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«Вя лі кі ча ла век у Ра сіі, яму 

вя лі кая да ро га. Але чым блі жэй 

да нас — тым лепш для Бе ла ру-

сі», — ад зна чыў кі раў нік кра і ны, 

уру ча ю чы па чэс ную дзяр жаў ную 

ўзна га ро ду.

Алег Ка жа мя ка пад крэс ліў, што 

су мес ная з Бе ла рус сю дзей насць 

на пра ця гу 11 га доў да зва ля ла 

раз ві ваць да лё каў сход нія рэ гі ё-

ны. Рэа лі за ва на шмат ка рыс ных 

пра ек таў, ство ра ны ма гут ны пад-

му рак да ве ру і ўза ем най па ва гі. 

Гэ та па слу жыць но вай зы ход най 

кроп кай у раз віц ці ганд лё вых, 

са цы яль на-эка на міч ных ад но сін 

па між Пры мор' ем і Бе ла рус сю, 

упэў не ны гу бер на тар.

Па яго сло вах, ка ля 30 % жы-

ха роў Пры мор ска га краю так ці 

інакш звя за ныя з Бе ла рус сю ка-

ра ня мі. У са мо га Але га Ка жа мя кі 

тут на ра дзі ла ся ба бу ля.

«Для нас гэ тая су вязь не па рыў-

ная, яна ў ду шы, сэр цы. Бу дзем 

пра цяг ваць так, каб гэ та бы ло на 

ка рысць на шым на ро дам», — вы-

ка заў на мер Алег Ка жа мя ка.

У сваю чар гу, Прэ зі дэнт Бе ла-

ру сі па дзя ліў ся, што со чыць за 

пос пе ха мі Даль ня га Ус хо ду.

«Я і Прэ зі дэн ту Ра сіі ска заў: доб-

ра, за браў дык за браў на ша га ча-

ла ве ка, але мы і там што-не будзь 

пры ду ма ем. Ён ужо двой чы сё ле та 

за пра шаў мя не на ве даць ус ход Ра-

сіі, аба вяз ко ва па бы ваць ва Ула дзі-

вас то ку, на вост ра ве Рус кім. На тым 

да лё кім краі сён ня ці ха, ста біль на, і 

ні хто не мо жа су мня вац ца, што гэ та 

зям ля ра сій ская. Дзя ку ю чы ў тым 

лі ку і ва шай пра цы», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пад крэс ліў, што за кры тых 

тэм ні ко лі не бы ло — ні на дзяр-

жаў ным, ні на аса біс тым уз роў ні.

«Усё, што мы мо жам зра біць для 

вас, ня гле дзя чы на ад лег ласць, ад-

гук нём ся на лю бую прось бу. Ад лег-

ласць — не пе ра шко да. Ка лі ўжо 

мы да Са ха лі на даб ра лі ся і рэа лі-

за ва лі там ці ка вы пра ект. Дзе б ні 

пра ца ва лі, важ на ства рыць ней кі 

аб' ект, які па ві нен быць узо рам, гэ-

та ма як. Ка лі вы вы зна чы лі ся ўжо 

ў Пры мор'і, мы га то выя сваю ро лю 

сыг раць», — за пэў ніў Але га Ка жа-

мя ку Прэ зі дэнт.

Ён па ве да міў, што Бе ла русь 

га то вая па стаў ляць у Пры мор-

скі край не толь кі сель гас тэх ні-

ку, пра дук цыю ма шы на бу да ван-

ня — Бе лА Зы, МА Зы, — але і 

аў то бу сы для пе ра воз кі лю дзей, 

элект рыч ны транс парт. Акра мя 

ганд лю, мо гуць быць ство ра ныя 

су мес ныя вы твор час ці, і не толь кі 

па ліф тах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў-

ніў, што ўсход ні край Ра сіі мо жа 

раз ліч ваць на ўся ля кую пад трым-

ку і да па мо гу, у тым лі ку ў раз віц ці 

аграр на га комп лек су.

«Бе ла русь бу дзе на дзей-

ным сяб рам і парт нё рам. Якія б 

ад но сі ны ні склад ва лі ся па між 

дзяр жа ва мі, аса біс тыя ад но сі ны 

не па руш ныя», — звяр нуў ува гу 

бе ла рус кі лі дар.

Па сло вах Але га Ка жа мя кі, 

асно вы ўза ем най ра бо ты гіс та-

рыч на скла лі ся доб рыя, а Бе ла-

русь заў сё ды пры хо дзі ла на да-

па мо гу ў скла да ную хві лі ну.

