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Больш Больш 
за 200 000 000 за 200 000 000 

до ла раўдо ла раў
Дэ ле га цыя Мін скай воб лас ці 
вяр ну ла ся з Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі з важ кі мі на быт ка мі. Аб гэ тым 
ка рэс пан дэн ту «МС» рас ка заў на мес нік 
стар шы ні Мі набл вы кан ка ма Мі ка лай 
РА ГА ШЧУК.

— На якую су му цэнт раль ны рэ гі ён 
за клю чыў кант рак ты пад час Фо ру му 
рэ гі ё наў і на па стаў кі якой пра дук цыі: 
сель ска гас па дар чай, пра мыс ло вай?

— У ме жах пя та га Фо ру му за клю ча-
ны кант рак ты на па стаў ку пра мыс ло вай 
пра дук цыі на су му 200,9 міль ё на до ла раў 
ЗША. Больш та го, на рэ гі я наль най пля-
цоў цы Мін скай воб лас ці ў ме жах ме ра-
пры ем стваў у Ма гі лё ве ў шы ро кім асар-
ты мен це бы ла прад стаў ле на сель ска гас-
па дар чая пра дук цыя Мінск ага ма лоч на га 
за во да № 1, аг ра кам бі на таў «Жда но ві чы» 
і «Дзяр жын скі», а так са ма — спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі: пло да а га род ні на, ква шан ні, 
за сол кі, яга ды, гры бы, мяс ныя вы ра бы. 
Пра дук цыя на шых прад пры ем стваў ка-
рыс та ла ся вя лі кім по пы там не толь кі ў 
жы ха роў го ра да, але і ў гас цей фо ру му, 
што за свед чыў роз ніч ны та ва ра аба рот: 
на гэ тай пля цоў цы з 11 па 14 каст рыч ні ка 
ён склаў больш за 60 ты сяч бе ла рус кіх 
руб лёў.

Ад зна чу, што тра ды цый на та ва ры ста-
ліч най воб лас ці па зна валь ныя на ра сій-
скім рын ку за кошт вы со кай якас ці.

— Мі ка лай Мі хай ла віч, якія кант-
рак ты най больш буй ныя на ўзроў ні 
воб лас ці, ра ё наў?

— Най боль шыя су мы кант рак таў, якія 
за клю ча ны ў ме жах пад рых тоў кі і пра вя-
дзен ня фо ру му, у Бе лА За — 90 міль ё наў, 
Слуц ка га мя са кам бі на та — 14,6 міль ё на, 
та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю 
«Вя лес-Міт» — 12,4 міль ё на до ла раў.

— У чым ка рысць та кіх су стрэч з ра-
сій скі мі ка ле га мі? Ві да воч на, не толь кі 
ў за клю чэн ні кант рак таў, але і ў пла не 
аса біс тых зно сін, аб ме ну во пы там, су-
пра цоў ніц тва на перс пек ты ву?

— Што га до вае пра вя дзен не фо ру маў 
да зва ляе пад трым лі ваць па ста ян ныя су-
вя зі па між прад стаў ні ка мі вы шэй шых 
і мяс цо вых ор га наў ула ды дзвюх кра ін, 
і, як ад зна чае Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, рэа лі за-
цыя да моў ле нас цяў на най вы шэй шым уз-
роў ні мо жа быць па спя хо вай толь кі та ды, 
ка лі да паў ня ец ца эфек тыў най ра бо тай на 
рэ гі я наль ным уз роў ні.

Доб рым пры кла дам слу жаць уза е ма-
ад но сі ны з Бран скай воб лас цю, з дэ ле-
га цы яй якой ад бы ла ся су стрэ ча ў ме жах 
фо ру му. Бліз касць на шых гра ніц і ўза ем-
ная за ці каў ле насць у рас шы рэн ні ганд лё-
ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва да зво-
лі ла сё ле та за во сем ме ся цаў да сяг нуць 
та ва ра аба ро ту з гэ тым ра сій скім рэ гі ё нам 
на ўзроў ні амаль 50 міль ё наў до ла раў.

Што да ты чыц ца пра мыс ло вай ка а пе-
ра цыі, то на Бран шчы ну мы па стаў ля ем 
част кі для ла ка ма ты ваў, чы гу нач на га са-
ста ву і трам ва яў, ру ха ві коў унут ра на га 
зга ран ня, ме та ла кан струк цыі з чор ных 
ме та лаў. Ім парт уем ад туль вы ра бы з чор-
ных ме та лаў, на сен не рап су і шмат ча го 
ін ша га.

