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Сі Цзінь пін за явіў, што цы ві лі за цыі све ту 
па він ны раў на праў на ста віц ца ад на да ад ной

Ча ла ве чыя цы ві лі за цыі 

роз ных рэ гі ё наў све ту па він-

ны ад мо віц ца ад кан флік таў і 

раў на праў на ста віц ца ад на да 

ад ной. Пра гэ та на цы ры мо ніі 

ад крыц ця фо ру му «Дыя лог 

азі яц кіх цы ві лі за цый» у кі тай-

скай ста лі цы за явіў стар шы ня КНР Сі Цзінь пін. «Цы ві лі за цыі 

ад роз ні ва юц ца ад на ад ад ной гэ так жа, як і лю дзі ма юць 

роз ныя ко ле ры ску ры ці га во раць на роз ных мо вах. Ні 

ад на з цы ві лі за цый не ва ло дае больш вы со кім ста ту сам 

над ін шы мі. Мер ка ван не, што ад на ра са або цы ві лі за цыя 

вы шэй за ін шыя, не вуц кае, а дзей ні чаць згод на з та кім 

мыс лен нем зу сім па гі бель на. Ка лі ча ла ве чыя цы ві лі за-

цыі бу дуць зве дзе ны толь кі да ад на го ко ле ру або ма дэ лі, 

то свет ста не ад на тон ным і бес сэн соў ным», — да даў 

Сі Цзінь пін. Як ад зна чыў стар шы ня КНР, кра і ны све ту 

па він ны за ста вац ца ад кры ты мі і ства раць умо вы для 

пра цві тан ня ін шых цы ві лі за цый. «Трэ ба па ва жаць ін шых, 

лі чыць роў ны мі са бе, а так са ма ад кі нуць пы ху і прад узя-

тасць», — пад крэс ліў ён. Як лі чыць Сі Цзінь пін, цы ві лі за-

цыі не па він ны су ты кац ца па між са бой. Фо рум «Дыя лог 

азі яц кіх цы ві лі за цый» пра хо дзіць у Пе кі не 15—16 мая. 

У ім бя руць удзел больш за дзве ты ся чы прад стаў ні коў 

з 47 кра ін і рэ гі ё наў све ту.

Ад ноў ле на поў ная кар ці на ка та стро фы 
SSJ-100 у Ша ра мец це ве

Як вя до ма, са ма лёт Sukhоі 

Suреrjеt 100 «Аэ ра фло та», 

які вы кон ваў рэйс з Маск вы 

ў Мур манск, 5 мая ўве ча ры 

эк стран на вяр нуў ся ў Ша ра-

мец це ва і здзейс ніў жорст-

кую па сад ку пас ля 28 хві лін па лё ту. Пры па са дцы ў яго 

пад ла ма лі ся стой кі ша сі і за га рэ лі ся ру ха ві кі. Па вод ле 

ін фар ма цыі Гід ра мет цэнт ра Ра сіі, у той дзень у Пад-

мас коўі на зі ра ла ся на валь ні ца. Пас ля ўда ру ма лан кі ў

са ма лёт, борт стра ціў ра дыё су вязь з дыс пет ча рам. 

У са ло не зна хо дзі лі ся 73 па са жы ры і пяць чле наў экі па жа. 

41 ча ла век за гі нуў, уклю ча ю чы борт пра вад ні ка. Экс-

пер ты, якія рас сле ду юць кру шэн не са ма лё та SSJ 100 у 

Ша ра мец це ве, цал кам ад на ві лі хра на ло гію па дзей, што 

пры вя лі да тра ге дыі. Пра гэ та па ве да міў «Ком мер сант» 

са спа сыл кай на бліз кую да рас сле да ван ня ана нім ную 

кры ні цу. Як ад зна чыў экс перт, да рэз кай па сад кі і па-

жа ру на бор це пры вя лі па мыл кі пі ло таў. Ма лан ка, якая 

ўда ры ла ў са ма лёт, ад клю чы ла аў та ма ты ку на Suреrjеt, 

але не ства ры ла кры тыч ную сі ту а цыю. Ад на з па мы лак 

экі па жа за клю ча ец ца ў тым, што яны пра цяг ну лі па-

сад ку пас ля та го, як са ма лёт здзейс ніў се рыю скач коў 

на ўзлёт на-па са дач най па ла се. Экс пер ты лі чаць, што 

спро бы экі па жа па са дзіць лай нер ужо пас ля ўзнік нен ня 

«каз ла» ста лі фа таль най па мыл кай. Ця пер след ству трэ-

ба вы зна чыць, які з двух пі ло таў здзейс ніў не бяс печ ныя 

дзе ян ні пе рад па сад кай. На гэ та спат рэ біц ца пэў ны час, 

па коль кі кі ра ван не лай не рам ажыц цяў ля ец ца з да па-

мо гай джой сці каў, які мі пі ло ты пе ра да юць ка ман ды ў 

бар та вы кам п'ю тар.