«Так бы ло пад час па вод кі ў 

Амур скай воб лас ці, ка лі Бе ла-

русь да сы ла ла са ма лё ты з гу ма-

ні тар най да па мо гай, якая са праў-

ды да па маг ла на шым жы ха рам. 

Без умоў на, су мес на рэа лі за ва-

ныя кі рун кі па раз віц ці аг ра пра-

мыс ло ва га комп лек су да па маг лі 

ўсход нім аб лас цям знач на па-

леп шыць па каз чы кі», — лі чыць 

гу бер на тар.

Пры но сяць свой плён і Са ха лін-

скія пра ек ты: квіт нее за кла дзе ны 

па рэ ка мен да цыі Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі сад, пра цу юць жы вё ла-

га доў чы комп лекс, бе ла рус кія ар-

га ні за цыі, бе ла рус кая тэх ні ка. Па 

ін фар ма цыі Але га Ка жа мя кі, ужо 

пра ве дзе ныя па пя рэд нія пе ра мо-

вы па на сен ня вод стве, буль ба вод-

стве, са да вод стве, бу даў ніц тве ро-

тар най сіс тэ мы пар ко вак.

«Ся род асноў ных кі рун каў — 

па шы рэн не рэа лі за цыі пра дук-

цыі сель скай гас па дар кі, якую 

на шы жы ха ры ве да юць і якас ці 

якой да вя ра юць, у мно гіх ра ё нах 

прад стаў ле ны бе ла рус кія два ры і 

пад вор'і. У буй ных га ра дах і ра ё-

нах бу дуць ство ра ныя ганд лё выя 

да мы. Кі раў ні ком ра бо чай гру пы з 

бо ку Бе ла ру сі Прэ зі дэнт пры зна-

чыў стар шы ню Ма гі лёў ска га абл-

вы кан ка ма Ле а ні да Зай ца», — 

па ве да міў жур на ліс там кі раў нік 

Пры мор ска га краю.

Ус ход ні рэ гі ён за ці каў ле ны ў бе-

ла рус кай сель гас тэх ні цы, збор цы 

ліф таў, Бе лА Зах для гар на руд ных 

кам па ній. Ця пер для Але га Ка жа-

мя кі су пра цоў ні чаць з Бе ла рус сю 

на ват пра сцей, ка лі па раў ноў ваць 

з паў вост ра вам Са ха лі нам, дзе 

да во дзі ла ся за дзей ні чаць мар скія 

пе ра воз кі, — да Пры мор'я па ды-

хо дзіць чы гун ка.

Пад час ві зі ту ў Бе ла русь 14—

17 лі пе ня дэ ле га цыя Пры мор ска-

га краю на вед вае прад пры ем ствы 

«Ма гі лёў ліфт маш», «Амка дор», 

«Бел ка мун маш» і ін шыя.

На пра ця гу на ступ на га го да аса блівая ўва-

га бу дзе на да вац ца транс фе ру тэх на ло гій на 

бе ла рус кі ры нак як у бан каў скі сек тар, так і 

ў эка но мі ку і са цы яль ную па лі ты ку. Пра гэ та 

па ве да міў прэ зі дэнт Ашчад бан ка Ра сіі Гер-

ман Грэф па вы ні ках су стрэ чы з Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам у Па ла цы Не за леж нас ці.

Па сло вах кі раў ні ка бан ка, но вая тэх на ло гія 

аб' яд ноў вае свят ло, гук, ва ду і вы яву з аду ка цый най 

функ цы яй. Ко ле ра му зыч ныя аду ка цый ныя фан та ны 

ў ад па вед нас ці з но вым су свет ным трэн дам «эдзь ю-

тэй нмент» — ад educatіon (аду ка цыя) і entertaіnment 

(забава) — ужо зроб ле ныя ў не каль кіх га ра дах Ра сіі 

і вы клі ка лі вя лі кую ці ка васць у жы ха роў.

«Аляк сандр Ры го ра віч да ве даў ся і па пра сіў ства-

рыць па доб ны фан тан у Мін ску. Да мо ві лі ся, што бу дзе 

пад пі са ны ад па вед ны ўказ, і мы кі нем усе сі лы, каб 

рэа лі за ваць гэ ты пра ект да Дня Не за леж нас ці Бе ла ру-

сі ў на ступ ным го дзе», — па ве да міў Гер ман Грэф.