Уза ем ны ін та рэс з Бран скай воб лас-
цю ўяў ляе су пра цоў ніц тва ў пла не аб ме-
ну во пы там у сфе ры аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су. Да сяг ну ты да моў ле нас ці аб 
удзе ле Мін скай воб лас ці ў VІІ Сла вян скім 
між на род ным эка на міч ным фо ру ме, які 
ад бу дзец ца сё ле та ў Бран ску 2 ліс та па да. 
Прад стаў ні кі Мін шчы ны пры муць удзел 
у па ся джэн ні сек цыі «Рэ гі я наль ная ліч-
ба вая плат фор ма ў АПК». У да лей шым 
мы раз ліч ва ем яшчэ больш эфек тыў на 
за дзей ні чаць наш пра мыс ло вы і кад ра-
вы па тэн цы ял для стварэння су мес най 
пра дук цыі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Вік тар Сі рэн ка ад ра зу ж 
пад крэс ліў вя лі кі па тэн цы ял 
су пра цоў ніц тва ў раз віц ці ма-
ла дзёж ных пар ла мен таў:

— Мо ладзь на шых кра ін 
вель мі бліз кая па ду ху, хут-
ка зна хо дзіць агуль ную мо ву. 
Што да ты чыц ца бе ла рус ка га 
ма ла дзёж на га пар ла мен та, то 
тут мы яшчэ ў па чат ку спраў, 
дзесь ці ад ста ём ад Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. Фо рум рэ гі ё наў, 
спа дзя ю ся, ста не сты му лам для 
раз віц ця пар ла менц ка га ру ху, 
па чы на ю чы ад сту дэнц кіх гра-
мад скіх аб' яд нан няў і за кан чва-
ю чы ра ён ны мі фар мі ра ван ня мі. 
Злёт сту дэнц кіх атра даў, ва лан-
цёр скі рух — гэ та ўсё тыя фор-
мы, якія мо гуць аб' яд наць.

Стар шы ня Аса цы я-
цыі гра мад скіх аб' яд нан-
няў «На цы я наль ны Са вет 
ма ла дзёж ных і дзі ця чых 
аб' яд нан няў Ра сіі» Ры гор 
ПЕ ТУШ КОЎ ад зна чыў важ-
насць ста сун каў мо ла дзі Бе-
ла ру сі і Ра сіі па ўсіх кі рун ках:

— Праз не каль кі га доў ме-
на ві та ця пе раш няя мо ладзь 
бу дзе пра ца ваць ва ўсіх сфе-
рах на род най гас па дар кі, і чым 
эфек тыў ней сён ня вы сту па юць 
прад стаў ні кі ма ла дзёж ных ар-
га ні за цый, тым вы шэй шы бу-
дзе ўзро вень ва ўсіх сфе рах — 
ад аду ка цыі і ме ды цы ны да 
сель скай гас па дар кі і на ву кі. 
Ёсць ра зу мен не на шай агуль-

най гіс то рыі, тра ды цый. Мы 
ра зам рых та ва лі і пра во дзі лі 
Су свет ны фо рум мо ла дзі і сту-
дэн таў, на пе ра дзе ў нас шмат 
вя лі кіх су мес ных ме ра пры ем-
стваў. Нам толь кі трэ ба сін хра-
ні за ваць агуль ныя па ды хо ды 
на шай ра бо ты. Сён ня мы пра-
цу ем над ства рэн нем стра тэ гіі 
ма ла дзёж най па лі ты кі Са юз-
най дзяр жа вы, пад піс ва ем па-
гад нен ні па між рэ гі ё на мі.

Да рэ чы, Ма ла дзёж ны фо-
рум як раз і па чы наў ся шэсць 
га доў та му з гра мад скай іні-
цыя  ты вы і ўпер шы ню прай шоў 
у Мін ску. І тое, што ён да рос 
да маш таб на га і на ват атры-
маў за пра шэн не на, як ка за лі 
сту дэн ты, «да рос лы» Фо рум 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, — 
свед чан не та му, што мо ладзь 
вель мі хут ка ін тэг ру ец ца.

