цыі ра бот ні каў аду ка цыі змо гуць 
аб мень вац ца во пы там ра бо ты, а 
гру пы вуч няў бу дуць пры яз джаць на 
эк скур сіі, каб па шы раць свой кру га-
гляд. Пра ду гле джа ны так са ма су мес-
ныя се мі на ры для на ву коў цаў. Клю-
ча вым пры яры тэ там су пра цоў ніц тва 
ў га лі не на ву кі і аду ка цыі вы зна ча ны 
кас ма на ўты ка і ма шы на бу да ван не.

Цэ лы раз дзел да га во ра пры све ча-
ны аба вя за цель ствам на ладж ван ня 
су пра цоў ніц тва і аб ме ну во пы там па-
між ор га на мі мяс цо ва га са ма кі ра ван-
ня, гра ма дзян скі мі ін сты ту та мі. Вя-
лі кая ўва га ўдзя ля ец ца куль тур на му 
су пра цоў ніц тву. Ба кі вы ка за лі спа дзя-
ван не, што ра бо та, якая рас пач нец ца 
па гу ма ні тар ным кі рун ку, пры вя дзе 
да больш маш таб на га — эка на міч на га 
су пра цоў ніц тва.

Як па ве да міў на мес нік стар шыні 
Брэсц ка га рай вы кан ка ма Па вел 
ВА ЛЫ НЕЦ, са май пер шай спра вай на 
шля ху су пра цоў ніц тва ста не аб наў-
лен не экс па зі цыі му зея ў Та ма шоў цы. 
Му зей ці ка вы, пер шы та ко га ты пу ў 
на шай кра і не, але асноў ныя яго экс-
па на ты ілюст ру юць кас міч ную га лі ну 
80—90-х га доў. Ця пер мно гае па мя-
ня ла ся, іс нуе па трэ ба да даць у экс-
па зі цыю ін тэр ак ты ву. Што і па абя ца лі 
зра біць мас коў скія парт нё ры. А яшчэ 
на ле та за пла на ва ны ві зіт дэ ле га цыі 
Брэст чы ны ў Зор ны га ра док. Там і бу-
дзе вы зна ча ны гра фік па ез дак дзя цей 
на эк скур сіі ў Зор ны.

«А ў бу ду чы ні спа дзя ём ся на аб-
мен во пы там па між на шы мі ор га на мі 
са ма кі ра ван ня і Зор ным. Ён з'яў ля-
ец ца ўні каль най ад мі ніст ра цый най 
адзін кай, там ёсць і свой Са вет дэ пу-
та таў», — да даў Па вел Ва лы нец.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ДА МО ВА

СТАЦЬ БЛІ ЖЭЙ ДА ЗОР
Па гад нен не аб су пра цоў ніц тве за клю ча на па між Зор ным га рад ком 

і Брэсц кім ра ё нам

Ра сій ская Фе дэ ра цыя — 
асноў ны ганд лё вы 
парт нёр Мін шчы ны:
яе ўдзель ная ва га 
ў агуль ным 
та ва ра аба ро це сё ле та 
па вы ні ках пер ша га 
паў год дзя скла ла 
амаль 40 %.

Асаб лі вас цю экс парт-
ных апе ра цый Мін скай 
воб лас ці з Ра сій скай Фе-
дэ ра цы яй з'яў ля ец ца знач-
ная ўдзель ная ва га па ста-
вак хар чо вых та ва раў. 
На іх до лю пры хо дзіц ца 
28,7 %, або 505,5 міль ёна 
до ла раў. Сы ры, тва рог, 
мя са птуш кі — асноў ныя 
па зі цыі экс пар ту. З Ра сіі 
за во зяц ца пра дук ты пе ра-
пра цоў кі наф ты, ру ха ві кі і 
элект рыч ныя ге не ра та ры, 
не апра ца ва ны алю мі ній, 
мі не раль ныя і хі міч ныя 
ўгна ен ні, якія ўтрым лі ва-
юць два або тры эле мен ты 
сіл ка ван ня, сы ра ві на і ма-
тэ ры я лы для пра мыс ло вай 
вы твор час ці.

Пры гэ тым най больш 
важ ны мі з'яў ля юц ца пы-
тан ні пра мыс ло вай ка а пе-
ра цыі, па ста вак хар ча ван-
ня, сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі, уза е ма дзе ян ня 
ў пра мыс ло вым комп лек се, 
а так са ма сва бо да пе ра мя-
шчэн ня і тран зі ту та ва раў, 
пад крэс лі лі ва ўпраў лен ні 
знеш не эка на міч ных су вя-
зяў ка мі тэ та па эка но мі цы 
Мі набл вы кан ка ма.