Іран пе ра стаў вы кон ваць умо вы 
ядзер най здзел кі

Ула ды Іра на афі цый на пры-

пы ні лі вы ка нан не не ка то рых 

аба вя за цель стваў па ядзер-

най пра гра ме, пра ду гле джа-

ных Су мес ным усё аб дым ным 

пла нам дзе ян няў (СУПД). Пра 

гэ та са спа сыл кай на мяс цо-

выя СМІ па ве да мі ла ін фар ма генц тва Rеutеrs. Ця пер 

Тэ ге ран мо жа ад на віць ра бо ты па ўзба га чэн ні ўра ну і 

про да жы яго за мя жу, а так са ма спы ніць ма дэр ні за цыю 

рэ ак та ра на цяж кай ва дзе. Ула ды Іс лам скай Рэс пуб лі кі 

за яві лі, што пой дуць на гэ тыя кро кі, ка лі ін шыя ўдзель-

ні кі здзел кі не да б'юц ца вы ка нан ня ўмоў па гад нен ня на 

пра ця гу 60 дзён. Па ве дам ля ец ца, што пры чы най та ко га 

ра шэн ня ў Іра не на зы ва юць па ру шэн ні ядзер най здзел-

кі з бо ку ЗША і аме ры кан скія санк цыі. Ас тат нія чле ны 

СУПД — Гер ма нія, Фран цыя, Вя лі ка бры та нія, Кі тай і Ра -

сія — па він ны, на дум ку іран скіх ула д, вы ра шыць гэ тую 

праб ле му ў най блі жэй шы час. Пра тое, што Іран збі ра-

ец ца «спы ніць вы ка нан не шэ ра гу аба вя за цель стваў» у 

ме жах па гад нен ня аб ядзер най пра гра ме, ста ла вя до ма 

8 мая. Та ды ж па ве дам ля ла ся і аб тэр мі не ў 60 дзён, які 

па ста ві лі кра і нам, што не вый шлі з па гад нен ня.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У ЧЫМ 
ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ 
ПОЎ НА ЧЫ?

Якія пла ны за ду ма на ажыц-

ця віць на Ві цеб шчы не, што 

пры ваб лі вае сю ды ін вес та раў 

і якой іні цы я ты вы не ха пае ар-

шан цам? Аб гэ тым жур на ліс-

там пад час ня даў няй прэс-кан-

фе рэн цыі рас ка заў стар шы ня 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Мі ка лай ШАРС НЁЎ.

Іні цы я тыў ным — зя лё нае свят ло
Ад каз ва ю чы на пы тан ні прад стаў ні коў СМІ, гу бер на тар 