Пер шы сак ра тар БРСМ 
Дзміт рый ВА РА НЮК звяр-
нуў ува гу на тое, што мо ладзь 
Бе ла ру сі і Ра сіі мае шмат агуль-
ных ін та рэ саў, а ма біль ныя 
зно сі ны да зва ля юць ім вель-
мі хут ка вы ра шаць шмат лі кія 
за да чы:

— За раз ак цэнт ро біц ца на 
най ноў шыя тэх на ло гіі, да на-
шых па слуг — ін тэр нэт-пра-
сто ра. У Бе ла ру сі ство ра на ан-
лайн-пля цоў ка, дзе мы дзе лім-
ся ідэ я мі, рас каз ва ем пра свае 
да сяг нен ні, іні цы я ты вы. Ця пер 
рас пра цоў ва ец ца пра гра ма, 

якая за бяс пе чыць адзі ную 
элект рон ную сіс тэ му чле наў на-
шай ар га ні за цыі. Да яе пла ну-
ец ца да лу чыць усіх ак тыў ных, 
крэ а тыў на мыс ля чых ма ла дых 
лю дзей. У нас іс нуе бе ла рус кая 
ма дэль біз нес-ін ку ба та раў, па-
тэн цы ял якой мо жа быць вы-
ка ры ста ны ў мэ тах агуль ных з 
ра сі я на мі ін та рэ саў.

Най больш перс пек тыў ныя 
шля хі ма ла дзёж най ін тэ гра-
цыі ўдзель ні кі сек цыі ба чаць 
у ства рэн ні агуль най ме дый-
най пра сто ры, уза е ма дзе ян ня 
на роз ных між на род ных пля-
цоў ках, раз віц ці сту дэнц ка га 

і ва лан цёр ска га ру ху. Больш 
плён на му су пра цоў ніц тву па-
куль пе ра шка джа юць не ка то-
рыя не су па дзен ні ў за ка на даў-
ствах Бе ла ру сі і Ра сіі, але яны 
ўжо ў по лі зро ку. Ад ной з ці ка-
вых пра па ноў, агу ча ных пад-
час Фо ру му рэ гі ё наў, бы ла ідэя 
ства рыць су мес ны агіт цяг нік, 
які б кур сі ра ваў па між Брэс там 
і Ула дзі вас то кам. Гэ та б да ло 
маг чы масць мо ла дзі лепш па-
зна ё міц ца, а так са ма пра вес ці 
шэ раг ка рыс ных ак цый. Але і 
тут трэ ба бу дзе ўрэ гу ля ваць 
не ка то рыя юры дыч ныя пы-
тан ні. Іс нуе ўза ем нае жа дан-

не ўдзель ні чаць у су мес ных 
бу дат ра дах. Па куль іс нуе толь-
кі не каль кі пры кла даў та ко га 
су пра цоў ніц тва, ня гле дзя чы на 
тое, што ёсць вя лі кая за ці каў-
ле насць.

Удзель ні кі сек цыі па лі чы лі 
не аб ход ным ак ты ві за ваць на-
ма ган ні, на кі ра ва ныя на раз віц-
цё ма ла дзёж на га пар ла мен та-
рыз му і са ма кі ра ван ня, уста-
ля ван не кан так таў і дзе ла вых 
су вя зяў па між ма ла дзёж ны мі 
ар га ні за цы я мі і аб' яд нан ня-
мі дзвюх кра ін. Ёсць на мер за 
кошт бюд жэ ту Са юз най дзяр-
жа вы рас пра ца ваць пра гра му 

па ра бо це з та ле на ві тай і адо ра-
най мо лад дзю, а таксама пра ект 
Стра тэ гіі ма ла дзёж най па лі ты кі 
ў рам ках Са юз най дзяр жа вы. 
Раз гля да ец ца маг чы масць ства-
рэн ня па ста ян най пля цоў кі па 
аб ме не до све дам па між ма ла-
дзёж ны мі лі да ра мі і гра мад скі мі 
аб' яд нан ня мі ма ла дых лю дзей. 
У пла нах да лей ша га су пра цоў-
ніц тва — за клю чэн не па гад нен-
няў па між рэ гі ё на мі Бе ла ру сі і 
Ра сіі і па шы рэн не ўза е ма дзе ян-
ня па між рэ гі я наль ны мі ВНУ ў 
аду ка цый най, на ву ко вай і іна-
ва цый най сфе рах.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Яшчэ да су стрэ чы на па ся джэн ні сек цыі ў Ма гі лёў скім уні вер сі тэ це 
імя А. Ку ля шо ва ма ла дыя хлоп цы і дзяў ча ты змаг лі аб мя няц ца 
дум ка мі на конт су мес ных пра ек таў, па бы ваць на прад пры ем ствах 
воб лас ці, за даць пы тан ні мі ніст ру аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Іга ру Кар пен ку, за клю чыць па гад нен ні па між рэ гі ё на мі. Ме на ві та 
з пад су ма ван ня вы ні каў Ма ла дзёж на га фо ру му і па ча ла ся ра бо та 
сек цыі «Са цы яль ная і гра ма дзян ская ак тыў насць мо ла дзі Бе ла ру сі 
і Ра сіі: тра ды цыі і на ва цыі». Яе ма дэ ра та ра мі вы сту пі лі стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным 
раз віц ці Вік тар СІ РЭН КА і член Ка мі тэ та Са ве та Фе дэ ра цыі 
Фе дэ раль на га схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі па са цы яль най 
па лі ты цы Тац ця на ЛЕ БЕ ДЗЕ ВА.