Ён ад зна чыў, што Ашчад банк пры сут ні чаў у Бе-

ла ру сі і ў скла да ныя эка на міч ныя ча сы — і ні ра зу 

не бы ло па ру шэн ня да моў ле нас цяў, не ўзні ка ла 

не па ра зу мен няў. Су стрэ ча з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі 

ад бы ла ся з на го ды ХІ ІІ лет няй між на род най Ашчад-

бан кі я ды 2019 го да ПАТ «Ашчад банк Ра сіі», якая 

пра во дзіц ца з 15 да 21 лі пе ня.

Спар тыў нае свя та пра цяг ну ла эс та фе ту ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў.

«Што пры ем на — больш за тры ты ся чы ча ла-

век удзель ні ча юць. Гэ та вель мі вя лі кі аб' ём. І як раз 

нам рых та вац ца не трэ ба бы ло: усё бы ло ў па рад-

ку. Я ўво гу ле схіль ны, заў сё ды пад трым лі ваю та кія 

ме ра пры ем ствы, та му што гэ та не прос та ней кія 

спарт сме ны за гро шы вы сту па юць, а лю дзі, якія 

пра цу юць на ве лі зар ным прад пры ем стве», — вы-

ка заў мер ка ван не Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Алім пі я да» ашчад бан каў — маг чы масць і ся бе 

па ка заць, і азда ра віц ца, і з Мінск ам блі жэй па знаё -

міц ца, а по тым рас ка заць пра Бе ла русь сяб рам, 

бліз кім, ка ле гам. За гэ та Прэ зі дэнт па дзя ка ваў Гер-

ма ну Грэ фу.

«Удзяч ны і за тое, што вы пра цяг ва е це пра ца-

ваць у Бе ла ру сі пры ўсіх праб ле мах, моц на ста і це 

на на гах, фі зіч ных асоб ста лі больш крэ ды та ваць. 

Ка ра цей, усе да моў ле нас ці, якія бы лі пры ва шым 

пры хо дзе ў Бе ла русь, вы кон ва е це. Вель мі ца ню 

та кую якасць: ска заў — зна чыць, зра біў», — па дзя-

ліў ся кі раў нік кра і ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што не толь кі 

пад час спар тыў ных па дзей, а ў пра вя дзен ні лю бых 

ме ра пры ем стваў ра сій скі бок зной дзе на дзей нае 

апі ры шча ў Бе ла ру сі.

У сваю чар гу, Гер ман Грэф па дзя ка ваў Прэ зі-

дэн ту Бе ла ру сі за пад трым ку ў час пад рых тоў кі 

Ашчад бан кі я ды.

«У вас ні я кіх збо яў быць не мо жа, усё пра цуе як 

га дзін нік. Цу доў ная інф ра струк ту ра, лю дзі ад чу-

ва юць ся бе кам форт на», — па дзя ка ваў прэ зі дэнт 

«Ашчад бан ка Ра сіі».

У ХІ ІІ лет няй між на род най Ашчад бан кі я дзе 

ўдзель ні ча юць пра цаў ні кі та ва рыст ва — двац цаць 

спар тыў ных ка ман даў і пят нац цаць ка ман даў КВЗ 

з Ра сіі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Аў стрыі, Венг рыі, Чэ-

хіі, Сер біі. У пра гра му ўклю ча ны спа бор ніц твы па 

12 ві дах спор ту.

Усе вы дат кі па пра вя дзен ні Ашчад бан кі я ды 

ажыц цяў ля юц ца за кошт срод каў ПАТ «Ашчад банк 

Ра сіі». Для хар ча ван ня ўдзель ні каў Мін скі гар вы-

кан кам прад стаў ляе ў арэн ду ча со вы па віль ён 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў па ву лі цы Чур лё ні са ў Сту-

дэнц кай вёс цы.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Між на род нае су пра цоў ніц тваМіж на род нае су пра цоў ніц тва

«Мя це лі ца» для Ба лі віі
Пер шы наш трам вай 

па тра піць у гэ тую кра і ну праз Літву і Чы лі
У апош нія дні чэр ве ня стар та вы трам вай «Мя це лі ца» для балівійскай 

Ка ча бам бы па спя хо ва прай шоў вы твор чую пры ём ку су пра цоў ні-

ка мі кам па ніі «Штад лер Мінск» і прад стаў ні ка мі клі ен та.

Вы раб ле ныя на ад-

ным прад пры ем стве і 

пры зна ча ныя для ад на-

го клі ен та, два пер шыя 

трам ваі для Ба лі віі па-

едуць роз ны мі да ро га мі. 