ня ма ла ўва гі ўдзя ліў Ар шан ска му ра ё ну, у пры ват нас ці, 

рас ка заў, што ўсё больш біз нес-струк тур з ін шых аб лас цей 

вы каз ва юць па жа дан не ства рыць там прад пры ем ства. І гэ-

 та зра зу ме ла, бо га ран ту юц ца пры ваб ныя прэ фе рэн цыі, якія 

ро бяць біз нес вель мі пры быт ко вым. А ўмо вы на тэ ры то рыі 

муль ты ма даль на га пра мыс ло ва-ла гіс тыч на га комп лек су 

«Брэ мі на-Ор ша» ў па сёл ку Бал ба са ва, на ват леп шыя, чым 

у сва бод най эка на міч най зо не. Та му там вы гад на пра ца ваць 

як ся рэд ня му, так і вя лі ка му біз не су. А на што мо жа раз ліч-

ваць ма лы, дзе за ня ты адзін ці не каль кі ча ла век? Кі раў нік 

аб лас ной вер ты ка лі ўла ды ўпэў не ны, што ёсць вя лі кі па-

тэн цы ял і для дроб ных пры ват ні каў. Але, на яго дум ку, са мі 

жы ха ры ра ё на па куль не ўсвя до мі лі, што з'я віў ся ўні каль ны 

шанц пра явіць дзе ла выя якас ці і за ра біць. Мож на рас па чаць 

біз нес са ма стой на, ства рыць сваю спра ву з сяб ра мі, ка ле-

га мі. Га ран та ва ны пос пех і та му, што ў Ар шан скім ра ё не 

па раў наль на шмат жы ха роў: больш за 156 ты сяч ча ла век, 

у Ор шы ка ля 115 ты сяч. І гэ та — па тэн цый ныя па куп ні кі, 

спа жыў цы па слуг. Прос та трэ ба пры клас ці на ма ган ні, каб 

за ра біць. Гу бер на тар на га даў, што Указ Прэ зі дэн та № 506, 

на кі ра ва ны на раз віц цё Ар шан ска га ра ё на, і быў пры ня ты, 

каб спры яць раз віц цю біз нес-іні цы я ты вы мяс цо вых жы ха-

роў, рэа лі за ваць іх дзе ла вы, пра цоў ны па тэн цы ял. Па да ткі 

сім ва ліч ныя, зя лё нае свят ло пры па куп цы і арэн дзе па-

мяш кан няў, та бу на пра вер кі з бо ку кант роль ных ор га наў... 

Аб та кім у ін шых рэ гі ё нах толь кі ма раць.

З бо ку ўла ды зроб ле на і ро біц ца ўсё маг чы мае, каб ства-

ра лі ся но выя вы твор час ці, ра бо чыя мес цы. А вось іні цы я ты вы 

з бо ку ту тэй шых па куль ма ла ва та. Мі ка лай Шарс нёў упэў не-

ны: з ча сам лю дзі ацэ няць сі ту а цыю, і яна зме ніц ца.

Ад по ля да пры лаў ка
На конт стра тэ гіі раз віц ця вё сак Ар шан шчы ны і поў на-

чы кра і ны ў цэ лым — і аб гэ тым так са ма іш ла гу тар ка. 

Стар шы ня абл вы кан ка ма на га даў аб кан цэп цыі ства рэн ня 

ін тэ гра цый ных струк тур аграр на га вы твор ча га комп лек су. 

Ар шан ская — ад на з ча ты рох та кіх у воб лас ці (яшчэ — 

Ві цеб ская, По лац кая і Глы боц кая). Мі ка лай Шарс нёў упэў не-

 ны, што Ві цеб шчы на — пер ша пра хо дзец у ства рэн ні буй-

ных комп лек саў — у свой час пра віль на па ча ла ўзмац няць 

най мац ней шых. Не каль кі га доў та му тут па ча лі ства раць 

ка а пе ра цыю па прын цы пе «ад по ля да пры лаў ка». Ён апраў-

даў ся бе: гас па дар кі, якія ледзь зво дзі лі кан цы з кан ца мі, 

атры ма лі шанец дру го га на ра джэн ня. Ды і пе ра да ві кі, сель-

ска гас па дар чыя гі ган ты, пе ра пра цоў шчы кі ні чо га не стра ці лі.

Ім і сён ня аказ ва ец ца пад трым ка на ўзроў ні кі раў ніц тва 

абл вы кан ка ма. На прык лад, пра па на ва лі зям лю страт ных 

ра ней гас па да рак, ёсць маг чы масць без цяж кас цяў на быць 

но вую тэх ні ку, угна ен ні ды ін шае. Змян ша юц ца вы дат кі, 

аку му лю юц ца да хо ды — плю соў больш, чым мі ну саў.

Ды рэк ты вай № 6 кі раў ні ка дзяр жа вы пра ду гледж вац ца 

як раз фар мі ра ван не ін тэ гра цый ных сель ска гас па дар чых 

струк тур. На сён ня аба ро ты ўраж ва юць. На прык лад, з 800 

ты сяч гек та раў рал лі пры клад на 450 ты сяч апра цоў ва юць 

хол дын гі.

Ін вес та раў усё больш
Сё ле та ў Мёр скім ра ё не пла ну ец ца прэ зен та ваць но-

вую ўні каль ную вы твор часць — за вод па пе ра пра цоў цы 

ме та лу. Там бу дуць вы раб ляць бе лую бля ху. Стар шы ня 

абл вы кан ка ма пад крэс ліў, што аб' ём ін вес ты цый вель мі 

сур' ёз ны — ка ля 300 міль ё наў до ла раў. Па сут нас ці, увесь 

ра ён ста не больш ак тыў на раз ві вац ца: мяс цо выя жы ха ры 

атры ма юць ра бо чыя мес цы, якія ад па вя да юць пе ра да вым 

стан дар там, дзе мож на бу дзе год на за раб ляць.