СТУ ДАТ РА ДЫ, АГІТ ЦЯГ НІК 
І АН ЛАЙН-ПЛЯ ЦОЎ КІ

Мо ладзь Бе ла ру сі і Ра сіі 
агу чы ла най больш перс пек тыў ныя кі рун кі сумеснай дзейнасці

Чле ны пяр віч най ар га ні за цыі 
«Бе ла рус ка га са ю за жан чын» Па-
ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду пра вя лі вы яз ное па ся джэн не 
ў ся лян ска-фер мер скай гас па дар цы 
ў Мін скім ра ё не. Ула даль нік ся дзі бы 
Мі ка лай Сін ка вец пад час су стрэ чы 
рас ка заў дэ пу та там пра са цы яль-
на-даб ра чын ныя пра ек ты, якія пад-
трым лі вае яго сям'я. Вы ха ван цы 
Цэнт ра ка рэк цый на-раз ві валь най 
аду ка цыі і рэ абі лі та цыі Сма ля віц-
ка га ра ё на бяс плат на зай ма юц ца 
іпа тэ ра пі яй у фер мер скай гас па дар-
цы. Сын Мі ка лая Ва сіл е ві ча, Дзміт-
рый Сін ка вец — стар шы ня фон ду 
«Да ро га ў жыц цё», які за срод кі за-
меж ных ін вес та раў бу дуе ў ра ё не 
ўжо чац вёр ты і пя ты па лі ку дзі ця чыя 
да мы ся мей на га ты пу.

— Дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў 
вель мі за ці ка віў гэ ты са цы яль ны пра-
ект, які сён ня рэа лі зу ец ца на тэ ры то-
рыі фер мер скай гас па дар кі. Мы ўсе 
ве да ем, што кі раў нік на шай дзяр жа-

вы, Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
па ста віў за да чу пе рад гра мад скі мі 
ар га ні за цы я мі — вель мі ўваж лі ва 
ад не сці ся да раз віц ця са цы яль ных 
пра ек таў, на кі ра ва ных на пад трым ку 
і пры цяг нен не ін вес ты цый для най-
больш ураз лі вых сла ёў на сель ніц тва 
(перш за ўсё дзя цей-ін ва лі даў), — 
ад зна чы ла Воль га ПЕТ РА ШО ВА, 
дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў, 
стар шы ня пяр віч най ар га ні за-
цыі ГА «Бе ла рус кі са юз жан чын» 
Па ла ты прад стаў ні коў. — І ў гэ тай 
су вя зі мы сён ня ба чым та кі ці ка вы і 
ўні каль ны во пыт ра бо ты ў кра і не, які 
па каз вае су мес ны са цы яль ны пра ект 
дзей нас ці Цэнт ра ка рэк цый на-раз ві-
валь най аду ка цыі (гэ та дзяр жаў ная 
ўста но ва) і пры ват на га прад пры ем-
ства, што ад па вя дае стра тэ гіч ным 
Мэ та м устой лі ва га раз віц ця.

Ме ра пры ем ства пра во дзі ла ся ў 
рам ках Тыд ня ма ці ў Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ФО ТА ФАКТ

БІЗ НЕС — ДЗЕ ЦЯМ
Даб ра чын ны пра ект 

па рэ абі лі та цыі дзя цей-ін ва лі даў 
рэа лі зу ец ца ў Сма ля віц кім ра ё не
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Мо ладзь на фар сайт-се сіі падчас Маладзёжнага форуму Беларусі і Расіі.


