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Ор ша: 
уні каль ны шанц 

для рэ гі ё на
Маг чы мас цю ска рыс тац ца льго та мі Ука за Прэ зі-

дэн та № 506 аб раз віц ці Ар шан шчы ны ўжо за ці ка-

ві лі ся біз нес ме ны. Пра тое, як най больш эфек тыў-

на вы ка наць указ, дня мі іш ла раз мо ва ў Ві цеб скім 

абл вы кан ка ме.

Па вод ле слоў пер ша га на мес ні ка стар шы ні Ар шан-

ска га рай вы кан ка ма Сяр гея ПА ЦА, у пер шы ж ра бо чы 
дзень но ва га го да дзе ла выя лю дзі па ча лі звяр тац ца па 
ка мен та рыі, ін фар ма цый ныя да вед кі, па ра ды. На прык-
лад, на конт та го, як сер ты фі ка ваць пра дук цыю і па слу гі, 
як пра ца ваць на льгот ных умо вах. Ін та рэс на зі ра ец ца не 
толь кі з бо ку мяс цо вых прад пры маль ні каў, яго пра яў ля-
юць прад стаў ні кі біз не су з Ві цеб ска і ста лі цы. (Да рэ чы, 
на на ступ ны дзень у Ві цеб ску ар га ні за ва лі су стрэ чу і з 
кі раў ні ка мі суб' ек таў не дзяр жаў на га сек та ра эка но мі-
кі.) Прад стаў нік рай вы кан ка ма вы ка заў мер ка ван не, 
што і за меж ныя ін вес та ры так са ма бу дуць за ці каў ле ныя 
ўклас ці гро шы ў раз віц цё рэ гі ё на, бо за ра біць мож на 
па раў наль на больш, эка но мя чы пры вы пла це па дат каў. 
Ёсць і ін шыя прэ фе рэн цыі.

На чаль нік ін спек цыі Мі ніс тэр ства па па дат ках і 

збо рах па Ві цеб скай воб лас ці Ва ле рый ЛА БА ЦЭ ВІЧ 
на га даў, што бо ну сы га ран та ва ныя не ўсім. У пры ват-
нас ці, ка лі бу дзе вес ці ся вы ключ на ган даль, ні я кіх па-
слаб лен няў ча каць не да во дзіц ца. А вось, на прык лад, 
ка лі прад пры ем ства ці ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік, 
за рэ гіст ра ва ныя ў Ар шан скім рэ гі ё не, вы раб ля юць там 
пра дук цыю, аказ ва юць па слу гі, то га ран ту ец ца па мян-
шэн не пад атко вай стаў кі...

Па дат ка вік вы ка заў над зею, што па ве лі чэн не падатко-
вай вы руч кі — гэ та ста біль ныя па ступ лен ні ў бюд жэт, 
якія бу дуць па вя ліч вац ца. Так, сам уз ро вень па дат каў 
зні зіц ца, але тых, хто іх за пла ціць, бу дзе больш. Ад па-
вед на, і дзяр жа ве гэ та больш вы гад на.

Зразумела, у пер шую чар гу жы ха ры рэ гі ё на ча ка юць, 
што з'я вяц ца но выя ра бо чыя мес цы і год ныя за роб-
кі. Як кан ста та ва ла на мес нік стар шы ні ка мі тэ та па 

пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Іры на МАТ ВЕ Е ВА, ле тась 780 ча ла век 
атры ма лі ра бо ту. І сё ле та гэ та маг чы масць з'я віц ца 
амаль у 800 жы ха роў ра ё на. Для іх ства ра юц ца ра бо чыя 
мес цы на но вых вы твор час цях і за кошт ма дэр ні за цыі 
іс ну ю чых.

Зар пла та па він на быць на пра мую звя за на з пра дук-
цый нас цю пра цы, пра што не раз га ва рыў і Прэ зі дэнт. 
Гэ тае пы тан не — у цэнт ры ўва гі мяс цо вай ула ды, як і 
ад па вед насць но вых ра бо чых мес цаў па тра ба ван ням 
ча су.

Пер шы на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан-

ка ма Алег МАЦ КЕ ВІЧ кан ста та ваў, што кі раў нік кра і-
ны сва ім ука зам дае ўні каль ную маг чы масць раз віц ця 
Ар шан шчы ны. Гэ та да ты чыц ца і фі нан са вай да па мо гі з 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту.