Па коль кі паў ноч ная част ка Бе ла ру сі вель мі ба га тая ля-

са мі, ро біц ца стаў ка на пры цяг нен не ін вес та раў у га лі ну 

апра цоў кі. Мі ка лай Шарс нёў рас ка заў пра лі тоў скую фір му, 

якая з'яў ля ец ца буй ным гуль цом на рын ку пе ра пра цоў кі 

драў ні ны. За меж ні кі на тэ ры то рыі сва бод най эка на міч най 

зо ны «Ві цебск» бу дуць вы раб ляць за па тра ба ва ную ў кра і-

нах Еў ра пей ска га са ю за пра дук цыю. Вы твор часць за бяс пе-

чаць ра ба ты за ва ным аб ста ля ван нем. А вы руч ку з раз лі ку 

на ад на го ра бо ча га пла ну юць атры маць у дзя сят кі ра зоў 

вы шэй шую, чым у ін шых вы твор цаў. Ця пер пры ўдзе ле ін-

вес та раў мож на больш ак тыў на за раб ляць на па глыб ле най 

пе ра пра цоў цы. Да рэ чы, ка лісь ці ў кож ным ляс га се раз ві ва лі 

вы твор часць, і гэ та ся бе апраўд ва ла.

А яшчэ поў нач кра і ны ба га та ва дой, ка рыс най для зда-

роўя, са пра пе лем, тор фам, тут дзя сят кі га доў зда бы ва юць 

да ла міт... Та му ін вес та рам ёсць што пра па на ваць і з ка рыс-

ных вы кап няў. Але пры гэ тым ак цэнт ро біц ца на вы пуск 

ка неч най пра дук цыі з вы со кай да баў ле най вар тас цю.

Мяс цо вая ўла да па він на за ці ка віць ін вес та раў, якія маг лі 

б сур' ёз на паў плы ваць на азда раў лен не эка но мі кі кож на га 

рэ гі ё на. І та кіх пры кла даў усё больш і больш.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Уз ро вень вы со кі, але імк нём ся да боль ша га

Ба лан сы па ста вак ары ен ту юць 

сель гас вы твор цаў, на які аб' ём 

збы ту пра дук цыі мож на раз ліч-

ваць. Гэ тую функ цыю пад крэс-

ліў дзяр жаў ны сак ра тар Са юз най 

дзяр жа вы Ры гор РА ПО ТА, раз-

маў ля ю чы з жур на ліс та мі пе рад 

су мес ным па ся джэн нем ка ле гій 

Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня Бе ла ру сі і Мі ніс тэр-

ства сель скай гас па дар кі Ра сіі.

Дзярж сак ра тар ад зна чыў, што ба-

лан сы ма юць ін ды ка тыў ны, ары ен ці ро-

вач ны ха рак тар, але абод ва ба кі імк нуц-

ца іх пры трым лі вац ца: «За цвяр джэн не 

па каз чы каў — заў сё ды ад каз ны акт, 

што год вя дуц ца спрэч кі па між прад стаў-

ні ка мі мі ніс тэр стваў сель скай гас па дар кі. 

Сён ня, як я ўяў ляю, зго да да сяг ну тая па 

ўсіх асноў ных па зі цы ях».

Па ста ян ны ка мі тэт со чыць, каб пы-

тан ні ўрэ гу ля ван ня спрэ чак па ма ла ку 

і мя се не зні ка лі з па рад ку дня за ці каў-

ле ных мі ніс тэр стваў і ве дам стваў, каб 

спе цы я ліс ты не за бы ва лі ся на важ-

насць гэ тай праб ле мы. «Су пя рэч нас-

ці ўзні ка юць не па збеж на, і не толь кі 

ў сфе ры сель скай гас па дар кі. На ша 

за да ча — не па кі нуць іх без вы ра шэн-

ня», — ад зна чыў дзяр жаў ны сак ра тар 

Са юз най дзяр жа вы.

Ся род са мых ак ту аль ных су час ных 

на прам каў раз віц ця Ры гор Ра по та на-

зваў ства рэн не се лек цый ных цэнт раў, 

уз мац нен не ра бо ты ў ге не ты цы жы вё-

ла га доў лі, вы вя дзен не но вых сар тоў і 

па род. Па ста ян ны ка мі тэт ча кае пра па-

ноў ад аг ра ры яў — пры чым ужо ўзгод-

не ных у ад па вед ных мі ніс тэр ствах.

Ра сія і Бе ла русь су мес на вы ра ша-

юць за да чы не толь кі ў сель скай гас-

па дар цы. За раз у дзвюх кра і нах ажыц-

цяў ля юц ца ме ды цын ская пра гра ма 

па спі наль ных сіс тэ мах і пра гра ма па 

ДНК-ідэн ты фі ка цыі. Дзей ні ча юць су-

мес ныя пра ек ты ў га лі нах мік ра элект-

ро ні кі, за сва ен ня кос ма су. У вы ні ку 

рэа лі за цыі пра гра мы па лік ві да цыі на-

ступ стваў чар но быль скай ка та стро фы 

ство ра на тры ме ды цын скія цэнт ры. 

