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Курск ста не блі жэй шымКурск ста не блі жэй шым
На VІ Фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі На VІ Фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 

кі раў ніц тва Ві цеб скай воб лас ці пад пі ша кі раў ніц тва Ві цеб скай воб лас ці пад пі ша 
шэ раг важ ных да ку мен таўшэ раг важ ных да ку мен таў

Тое ж бу дзе зроб ле на і на ўзроў ні асоб ных рэ гі ё наў, уста ноў. 
Як па ве да мі лі ў ка мі тэ це эка но мі кі Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, гу-
бер на тар Мі ка лай Шарс нёў пад пі ша па гад нен не з ад мі ніст ра цы яй 
Кур скай воб лас ці аб ганд лё ва-эка на міч ным, на ву ко ва-тэх ніч ным і 
са цы яль на-куль тур ным су пра цоў ніц тве. У пла нах і пад пі сан не да-
га во ра аб су пра цоў ніц тве па між Га ра доц кім ра ё нам і Прэ фек ту рай 
Паў ноч на-Ус ход няй ад мі ніст ра цый най акру гі Маск вы.

У скла дзе афі цый най дэ ле га цыі з Пры дзвін ня бу дзе стар шы ня 
Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір Ця рэнць еў, стар-
шы ні не каль кіх рай вы кан ка маў, кі раў ні кі Ві цеб ска га дзяр жаў на-
га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та, на ву ко ва-да след чай і асвет ніц кай 
уста но вы куль ту ры «На цы я наль ны По лац кі гіс то ры ка-куль тур ны 
му зей-за па вед нік».

Больш за трыц цаць кант рак таў у скар бон цы Ві цеб шчы ны на 
па стаў ку пра дук цыі прад пры ем стваў воб лас ці ў роз ныя рэ гі ё ны 
Ра сіі. Агуль ная су ма здзе лак скла дае ў эк ві ва лен це 46 міль ё наў 
до ла раў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

На ша гіс то рыяНа ша гіс то рыя
Брэсц кая крэ пасць за ма цоў вае кан так ты Брэсц кая крэ пасць за ма цоў вае кан так ты 

з му зея мі Маск вы і Вал га гра даз му зея мі Маск вы і Вал га гра да
Ме ма ры яль ны комп лекс «Брэсц кая крэ пасць-ге рой» пла нуе 

за клю чыць да га во ры аб су пра цоў ніц тве з дву ма ра сій скі мі му зея мі 
на бу ду чым Фо ру ме рэ гі ё наў. Па куль што доў га тэр мі но вы да га-
вор аб су пра цоў ніц тве крэ пасць мае толь кі з Му зе ем Пе ра мо гі ў 
Маск ве. Да рэ чы, да ку мент пад пі са лі ле тась на Санкт-Пе цяр бург-
скім між на род ным куль тур ным фо ру ме. А ця пер пад рых та ва ны 
па кет да ку мен таў на дагаворы з му зе ем-па на ра май «Ба ра дзін ская 
біт ва» ў Маск ве і гіс то ры ка-ме ма ры яль ным му зе ем-за па вед ні кам 
«Ста лін град ская біт ва» ў Вал га гра дзе.

— Мэ тай па гад нен няў вы зна чы лі па шы рэн не до сту пу на вед-
валь ні каў да гіс та рыч най спад чы ны дзвюх кра ін, пры цяг нен не 
ту рыс тыч ных па то каў у кож ны з му зе яў, — рас ка за ла на мес нік 
ды рэк та ра Брэсц кай крэ пас ці Ла ры са БІ БІК. — Пас ля за клю чэн-
ня да га во раў ста нуць рэ аль нас цю су мес ныя вы ста вач ныя пра ек ты, 
удзел му зей ных ра бот ні каў у на ву ко ва-прак тыч ных кан фе рэн цы ях, 
се мі на рах, ін шых ме ра пры ем ствах. І для лю бо га на вед валь ні-
ка экс па зі цыі ў лю бой з кра ін бу дуць не су мнен ныя плю сы. Ска-
жам, за зір нуў у Му зей аба ро ны крэ пас ці і па зна ё міў ся з гіс то ры яй 
Ба ра дзін скай біт вы аль бо ста лін град скай эпа пеі. Тое ж са мае і 
для ту рыс та ў Маск ве аль бо Вал га гра дзе — з'я віц ца маг чы масць 
да кра нуц ца да гіс то рыі пер шых дзён вай ны і аба ро ны Брэсц кай 
крэ пас ці.