Пра гра му раз віц ця рэ гі ё на трэ ба рэа лі за ваць да кан-
ца 2023 го да. «Эка на міч ны экс пе ры мент» пра во дзіц ца 
для та го, каб по тым ад пра ца ва нае рэа лі за ваць у ін шых 
рэ гі ё нах. Га лоў ная ж мэ та — па вы шэн не ўзроў ню даб-
ра бы ту жы ха роў глы бін кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Мы ха це лі б мець вель мі цес нае 
ўза е ма дзе ян не з дзяр жа ва мі Паўд нё-
вай Аф ры кі. Мы ба чым вя лі кі фронт ра-
бо ты для Бе ла ру сі ў Зім баб вэ, — за явіў 
ён. — Нам трэ ба вы бу да ваць стра тэ гію 
су пра цоў ніц тва, вы зна чыць кан крэт ны 
план. Мы ства ры лі між дзяр жаў ную 
гру пу спе цы я ліс таў. Ха це ла ся б, каб 
з ва ша га бо ку бы лі эфек тыў ныя лю дзі 
ў гэ тай гру пе, та ды, спла на ваў шы на-
шу ра бо ту на бу ду чы ню, мы змо жам 
вы ра шыць мно гія пы тан ні ў ін та рэ сах 
ва ша га на ро да».

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы 
звяр нуў ува гу, што ў Бе ла ру сі доб ра 
ве да юць маг чы мас ці Зім баб вэ, роў на 
як і ў Зім баб вэ ве да юць на шы. Бе ла-
рус кі лі дар пры знаў, што ёсць пэў ныя 
цяж кас ці ў двух ба ко вых ад но сі нах, але 
«не пе ра адо лець гэ тыя цяж кас ці мо-
гуць толь кі тыя, хто не спра буе гэ та зра-
біць». «Ка лі мы па ста вім пе рад са бой 
мэ ту — аба вяз ко ва рэа лі зу ем тыя пра-
ек ты, якія ўжо ба чым», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, 
Зім баб вэ пе ра жы вае ня лёг кія ча сы, 
але іх пе ра жы ва ла і Бе ла русь больш за 
20 га доў та му. Лю бая кра і на, якая спра-
буе ўдас ка наль ваць і раз ві ваць улас-
ную эка но мі ку і гра мад ства, пра хо дзіць 
гэ ты скла да ны этап, лі чыць бе ла рус кі 
Прэ зі дэнт. «Мы ха це лі б, каб вы як ма га 
хут чэй пе ра адо ле лі ўсе ўнут ры па лі тыч-
ныя і ўнут ры эка на міч ныя скла да нас ці. 
Вы па він ны па мя таць, што мы бу дзем 
спры яць гэ та му ўся ляк», — ска заў кі-
раў нік Бе ла ру сі.

Так са ма ён на зваў умо ву для свай го 
ві зі ту ў Зім баб вэ. «Спа дар Прэ зі дэнт, 
я, вя до ма ж, з вя лі кім за да валь нен нем 
пры еду да вас у кра і ну, але да гэ та га 
пры ез ду мы па він ны да мо віц ца аб ча-
ты рох-пя ці кан крэт ных кант рак тах, пра-
ек тах, якія рэа лі зу ем у Зім баб вэ. Та кіх 
пра ек тах, якія б па ба чыў увесь зім баб-
вій скі на род», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

У ад каз Прэ зі дэнт Зім баб вэ па дзя-
ка ваў Аляк санд ру Лу ка шэн ку за аса-
біс тую пад трым ку ў ня лёг кія для кра і ны 
ча сы. На яго дум ку, па між дзяржавамі 
скла лі ся доб рыя, вель мі цес ныя ад но-
сі ны, больш за тое, зім баб вій скі на-
род раз гля дае Бе ла русь як брац кую 
краі ну.

На шы маг чы мас ці — 
ва шы пра па но вы

«Знач ны па тэн цы ял уза е ма дзе ян-
ня шмат у чым яшчэ не рэа лі за ва ны. 
У най блі жэй шыя га ды гэ та трэ ба бу-

дзе зра біць, асаб лі ва ў сфе рах ганд-
лю і эка но мі кі, — ска заў бе ла рус кі лі-
дар пад час афі цый ных пе ра га во раў 
у па шы ра ным скла дзе. — Вы вель-
мі ёміс та вы зна чы лі шлях раз віц ця 
краі ны, за явіў шы су свет най су поль-
нас ці, што «Зім баб вэ ад кры та для 
біз не су». Мяр ку ем, што та кі па ды ход 
ста ноў ча ада б'ец ца на рэа лі за цыі 
бе ла рус ка-зім баб вій скіх су мес ных 
пра ек таў».