Для та го каб за бяс пе-

чыць якас ную экс плу а-

та цыю ру хо ма га скла ду, 

трам вай «Мя це лі ца» для 

Metropolіtan Traіn project 

гора да Ка ча бам бы ўжо прай шоў за пуск і шэ раг пра ве рач ных вы пра ба-

ван няў на прад пры ем стве «Штад лер Мінск». Тут пра ве ры лі за зям лен не, 

маг чы масць уз ды му, уз важ ван не, даж джа ван не, правялі функ цы я наль ныя 

ста тыч ныя вы пра ба ван ні і мно гае ін шае. Пас ля па спя хо вай вы твор чай 

пры ём кі трам вай быў ад праў ле ны аў та ма біль ным транс пар там у Клай-

пе ду, за тым ён прой дзе мар скім шля хам у го рад Ары ка (Чы лі), а ад туль 

бу дзе да стаў ле ны ў Ка ча бам бу для кан чат ко ва га за пус ку.

А 9 лі пе ня дру гі трам вай «Мя це лі ца» быў ад праў ле ны аў та ма біль ным 

транс пар там для пра вя дзен ня шэ ра гу ды на міч ных і ста тыч ных вы пра-

ба ван няў у го рад Оль штын у Поль шчы. Гэ ты трам вай для Ба лі віі бу дзе 

пра хо дзіць праверку тар маз ной сіс тэ мы, узроў ню шу му, ацэн ку хут ка сці 

і плаў нас ці хо ду і іншае. Шы ры ня ка ля і ны трам вая «Мя це лі ца» для Ба лі віі 

скла дае 1435 мм, што не да зва ляе пра во дзіць вы пра ба ван ні на на шых 

га рад скіх марш ру тах з больш шы ро кай ка ля і най.

Нарэшце трам вай ад пра вяць на зад на прад пры ем ства «Штад лер 

Мінск» для пра вя дзен ня вы твор чай пры ём кі з клі ен там, і за тым — 

у Ба лі вію. Но вы трам вай злу чыць буй ныя ад мі ніст ра цый ныя цэнт ры 

ў дэ парт амен це Ка ча бам ба, уклю чыў шы ся ў транс партную га лі ну для 

больш чым міль ё на ча ла век. На сён ня на роз ных ста ды ях вы твор час ці 

на прад пры ем стве ў Фа ні па лі зна хо дзіц ца дзе вяць трам ва яў для гэ та га 

го ра да-міль я не ра.

Сяр гей КУР КАЧ.

КРО КІ 
ПЕ РА МО ГІ

Вы зва лен не Гро дзен скай воб лас ці 
вя ло ся з 3 да 17 лі пе ня

БЛІЗ КІЯ ПА СЭР ЦЫ
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў ор дэн Па ша ны 

гу бер на та ру Пры мор ска га краю Ра сіі

АД СПОР ТУ ДА АДУ КА ЦЫІ
Ашчад банк Ра сіі па бу дуе ў Мін ску 
свят ло му зыч ны аду ка цый ны фан тан

Аб лас ны цэнтр быў вы зва ле-

ны 16 лі пе ня. Але не кан чат ко-

ва, баі ў «за нё ман скай» част-

цы вя лі ся аж но да 24 лі пе ня. 

Тым не менш ар ты ле рый скія 

зал пы пе ра мо гі ў го нар вы-

зва лен ня го ра да пра гу ча лі ў 

Маск ве ме на ві та 16-га. Сё ле-

та пра гра ма свят ка ван ня 75-й 

га да ві ны зна мя наль най па дзеі 

прай шла ўра чыс та па ўсіх рай-

цэнт рах Гро дзен шчы ны.

Аст ра вец кі ра ён пер шы на Гро-

дзен шчы не су стрэў вы зва лен не ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Гэ-

та ад бы ло ся ў той жа дзень, як і ў 

ста лі цы, — 3 лі пе ня. За тым хва ля 

на ступ лен ня са вец кіх вой скаў іш ла 

да лей на за хад. І ўжо праз дзень ад 

во ра га бы ла ачы шча на Смар гон-

шчы на. Сё ле та пад час свят ка ван-

ня тут уста ноў ле ны па мят ны знак 

во і нам-ра кет чы кам. На ступ ным 

вы зва лі це ляў су стра каў Ашмян-

скі ра ён, за тым На ва гру дак. Да 

75-й га да ві ны гэ тай сла ву тай да ты 

ў го ра дзе бы ла ўра чыс та ад кры-

та Сця на Па мя ці. Жы ха ры Ка рэ-

лі цка га ра ё на су стрэ лі юбі лей ную 

да ту 8 лі пе ня на по лі Фо ге ля, дзе 

вя лі ся апош нія кро ва пра літ ныя баі 

за ма лую ра дзі му. Ця пер тут уста-

ноў ле ны ма ну мент у го нар са вец-

кай ды ві зіі, якой ка ман да ваў Ге рой 

Са вец ка га Са ю за Ян Фо гель і быў 

тут смя рот на па ра не ны. Да лей іш-

ло вы зва лен не Дзят лаў ска га, Лід-

ска га, Сло нім ска га, Ваў ка выс ка га 

ра ё наў...