Ва ўза е ма вы гад ных су-
вя зях з ра сій скі мі рэ гі ё на-
мі ўдзель ні ча юць суб' ек ты 
гас па да ран ня Мін шчы ны 
ўсіх фор маў улас нас ці. 
На прык лад, ле тась у гэ-
тую кра і ну ажыц цяў ля лі 
экс парт 1400 прад пры-
ем стваў. У лі ку асноў ных 
экс пар цё раў — ад кры тае 

ак цы я нер нае та ва рыст-
ва «Бе лАЗ — упраў ля ю-
чая кам па нія хол дын га 
«Бе лАЗ-хол дынг», за кры-
тае ак цы я нер нае та ва-
рыст ва «Штад лер Мінск», 
су мес нае та ва рыст ва з аб-
ме жа ва най ад каз нас цю 
«Алю мін тэх на», та ва рыст-
ва з аб ме жа ва най ад каз-
нас цю «Алю тэх Ва рот ныя 
Сіс тэ мы», ад кры тыя ак-
цы я нер ныя та ва рыст вы 
«Слуц кі сы ра роб ны кам бі-
нат», «Сма ля ві чы — брой-
лер», прад пры ем ствы мя-
са малп рама.

На па пя рэд нім Фо ру-
ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 
суб' ек та мі гас па да ран ня 
ста ліч най воб лас ці бы лі 
за клю ча ны кант рак ты на 
су му больш за 160 міль ё-
наў до ла раў. У ме жах пад-
рых тоў кі да V Фо ру му ўжо 
бы лі за клю ча ны кант рак ты 
на су му 175,6 міль ё на до-
ла раў. І гэ та не кан чат ко-
вая ліч ба, па коль кі яшчэ 
бу дуць улі ча ны кант рак ты, 
за клю чэн не якіх за пла на ва-
на ў каст рыч ні ку (уся го ка ля 
200 да га во раў, у тым лі ку 

Бе лА Зам на су му больш як 
90 міль ё наў до ла раў.

Да рэ чы, Мін скай воб-
лас цю за клю ча на 40 па-
гад нен няў (да га во раў) 
аб су пра цоў ніц тве з рэ гі-
ё на мі Ра сіі, што да зва ляе 
ажыц цяў ляць уза е ма дзе-
ян не на доў га тэр мі но вай 
асно ве. Дзей ні чае так са ма 

99 па гад нен няў аб су пра-
цоў ніц тве па між ра ё на мі і 
го ра дам Жо дзі на і ад мі ніст-
ра цый на-тэ ры та ры яль ны мі 
адзін ка мі Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі, прад стаў ні ка мі вы-
шэй шых і мяс цо вых ор га-
наў ула ды дзвюх кра ін.

Тац ця на 
ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ДОЎ ГА ТЭР МІ НО ВАЕ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВАСУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

ДА ТЭ МЫ
На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ, 

стар шы ня Мінск ага аб-
лас но га Са ве та дэ пу та-
таў:

— Да га вор аб су пра-
цоў ніц тве за клю ча ны па-
між за ка на даў чым схо-
дам Ле нін град скай воб-
лас ці і Мін скім аб лас ным 
Са ве там дэ пу та таў. Мы 
за пра ша лі ка лег пры-
няць удзел у фо ру ме. Але яны не змо гуць пры ехаць 
з аб' ек тыў ных пры чын. У пла нах — за клю чэн не 
та ко га ж па гад нен ня са Свярд лоў скім за ка на даў чым 
схо дам. Пы тан не яшчэ пра пра цоў ва ец ца, па коль кі, як 
ка жуць, з на ско ку та кія да ку мен ты не пры ма юц ца. У 
па чат ку на ступ на га го да ў Мін скую воб ласць ча ка ец-
ца ві зіт гу бер на та ра Свярд лоў скай воб лас ці, у ме жах 
яко га пла ну ем пад пі саць ад па вед ны да га вор.

Гіс та рыч ная част ка Вя лі кага Бол дзі на 
з'яў ля ец ца пом ні кам куль ту ры 

фе дэ раль на га зна чэн ня. А бе ла рус кае 
Глы бо кае — адзін з па пу ляр ных рай цэнт раў, 
ку ды пры яз джае шмат ту рыс таў. Ка лі 
ства рыць агульны марш рут — гэ та бу дзе 
пра ца ваць на эка но мі ку двух рэ гі ё наў.
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