Пры кла ды па спя хо ва га су пра цоў ніц тва Брэс та з ка ле га мі ўжо 
ёсць. Год та му ў Му зеі аба ро ны ад кры ла ся вы стаў ка «Бес смя рот ны 
го рад на шай сла вы» з фон даў Дзяр жаў на га му зея ге ра іч най аба ро-
ны і вы зва лен ня Се ва сто па ля. У ад каз у гэ тым го ра дзе так са ма ад-
кры ла ся вы стаў ка, пры све ча ная 180-га до вай гіс то рыі крэ пас ці над 
Бу гам. На шы му зеі за па тра ба ва ныя ў гра ма дзян абедз вюх кра ін. 
Пра гэ та свед чыць на ступ ны факт: у маі гэ та га го да ме ма ры яль ны 
комп лекс «Брэсц кая крэ пасць-ге рой» уша на ваў 25-міль ён на га 
на вед валь ні ка. Ім ста ла маск віч ка Ма рыя Ва сі на, якая пры еха ла з 
сям' ёй на эк скур сію ў Брэст.

Па пя рэд няя да моў ле насць аб за клю чэн ні па гад нен няў бы ла 
да сяг ну тая ў кра са ві ку на су мес най ка ле гіі мі ніс тэр стваў куль ту-
ры Ра сіі і Бе ла ру сі. Па вод ле ін фар ма цыі ды рэк та ра ме ма ры-
яль на га комп лек су, на мес ні ка стар шы ні 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 Ры го ра БЫ СЮ КА, ме на ві та ра сій скія ка ле гі пра па на ва лі 
за ма ца ваць да га во ра мі су мес ныя пра ек ты, якія па він ны на быць 
па ста ян ны ха рак тар.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

З кан крэт ны мі З кан крэт ны мі 
пра па но ва міпра па но ва мі

Дэ ле га цыя Мін скай воб лас ці пры е дзе ў Санкт-Пе цяр бург з кан-
крэт ны мі мэ та мі і пра па но ва мі. З ра сій скім бо кам да сяг ну ты па пя-
рэд нія дагаворы аб пра вя дзен ні пад час Фо ру ма су стрэч стар шы ні 
Мі набл вы кан ка ма Ана то ля Іса чан кі з вы ка наў цам аба вяз каў гу бер-
на та ра Арэн бург скай воб лас ці Дзя ні сам Па сле рам і гу бер на та рам 
Бран скай воб лас ці Аляк санд рам Ба га ма зам, кі раў ні ком ад мі ніст ра-
цыі Ка лі нін ска га ра ё на Санкт-Пе цяр бур га Ва сі лём Па ні дзел кам.

У ме жах ме ра пры ем ства вы зна ча ны і пла ну юц ца да пад пі сан-
ня між рэ гі я наль ныя да ку мен ты, у пры ват нас ці па гад нен не па між 
Мі набл вы кан ка мам і ўра дам Арэн бург скай воб лас ці аб ажыц цяў-
лен ні між на род ных і знеш не эка на міч ных су вя зяў у сфе рах ганд лё-
ва-эка на міч на га, на ву ко ва-тэх ніч на га і са цы яль на-гу ма ні тар на га 
су пра цоў ніц тва, а так са ма па гад нен не аб су пра цоў ніц тве па між 
Мін скім аб лас ным Са ве там дэ пу та таў і За ка на даў чым Схо дам 
Свярд лоў скай воб лас ці.