Ён звяр нуў ува гу, што ў Зім баб вэ па-
ста ві лі за да чу за ка рот кі тэр мін вы вес ці 
кра і ну на лі дзі ру ю чыя па зі цыі ў Аф ры цы 
па тэм пах эка на міч на га рос ту, у чым 
мо жа да па маг чы Бе ла русь.

У 2018 го дзе бы ло за клю ча на не-
каль кі шмат міль ён ных кант рак таў на 
экс парт у Зім баб вэ бе ла рус кай тэх ні кі 
пры фі нан са вай пад трым цы бе ла рус ка-
га Бан ка раз віц ця і зім баб вій ска га рэ-
зер во ва га бан ка. Ча ка ец ца, што пас ля 
ўзгад нен ня ўсіх між бан каў скіх пра цэ дур 
пач нуц ца па стаў кі ў ад па вед нас ці з гэ-
ты мі да моў ле нас ця мі.

Шы ро кія маг чы мас ці для ўза е ма-
дзе ян ня дзвюх кра ін да юць уні каль ныя 
ланд шафт на-пры род ныя, мі не раль на-
сы ра він ныя і рэ крэ а цый ныя рэ сур сы 
Зім баб вэ. Та му перс пек тыў ным мо жа 
стаць удзел бе ла рус кіх кам па ній ва 
ўзвя дзен ні гід ра энер ге тыч ных аб' ек таў, 
бу даў ніц тве «пад ключ» элект ра стан цыі 
на со неч ных па нэ лях, ге о ла га раз вед цы 
і рас пра цоў цы ра до ві шчаў ка рыс ных 
вы кап няў.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка 
звяр нуў ува гу, што ак тыў на раз ві ва-
ец ца ўза е ма дзе ян не і ў гу ма ні тар най 
сфе ры. Да сяг ну ты да моў ле нас ці аб 
між ву заў скім аб ме не, аб атры ман ні 
зім баб вій ца мі ў Бе ла ру сі вы шэй шай і 
пас ля дып лом най аду ка цыі. Акра мя та-
го, вя ду чыя ар га ні за цыі ахо вы зда роўя 
Бе ла ру сі мо гуць аказ ваць гра ма дзя нам 
Зім баб вэ вы со ка тэх на ла гіч ную ме ды-
цын скую да па мо гу.

Ства рэн не бе ла рус ка-зім баб вій скай 
між ура да вай ка мі сіі па ганд лё ва-эка на-
міч ным су пра цоў ніц тве бу дзе сты му ля-
ваць рэа лі за цыю на ме ча ных пла наў, 
лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Для 
хут кай і якас най пра цы над ін вест пра-
ек та мі, су мес ны мі пра ек та мі не аб ход ны 
пра мыя кан так ты і на ла джа ныя ка му-
ні ка цыі па між мі ніс тэр ства мі, ар га ні-
за цы я мі і кам па ні я мі. Вар та пра яў ляць 
мак сі маль ную ўва гу да пра па ноў, што 
па сту па юць з абод вух ба коў. Толь кі так 
мы змо жам да маг чы ся жа да на га вы ні-
ку, — за явіў ён. — Дзе ла выя ко лы, аса-
цы я цыі біз нес ме наў, ганд лё ва-пра мыс-
ло выя па ла ты дзвюх дзяр жаў так са ма 
па він ны стаць важ ны мі эле мен та мі ў 

пра цэ се фар мі ра ван ня но вых су мес ных 
пра ек таў».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: на ша кра і на га-
то ва да прад мет на га аб мер ка ван ня на-
прам каў уза е ма дзе ян ня для па ве лі чэн ня 
двух ба ко ва га та ва ра аба ро ту і па шы рэн-
ня ўза е ма вы гад на га парт нёр ства.

Спа лу чэн не ін та рэ саў
Вы ні кі пе ра га во раў з зім баб вій скай 

дэ ле га цы яй кі раў нік беларускай дзяр-
жа вы пад вёў пад час вы ступ лен ня пе-
рад прад стаў ні ка мі СМІ.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі, Бе ла русь раз гля дае Зім баб вэ 
як важ на га парт нё ра ў рэ гі ё не Паўд нё-
вай Аф ры кі. Ад но сі ны па між дзвю ма 
кра і на мі мож на аха рак та ры за ваць як 
дру жа люб ныя і ўза е ма вы гад ныя.