У аб лас ны цэнтр Пе ра мо га 

прый шла 16 лі пе ня з вой ска мі 2-га 

і 3-га Бе ла рус кіх фран тоў. Асаб лі-

ва жорст кія баі іш лі на ўзбя рэж жы 

Нё ма на, які ця пер дзе ліць го рад на 

дзве част кі. Не каль кі ра зоў пе ра-

пра ва пе ра хо дзі ла ад ад на го бо ку 

да дру го га. Ка лі пра вы бе раг быў 

вы зва ле ны 16 лі пе ня, то «за нё ман-

ская» част ка толь кі 24-га.

Як іш ло вы зва лен не го ра да і 

які ён меў вы гляд — аб гэ тым быў 

пра дэ ман стра ва ны да ку мен таль ны 

фільм, які пад рых та ваў га рад скі тэ-

ле ка нал «Грод на Плюс» су мес на з 

гро дзен скі мі гіс то ры ка мі. У філь ме 

вы ка ры ста ны рэд кія кад ры кі на хро-

ні кі 1944 го да з ар хіў ных фон даў, на 

якіх мож на ўба чыць амаль поў нас цю 

зні шча ны цэнтр го ра да. Сна ра ды не 

за кра ну лі толь кі хра мы. Уні каль ныя 

кад ры бы лі пра дэ ман стра ва ныя шы-

ро кай аў ды то рыі ўпер шы ню.

Пра гра ма свя точ ных ме ра пры-

ем стваў па ча ла ся зран ку. У пар ку 

імя Жы лі бе ра, ка ля Веч на га агню, 

прай шоў ура чыс ты мі тынг і ўскла-

дан не кве так. Тых ве тэ ра наў, хто 

не змог прый сці на ўра чыс тасць, 

на пя рэ дад ні ві таў ду ха вы ар кестр. 

У іх го нар гу чаў марш «Раз ві тан не 

сла вян кі». Та кую ак цыю ўпер шы ню 

іні цы я ва ла ад мі ніст ра цыя Ле нін ска-

га ра ё на Грод на.

Да рэ чы, кан цэр ты ду ха во га ар-

кест ра «Га ра дзен скія тру бы» па ра-

да ва лі ўсіх на вед валь ні каў пар ка імя 

Жы лі бе ра, дзе 16 лі пе ня прай шло 

ўра чыс тае свят ка ван не 75-й га да-

ві ны вы зва лен ня го ра да. Кан цэр ты 

ад бы лі ся на не каль кіх пля цоў ках. 

Ці ка вую пра гра му пад рых та ваў ан-

самбль «Па мяць». У су пра ва джэн ні 

ба я ніс та пра гу ча лі пес ні бы лых ча-

соў, да вы ка нан ня якіх маг лі да лу-

чыц ца ўсе пры сут ныя. Ве ча рам ка ля 

Нё ма на гас цей су стрэ ла агля даль-

ная пля цоў ка «Ра тон да-Арт» са свя-

точ най пра гра май, а ў цэнт ры го ра-

да на пе ша ход най ву лі цы з бал ко на 

гу ча лі пес ні ў вы ка нан ні ар тыс таў 

Гро дзен скай аб лас ной фі лар мо ніі. 

У га ла-кан цэр це «Грод на-Па мяць-

Ге роі» пры ня лі ўдзел му зыч ны тэ атр 

«Ра да», на род ная эст рад ная сту дыя 

«Мі ле ні ум». Ка ля га лоў на га фан та-

на го ра да ад бы ла ся рэт ра-пра гра ма 

з удзе лам ду ха во га ар кест ра.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Су стрэ ча Прэ зі дэн та Бе ла ру сі і гу бер на та ра Пры мор ска га краю 

Але га Ка жа мя кі ў Па ла цы Не за леж нас ці па ча ла ся з ура чыс тас-

ці: Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзна га ро дзіў гос ця ор дэ нам Па ша ны, 

ад зна чыў шы ад да насць гу бер на та ра не толь кі ра сі я нам, але 

і бе ла ру сам. Да гэ туль Алег Ка жа мя ка ўзна чаль ваў Амур скую 

і Са ха лін скую воб лас ці.