У пра цэ се пад рых тоў кі і пра вя дзен ня Фо ру ма ар га ні за цы я мі 
Мін скай воб лас ці за клю ча ны і пла ну юц ца да за клю чэн ня кант рак ты 
ў па ме ры 51,5 міль ё на до ла раў ЗША. Най боль шыя су мы кант рак-
таў — у ад кры тых ак цы я нер ных та ва рыст ваў «Здра вуш ка-мілк», 
«Слуц кі сы ра роб ны за вод», «Аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі», су мес-
на га та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Лек фарм».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

На сён няш ні дзень Ні жа га род ская 
воб ласць з'яў ля ец ца 
ад ным з най важ ней шых 
ганд лё ва-экана міч ных 
парт нё раў Бе ла ру сі. Што год 
та ва ра аба рот па між ба ка мі 
вар' і ру ец ца ў ме жах міль яр да 
до ла раў. Без умоў на, 
га лоў ны мі гуль ца мі ў гэ тых 
ад но сі нах вы сту па юць га лі ны 
ма шы на бу да ван ня і атам най 
энер ге ты кі. Пер шы на мес нік 
стар шы ні ўра да Ні жа га род скай 
воб лас ці Яў ген ЛЮ ЛІН рас ка заў 
пра вы ні кі двух ба ко ва га 
су пра цоў ніц тва і пла ны 
ў перс пек ты ве пры няць Фо рум 
рэ гі ё наў на ні жа га род скай зям лі.

— Для Ра сіі і нас, ні жа га род-
цаў, ня ма блі жэй на ро да, чым 
бе ла ру сы. Гэ та вы яў ля ец ца не 
толь кі ў сло вах, а ва ўсіх на шых 
ад но сі нах: эка на міч ных, па лі тыч-
ных, куль тур ных, асвет ніц кіх, — 
пад крэс ліў ві цэ-гу бер на тар на 
су стрэ чы з бе ла рус кі мі і ра сій-
скі мі жур на ліс та мі су поль нас ці 
«Друзья — Сяб ры». — Па гад нен-
не, якое пад пі са на па між Ні жа га-
род скай воб лас цю і Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь, вель мі змяс тоў нае: яно 
з'яў ля ец ца клю ча вым у раз віц ці 
на шых знеш не эка на міч ных ад-
но сін.

Ён ак цэн та ваў ува гу на тым, што 
Ні жа га род ская воб ласць на сён-
няш ні дзень ганд люе з 139 краі-
на мі све ту, і пер шае мес ца ся род 
іх зай мае Рэс пуб лі ка Бе ла русь: 
знеш не ганд лё вы аба рот што год 
скла дае амаль міль ярд до ла раў 
ЗША.

— Гэ та, па вер це, не вы пад ко-
васць і не ста рыя са вец кія ўза е-
ма ад но сі ны, гэ та на ма ган ні двух 
на ро даў па рэа лі за цыі су мес ных 
пра грам, — за пэў ніў ён. — Я доб-
ра па мя таю, ка лі на са мым па-
чат ку шля ху (гэ та бы ло больш 
за 15 га доў та му) мы ма ры лі пра 
500 міль ё наў до ла раў як пра 
амаль ня збыт ную мэ ту. І да гэ та-
га імк ну лі ся ра зам. Тым не менш 
сён ня мы ма ем міль ярд, і я ўпэў-
не ны, што перс пек ты ва ў нас яшчэ 
боль шая.

Яў ген Лю лін рас ка заў, што ба-
кі ўза е ма дзей ні ча юць у рам ках 

Са ве та дзе ла во га су пра цоў ніц тва 
Ніжа га род скай воб лас ці і Бе ла ру-
сі. Да рэ чы, яго з бе ла рус ка га бо ку 
доў гі час уз на чаль ваў ця пе раш ні 
Па сол Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі Ула дзі мір Ся-
маш ка. З ра сій ска га — гу бер на тар 
ура да Ні жа га род скай воб лас ці.