«Мы імк нём ся ру хац ца да лей і прый-
сці да больш су час ных і шмат пла на вых 
эка на міч ных ад но сін, чым прос та ган-
даль», — ад зна чыў ён.

З гэ тай мэ тай ба кі аб мер ка ва лі 
перс пек ты вы рэа лі за цыі ў Зім баб вэ 
ін вес ты цый ных і су мес ных пра ек таў 
у сфе рах сель скай гас па дар кі, бу даў-
ніц тва, транс парт най інф ра струк ту ры, 
энер ге ты кі, ге о ла га раз вед кі і зда бы чы 
ка рыс ных вы кап няў.

Бе ла русь за ці каў ле на ў пра соў ван ні 
сва іх па слуг, тэх ні кі і аб ста ля ван ня ў 
рам ках роз ных пра ек таў. Пра аб ста-
ля ван не вель мі шмат ка заў Прэ зі дэнт 
Зім баб вэ, асаб лі ва ў сфе ры гор на-зда-
бы валь най пра мыс ло вас ці. На ша кра і-
на га то ва да ства рэн ня ма шы на бу даў ні-
ча га прад пры ем ства і мя са-ма лоч на га 
комп лек су, да раз віц ця да рож най інф-
ра струк ту ры і рас пра цоў кі ра до ві шчаў 
ка рыс ных вы кап няў, да су пра цоў ніц тва 
ў га лі не аду ка цыі, ахо вы зда роўя.

«Мы зы хо дзім з та го, што на рошч-
ван не і ды вер сі фі ка цыя бе ла рус ка га 
экс пар ту ў Зім баб вэ па він ны ад каз ваць 
агуль ным ін та рэ сам, у тым лі ку спры яць 
эка на міч на му раз віц цю кра і ны. Пе рад 
на шы мі парт нё ра мі вост ра ста яць за да-
чы па ін дуст ры я лі за цыі кра і ны, раз віц ці 
сель скай гас па дар кі, пад рых тоў цы вы-
со ка ква лі фі ка ва ных кад раў», — рас ка-
заў Прэ зі дэнт. Та кі па ды ход бе ла рус кі 
бок лі чыць уза е ма вы гад ным і бяс прой-
грыш ным для абод вух парт нё раў.

Вы ні кі су стрэ чы Аляк сандр Лу ка шэн-
ка аца ніў як плён ныя, та му што бы ло 
шмат тэм для прад мет най гу тар кі, да-
сяг ну ты пэў ныя да моў ле нас ці.

Па вы ні ках пе ра га во раў бы ло пад пі-
са на во сем да ку мен таў — да га вор і ме-
ма ран ду мы ў сфе рах пра ва, аду ка цыі, 
на ву кі, тэх на ло гій, іна ва цый і сель скай 
гас па дар кі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПО ЗІРК 
НА ПОЎ ДЗЕНЬ АФ РЫ КІ

Поль шча па бу дуе вост раў 
у Ка лі нінг рад скім за лі ве

Поль шча па бу дуе штуч ны 
вост раў у Ка лі нінг рад скім за-
лі ве. Аб гэ тым па ве дам ляе 
поль скае вы дан не Оnеt, спа-
сы ла ю чы ся на тэн дар ную да-
ку мен та цыю ўра да вых струк-
тур. Вост раў з'я віц ца ў тэ ры-
та ры яль ных во дах Поль шчы. 

Для яго ства рэн ня бу дуць вы ка рыс тоў ваць грунт, які 
атры ма юць пры бу даў ніц тве суд на ход на га ка на ла це раз 
Бал тый скую ка су. Па ве дам ля ец ца, што вост раў бу дзе 
ўзве дзе ны на вы шы ні 2—3 мет раў на ўзроў ні мо ра, ён 
бу дзе мець фор му эліп са з даў жы нёй ка ля двух кі ла-
мет раў і шы ры нёй ка ля ад на го. Па звест ках вы дан ня, 
аб' ект не бу дуць вы ка рыс тоў ваць у ту рыс тыч ных мэ тах. 
Яго бу даў ніц тва ацэнь ва ец ца ў 880 міль ё наў поль скіх 
зло тых (ка ля 234 міль ё наў до ла раў). Вост раў уз вя дуць 
у рам ках ажыц цяў лен ня пра гра мы бу даў ніц тва вод на га 
шля ху, які злу чае Ка лі нінг рад скі за ліў з Гдань скім за лі-
вам. У ад па вед нас ці з пла нам, яе рэа лі за цыя да зво ліць 
суд нам мар скіх па ра мет раў за хо дзіць у поль скі порт 
Эль бланг.