«Ідэй у нас бо лей за маг чы мас ці для 

іх рэа лі за цыі, — звяр нуў ува гу дзярж-

сак ра тар. — Гро шай ня шмат, але іх 

вы ка ры стан не доб ра раз лі ча нае. Усё 

ідзе на ка рысць».

Па сло вах кі раў ні ка Па ста ян на га ка-

мі тэ та Са юз най дзяр жа вы, усе су мес-

ныя пра гра мы Бе ла ру сі і Ра сіі па спя хо ва 

вы кон ва юц ца і ма юць прак тыч ны вы нік. 

Ча сам рэ зуль тат скла дае сто, ча сам — 

95 %, а ча сам і пе ра вы шае сот ню пра-

цэн таў. «Зда валь ня ю чы вы нік маг чы-

мы толь кі пры ад ной умо ве: ка лі піль на 

пра пра цоў ва юц ца ўсе дэ та лі, звя за ныя 

з пад рых тоў кай пра гра мы», — вы ка заў 

упэў не насць Ры гор Ра по та і на зваў пра-

цэс пад рых тоў кі «па кут лі вым», бо ён 

мо жа за няць да двух га доў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Парт нёр стваПарт нёр ства Па стаў кі ма ла ка і мя са — на кант ро лі
Пы тан ні ганд лю з Ра сі яй не зні ка юць з па рад ку дня і кант ра лю юц ца Са юз най дзяр жа вай

Учо ра стар шы ня Па-

ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка су стрэў-

ся з Над звы чай ным і 

Паў на моц ным Па слом 

ФРГ у на шай кра і не 

Пе тэ рам Дэ тма рам, які 

зу сім хут ка за кан чвае 

сваю мі сію ў Бе ла ру сі.

Спі кер ніж няй па ла ты бе-

ла рус ка га пар ла мен та пад-

крэс ліў: па сол унёс вель мі 

вя лі кі аса біс ты ўклад ва 

ўма ца ван не і ак ты ві за цыю 

двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва 

па ўсіх на прам ках — ад эка-

но мі кі да куль ту ры. «Але вы 

вя лі кі ўклад унес лі так са ма 

і ў нар ма лі за цыю ад но сін з 

Еў ра пей скім са юзам, і ў раз-

віц цё да лей ша га па лі тыч на га 

дыя ло гу, за што мы так са ма 

ўдзяч ныя», — да даў Ула дзі-

мір Анд рэй чан ка. Па сло вах 

стар шы ні Па ла ты прад стаў-

ні коў, Бе ла русь за ці каў ле на 

ў раз віц ці ад но сін з ЕС.

Яшчэ спі кер ад зна чыў 

коль касць ві зі таў у на шу 

кра і ну ня мец ка га кі раў ніц-

тва, у тым лі ку і прэ зі дэн та, 

ві цэ-канц ле ра. «Вя до ма, мы 

асаб лі ва ві та ем ад наў лен-

не між пар ла менц кіх кан так-

таў», — пад крэс ліў ён.

Так са ма Ула дзі мір Анд-

рэй чан ка за клі каў раз ві ваць 

су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і 

Гер ма ніі на між на род ных 

пля цоў ках.

Што да ты чыц ца ганд-

лё ва-эка на міч ных ад но сін, 

стар шы ня Па ла ты прад-

стаў ні коў заўважыў, што 

ліч бы тут знач на ўзрас лі за 

апош нія га ды, але ёсць ку-

ды імк нуц ца.

Яшчэ для Бе ла ру сі асаб-

лі ва важ ны ін вес ты цый ны ім-

парт, які па сту пае з Гер ма ніі, 

да даў ён. Так са ма Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка вы со ка аца ніў 

уклад па сла ў спра ву пе ра-

адо лен ня на ступ стваў чар но-

быль скай ка та стро фы ў гу-

ма ні тар ным пла не: толь кі за 

мі ну лы год ка ля 2600 юных 

бе ла рус кіх гра ма дзян прай-

шлі азда раў лен не і ля чэн не 

ў Гер ма ніі.

У ад каз Пе тэр Дэ тмар 

па дзя ка ваў Ула дзі мі ру Анд-

рэй чан ку за дру жа люб ныя 

сло вы ў свой ад рас. Ён пад-

крэс ліў, што ў сва ёй дзей-

нас ці ў Бе ла ру сі для яго на 

пер шым мес цы заў сё ды 

ста я лі і ста яць лю дзі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.