— Са мае га лоў нае, што мы даў-
но пры вык лі аб мяр коў ваць і вы-
ра шаць пы тан ні ад ным тэ ле фон-
ным зван ком. Я ду маю, у гэ тым і 
быў за лог пос пе ху, ка лі мы вель мі 
ды на міч на раз ві ва лі ся, — ад зна-
чыў Яў ген Лю лін.

Да рэ чы, ба кі рэа лі зу юць до-
сыць вя лі кую коль касць пра ек таў, 
ся род якіх клю ча вы мі з'яў ля юц ца 
су пра цоў ніц тва ма шы на бу даў ні-
чых прад пры ем стваў абедз вюх 
кра ін, у тым лі ку па вы твор час ці 
аў та кам па не нтаў для ма дэль най 
лі ней кі Гру пы ГАЗ бе ла рус кі мі 
прад пры ем ства мі хол дын га «Аў-
та кам па не нты», а так са ма бу даў-
ніц тва Бе лА ЭС ні жа га род скай 
кам па ні яй АСЭ (ін жы ні рын га вы 
ды ві зі ён дзярж кар па ра цыі «Ра са-
там»), якая вы сту пае ге не раль ным 
пра ек ці роў шчы кам і пад рад чы кам 
Бе лА ЭС у Аст раў цы.

Сё ле та Са вет дзе ла во га су пра-
цоў ніц тва Ні жа га род скай воб лас-
ці і Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры мае 
ра сій скі бок, да та ві зі ту ўзгад ня-
ец ца.

— Па коль кі я не адзін год 
удзель ні чаю ў ін тэ гра цый ных пра-
цэ сах, упэў не ны, што гэ та бу дзе 
чар го вы крок для па глыб лен ня 
раз віц ця на шых уза е ма ад но сін, — 
пад крэс ліў Яў ген Лю лін.

Вар та ска заць, што па вы ні ках 
2018 го да су ма ўза ем на га та ва ра-
аба ро ту кры ху зні зі ла ся і скла ла 
950 міль ё наў до ла раў, у той час 
як у 2017 го дзе яна пе ра вы сі ла 
міль ярд ную план ку. Ня знач нае 
зні жэн не ві цэ-гу бер на тар па тлу-
ма чыў тым, што ў 2017 го дзе бы-
лі іс тот ныя ўкла дан ні ра сій ска га 
бо ку ў бу даў ніц тва Бе лА ЭС, а ў 
на ступ ным го дзе аб' ём па ста вак 
і бу даў ніц тва зні зіў ся.

— Я ба яў ся, што мо жа ад быц ца 
па дзен не, та му што знач ная част-
ка ў та ва ра аба ро це пры па дае на 
до лю гэ та га аб' ек та, — ска заў ён. — 
Ні чо га па доб на га! Мы прак тыч на 

за ста лі ся на ра ней шым уз роў ні за 
кошт ін шых вы твор час цяў, ня гле-
дзя чы на тое што ча ка лі пэў на га 
зні жэн ня.

На пы тан не аб тым, з чым Ні-
жа га род ская воб ласць па е дзе 
на Фо рум рэ гі ё наў, Яў ген Лю лін 
за пэў ніў, што парт фель пра ек таў 
до сыць важ кі:

— У нас шмат тэм, бу дзем аб-
мяр коў ваць з кож ным ве дам-
ствам, мі ніс тэр ствам па сва ім про-
фі лі: што зроб ле на, што яшчэ не, 
ку ды ру хац ца да лей, — ад зна чыў 
ён. — Са мы вя лі кі аб' ём су пра цоў-
ніц тва ў Мі ніс тэр ства пра мыс ло-
вас ці. Мін сель га су так са ма ёсць 
што аб мер ка ваць. Да рэ чы, мы — 
ад ны з са мых буй ных па куп ні коў 
бе ла рус кай сель гас тэх ні кі, на на-
шых па лях яна зай мае лі дзі ру ю чае 
мес ца: трак та ры, кам бай ны, пры-
чап ная тэх ні ка і мно гае-мно гае ін-
шае. Кож ная су стрэ ча — гэ та маг-
чы масць да лей ша га па глыб лен ня 
ад но сін і аб мер ка ван ня яшчэ не 
вы ра ша ных праб лем. Ка лі са-
браць ра зам спіс тэм, па якіх мы 
бу дзем пра ца ваць на Фо ру ме, ён 
атры ма ец ца вель мі вя лі кі.

Жур на ліс ты звяр ну лі ўва гу, што 
пас ля пер ша га Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі га вор ка іш ла пра 
тое, што на ступ ны на ра сій скім 
ба ку прой дзе ў Ніж нім Ноў га ра-
дзе, але гас па да ра мі прад стаў-
ні ча га ме ра пры ем ства ра бі лі ся 
Со чы, а ця пер вось Санкт-Пе цяр-
бург — ча му ж да Ніж ня га так і не 
да едуць?

— Дак лад на да едуць, — вы ка заў 
упэў не насць су раз моў ца. — Уліч-
ва ю чы, што наш рэ гі ён — адзін з 
са мых ак тыў ных ва ўсіх ад но сі нах 
з Бе ла рус сю, і ў пер шую чар гу па 
эка на міч ных па каз чы ках, вя до ма, 
да едуць.

Ад па вед ныя за яў кі па да юц ца, 
ад зна чыў ён, ра шэн не пы тан ня 
зна хо дзіц ца на між ура да вым уз-
роў ні.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА,
Ніж ні Ноў га рад — Мінск.

КЛЮ ЧА ВЫ ІГРОК,
або Ці га то вы Ніж ні Ноў га рад пры няць на ступ ны 

Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі?

 У тэ му
Кі раў нік ад дзя лен ня ў Ніж нім Ноў га ра дзе Па соль ства Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь у Ра сій скай Фе дэ ра цыі Аляк сандр УЛА САЎ 
па ве да міў, што ў зо не ад каз нас ці рэ гі ё на зна хо дзяц ца во сем ра сій-
скіх рэ гі ё наў: Ула дзі мір ская, Іва наў ская, Каст рам ская, Ра зан ская, 
Там боў ская, Ні жа га род ская, Пен зен ская воб лас ці і Рэс пуб лі ка Мар-
до вія. За пе ры яд са сту дзе ня да мая бя гу ча га го да та ва ра аба рот па 
ўсіх склаў амаль 530 міль ё наў до ла раў (тэмп рос ту ў па раў на нні з 
ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да 103,7 %). Пры гэ тым на до лю 
Ні жа га род скай воб лас ці пры па дае льві ная до ля — 239 міль ё наў до-
ла раў (тэмп рос ту — 108 %).

 НА ША ДА ВЕД КА
У рам ках па ся джэн ня Са ве-

та дзе ла во га су пра цоў ніцтва, 
які прай шоў у 2018 го дзе, 
бы лі пад пі са ны па гад нен-
ні аб су пра цоў ніц тве па між 
Ва ра тын скім му ні цы паль-
ным ра ё нам Ні жа га род скай 
воб лас ці і Баб руй скім ра ё-
нам Ма гі лёў скай воб лас ці, 
Вят луж скім му ні цы паль ным 
ра ё нам і Баб руй скім ра ё нам, 
аб уста ля ван ні па бра цім скіх 
су вя зяў па між га рад ской 
акру гай го ра да Пер ша майск 
і го ра дам Ба рань Ві цеб скай 
воб лас ці.
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