Ства ра ец ца най буй ней шы зо ла та зда быт чык 
у све це

Аме ры кан ская гор на зда быў-
ная кар па ра цыя Nеwmоnt Mіnіng 
і ка над ская Gоldсоrр да мо ві лі ся 
аб зліц ці, каб стаць най буй ней-
шым зо ла та зда быт чы кам у све це. 
Парт нё ры па здзел цы аб мя ня юц ца ак цы я мі на агуль ную 
су му 10 міль яр даў долараў, пе рад ае ТАСС. «У вы ні ку аб'-
яд нан ня мы ство рым са мае пе ра да вое прад пры ем ства ў 
га лі не зо ла та зда бы чы, якое ва ло дае най леп шы мі ак ты-
ва мі, кад ра мі і маг чы мас ця мі», — пры вод зяц ца ў за яве 
Nеwmоnt Mіnіng сло вы яе кі раў ні ка Гэ ры Голд бер га. Аб'-
яд на ная кар па ра цыя бу дзе на зы вац ца Nеwmоnt Gоldсоrр. 
Кам па ніі пла ну юць за вяр шыць пра цэс ін тэ гра цыі да кан ца 
гэтага го да, пас ля ча го Голд берг са сту піць кі раў ніц тва 
Nеwmоnt Gоldсоrр То му Па лме ру, які за раз зай мае па-
са ду вы ка наў ча га ды рэк та ра Nеwmоnt Mіnіng. Па вод ле 
ацэ нак аме ры кан скіх экс пер таў, Nеwmоnt Mіnіng у пе ры яд 
з 2015 да 2018 го да зай ма ла лі дзі ру ю чыя па зі цыі ў га лі не 
зда бы чы зо ла та і ме дзі. Кам па нія пра цуе на тэ ры то рыі 
ЗША, Аў стра ліі, Га ны, Пе ру і Су ры на ма. У 2017 го дзе яна 
зда бы ла 5,3 міль ё на ун цый зо ла та, Gоldсоrр — 2,6 міль ё на. 
Ча ка ец ца, што аб' ём вы твор часці аб' яд нанай карпарацыі 

ў най блі жэй шыя дзе ся ці год дзі скла дзе 6—7 міль ё наў ун-
цый каш тоў на га ме та лу ў год.

Ка тар вы дзе ліць 20 міль ё наў до ла раў 
на вяр тан не міг ран таў з Лі віі да до му

Ка тар да па мо жа ў вы ра шэн ні праб ле мы не ле галь най міг-
ра цыі ў Еў ра са юз і ство рыць фонд з ка пі та лам у 20 міль ё наў 
до ла раў на вяр тан не да до му з Лі віі не ле галь ных міг ран таў з 
Аф ры кі. Аб гэ тым па ве да міў мі ністр за меж ных спраў кра і ны 
Му ха мед бен Аб дэ рах ман Аль Та ні. Ра ней эмір Ка та ра Та мім 
бен Ха мад Аль Та ні вы пус ціў указ аб ства рэн ні спе цы яль на га 
фон ду пад эгі дай Аф ры кан ска га са ю за для па крыц ця вы дат-
каў па эва ку а цыі не ле галь ных міг ран таў з Лі віі ў іх кра і ны і 
рэ ін тэ гра цыі. Ён пра вёў пе ра га во ры са стар шы нёй Ка мі сіі 
Аф ра са ю за Му сой Фа кі Ма ха ма там. «Гэ тая іні цы я ты ва эмі ра 
Ка та ра на кі ра ва на на ба раць бу з не ле галь най міг ра цы яй з 
да па мо гай рэ ін тэ гра цыі ах вяр не ле галь най міг ра цыі і ганд лю 
людзь мі ў су поль нас ці кра ін, ад куль яны ро дам», — ска заў 
кі раў нік МЗС пас ля пад пі сан ня па гад нен ня па між ка тар скім 
фон дам раз віц ця і Аф ра са ю зам аб вы дзя лен ні гран та. Ра ней 
прэм' ер-мі ністр ура да на цы я наль най зго ды Лі віі Фа із Са радж 
па ве да міў, што ця пер у кра і не зна хо дзяц ца сот ні ты сяч не ле-
галь ных міг ран таў з кра ін Азіі і Аф ры кі, якія імк нуц ца ад туль 
тра піць у Еў ра са юз. Кра і ны ЕС пра па на ва лі ства рыць на 
тэ ры то рыі Лі віі цэнт ры пры ёму бе жан цаў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА


