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ЧымЧым жы вуць  жы вуць 
за вза вад ча неад ча не
Ад бы ла ся ра бо чая сустрэча 
Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча ў За вод скім ра ёне Мін ска
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі на мі ну лым тыд ні на ве даў 
Мін скі пад шып ні ка вы за вод, За вод збор ных жа ле за бе тон ных 
кан струк цый, пра вёў су стрэ чу з ак ты вам і пры ём гра ма дзян 
у За вод скім ра ё не ста лі цы.

— Ка неш не, ёсць пы тан ні, якія трэ ба бы ло б больш ак тыў на, на 
маю дум ку, вы ра шаць і ў ра ё не, і ў го ра дзе. Раз мо ва ідзе і аб пра-
мыс ло вых прад пры ем ствах. І тут ёсць дак лад ная ўста ноў ка кі раў ні-
ка дзяр жа вы, што ўсе прад пры ем ствы (пра мыс ло выя, бу даў ні чыя) 
па він ны мець свае пла ны перс пек тыў на га раз віц ця. І аба ро на гэ тых 
пла наў па він на быць не фар маль най, а на ад ва рот — скру пу лёз най 
ра бо тай для ра ён ных і га рад скіх улад. Мож на дзесь ці знай сці гэ тыя 
вуз кія мес цы, да па маг чы ім ра за брац ца ў тых ці ін шых пы тан нях. 
У гэ тым, без умоў на, па він на быць за ці каў ле на мяс цо вая ад мі ніст ра-
цыя, — ад зна чыў спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі.

Пра фі нан са ва-эка на міч ную дзей насць свай го прад пры ем ства 
Мі ха і лу Мяс ні ко ві чу рас ка заў ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Мін скі 
пад шып ні ка вы за вод» Мі ка лай Ан ці паў. За вод за кан чвае пра гра му 
тэх ніч на га пе ра аб ста ля ван ня, якая бы ла за пу шча на ў 2009 го дзе. Са-
мае вя лі кае ўкла дан не прад пры ем ства — коль ца рас кат ны комп лекс.
Сён ня коль касць ра бот ні каў прад пры ем ства скла дае амаль 
1800 ча ла век. Да 77 % вы пус ка е май за во дам пра дук цыі па стаў ля ец-
ца на экс парт. Асноў ны парт нёр — Ра сія, рас це до ля Укра і ны. Да 9 % 
да сяг ну лі аб' ёмы за ку пак з кра ін да лё ка га за меж жа.

— Ра дуе, што боль шасць пра мыс ло вых прад пры ем стваў — на пад' ёме.
І ў гэ тай сі ту а цыі а жы ва юць рын кі, якія бы лі праб лем ны мі. На прык лад,
на пад шып ні ка вым за вод зе мы раз гля да лі шэ раг пы тан няў. Аб на дзей вае 
тое, што ў іх мо гуць быць вель мі доб рыя, ці ка выя кант рак ты з Ін ды яй, 
з шэ ра гам ін шых кра ін да лё ка га за меж жа. Ды вер сі фі ка цыя экс парт ных 
па то каў — гэ та доб ра, — упэў не ны Мі ха іл Мяс ні ко віч.

На су стрэ чу з кі раў ні ком Са ве та Рэс пуб лі кі ў Ад мі ніст ра цыю За вод-
ска га ра ё на за пра сі лі дэ пу та таў, кі раў ні коў прад пры ем стваў, аду ка-
цый ных уста ноў, гра мад скіх аб' яд нан няў, па лі тыч ных пар тый.

Сён ня коль касць жы ха роў гэ тай част кі Мін ска скла дае 237 ты сяч ча ла-
век. У ра ё не раз мя шча юц ца 44 буй ныя прад пры ем ствы пра мыс ло вас ці: 
«Мін скі аў та ма біль ны за вод», «Мін скі пад шып ні ка вы за вод», «Мін скі 
за вод ко ла вых ця га чоў», «За вод аў та ма біль ных пры чэ паў і ку за ваў «МАЗ-
Ку па ва», «Мінск жа ле за бе тон» і ін шыя. За сту дзень — май 2019 го да аб' ём 
пра мыс ло вай вы твор час ці ў ра ё не склаў больш за міль ярд руб лёў.

— Кож ны ра ён мае моц ныя і сла быя ба кі. У За вод скім ра ё не моц ныя 
ба кі — гэ та пра мыс ло вы і экс парт ны па тэн цы ял. Ра ён з'яў ля ец ца ад ным з 
най буй ней шых не толь кі ў Мін ску, але і ў кра і не па аб' ёмах пра мыс ло вай 
вы твор час ці. Коль касць пра цоў ных, за ня тых у эка но мі цы ра ё на, скла-
дае больш за 62 ты ся чы ча ла век, — па ве да міў пер шы на мес нік кі раў ні ка 
ад мі ніст ра цыі За вод ска га ра ё на Мі ка лай Па ля коў.

Пад час раз мо вы з ак ты вам ак цэн та ва лі ўва гу на шмат лі кіх пы-
тан нях — па за школь най аду ка цыі дзя цей і пад лет каў, пра ва па рад-
ку, ахо вы зда роўя, за ня тас ці на сель ніц тва, ра бо ты з пры зыў ні ка мі. 
Асаб лі ва ак ту аль ныя, як заў сё ды, пы тан ні сфе ры бу даў ніц тва. Так, 
Мі ха іл Мяс ні ко віч па ра іў па вя ліч ваць аб' ёмы ўзвя дзен ня ка мер цый-
ных ква тэр, па шы раць бу даў ніц тва арэнд на га жыл ля.

— Бу даў ні кі да стат ко ва ўпэў не на ся бе ад чу ва юць. І ўсе пы тан ні, з 
які мі звяр та ла ся да мя не кі раў ніц тва аб' яд нан ня «Мінск прам буд», — 
вы ра шаль ныя. Ёсць, ка неш не, мяс цо выя ня ўвяз кі. У тым лі ку трэ ба, 
каб больш ра бо ты бы ло і на ўнут ра ным рын ку, пры ўсёй па ва зе да 
па шы рэн ня экс пар ту бу даў ні чых па слуг, — вы ка заў мер ка ван не спі кер 
верх няй па ла ты пар ла мен та.

Гэ тае ж ста ліч нае прад пры ем ства якас най, тэр мі но вай ра бо тай 
за рэ ка мен да ва ла ся бе ў рэ гі ё нах Ра сіі. «Мінск прам буд» пра цуе ў Бе-
ла ру сі на аб' ек тах «Слаў ка лія» ў Лю ба ні, Пет ры ка ве, на бу даў ніц тве 
за во да вы ра баў з бе лай бля хі ў Ві цеб скай воб лас ці.

— Ка лі ка жуць, што са мыя леп шыя бу даў ні кі з'е ха лі і ні ко га тут не 
за ста ло ся, — гэ та не ад па вя дае рэ ча іс нас ці. Ства ра юц ца ад па вед ныя 
ўмо вы для та го, каб па вы шаць ква лі фі ка цыю. Я за да ваў пы тан ні, 
глы бо ка ці ка віў ся гэ тай тэ май. У чым пос пе хі на шых не ка то рых бу-
даў ні чых ар га ні за цый? Яны ма юць цес ныя кан так ты з на шы мі ўні вер-
сі тэ та мі: на гэ тай ста дыі яны па чы на юць ад бі раць са бе спе цы я ліс таў. 
І по тым: у іх ёсць свае ву чэб ныя кам бі на ты, дзе яны зы хо дзя чы са 
спе цы фі кі сва ёй ар га ні за цыі па вы ша юць ква лі фі ка цыю лю дзей, — 
рас тлу ма чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Аб гэ тым за явіў стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл 

МЯС НІ КО ВІЧ на су стрэ чы са 
стар шы нёй Са ве та Фе дэ ра цыі 
Ва лян ці най МАЦ ВІ ЕН КА.

У VІ Фо ру ме рэ гі ё наў удзель ні-
ча лі вя лі кія гру пы, якія прад стаў-
ля лі ін та рэ сы ўра даў. У цэнт ры іх 
ува гі зна хо дзі лі ся пы тан ні, якія 
да ты чац ца ў пер шую чар гу «на-
паў нен ня са юз на га да га во ра праз 
аб ноў ле ную ак ту а лі за ва ную пра-
гра му дзе ян няў». Спі кер верх няй 
па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та 
на су стрэ чы са сва ёй ра сій скай ка-
ле гай ад зна чыў, што ад па вед ныя 
ра бо чыя гру пы фак тыч на зблі зі лі 
шмат у чым па зі цыі.

Аб ноў ле ную пра гра му дзе-
ян няў Мі ха іл Мяс ні ко віч аха-
рак та ры за ваў як су час ны да-
ку мент. «Рэа лі за ваць яго без 
удзе лу пар ла мен та ры яў бу дзе 
да стат ко ва скла да на, та му што 

чыр во най ніт кай пра хо дзяць пы-
тан ні, звя за ныя з уні фі ка цы яй і 
гар ма ні за цы яй за ка на даў стваў 
дзвюх кра ін», — лі чыць стар шы-
ня Са ве та Рэс пуб лі кі. Зблі жэн не 
за ка на даў стваў не аб ход нае, каб 
зды маць іс ну ю чыя бар' е ры і не 
да пус каць іх ства рэн ня ў да лей-
шым, да даў ён.

У сваю чар гу, стар шы ня Са ве-
та Фе дэ ра цыі Ва лян ці на Мац ві-
ен ка ад зна чы ла, што рэа лі за цыю 
да га во ра аб ства рэн ні Са юз най 
дзяр жа вы важ на на паў няць ак-
ту аль ны мі пра ек та мі.

Яна звяр ну ла ўва гу на тое, што 
сё ле та ад зна ча ец ца 20-год дзе з 
мо ман ту пад пі сан ня са юз на га 
да га во ра — гэ та доб ры час для 
асэн са ван ня прой дзе на га шля-
ху. Па вод ле яе слоў, важ на пра-
ду маць, як на поў ніць да ку мент 
но вым змес там, пра ек та мі, якія 
ад люст роў ва юць рэа ліі, каб да-

га вор ад па вя даў но вым вы клі кам 
і маг чы мас цям.

Яна да да ла, што ана ліз зроб-
ле на га за 20 га доў іс на ван ня Са-
юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі 
па каз вае: для па глыб лен ня вы-
твор чай эка на міч най ка а пе ра-
цыі, эка на міч на га су пра цоў ніц тва 
па трэб ны і сін хра ні за ва ныя кро кі 
па пры вя дзен ні за ка на даў ства ў 
ад па вед насць з но вы мі па тра ба-
ван ня мі. Га вор ка ў ней кай ме ры 
ідзе аб яго ўні фі ка цыі, каб біз нес 
ве даў агуль ныя пра ві лы гуль ні і 
ра зам з пар ла мен та ры я мі зды-
маў іс ну ю чыя пе ра шко ды, рас-
тлу ма чы ла спі кер. «У гэ тым сэн се 
за ка на даў цы мо гуць унес ці свой 
важ кі ўнё сак», — упэў не на Ва лян-
ці на Мац ві ен ка.

Тон двух ба ко вым ад но сі нам 
за да юць кі раў ні кі дзяр жаў, яны 
вы зна ча юць па ра дак раз віц ця 
ін тэ гра цый ных пра цэ саў, пад-
крэс лі ла спі кер. Яна ад зна чы ла, 

КРОК ЗА КРО КАМКРОК ЗА КРО КАМ

Глу бо ко у ва жа е мая Валентина 
Ивановна!

Ува жа е мые участники фо ру-
ма!

Вы со кое собрание!
От имени Со ве та Респуб-

лики Национального со-
брания Республики Бе ла русь хо-
чу поблагодарить Со вет Феде-
рации Фе де раль но го собрания 
Российской Федерации, лич-
но вас, ува жа е мая Валентина 
Ивановна, за высокий уро вень 
организации ра бо ты фо ру ма, 
интересную и насыщенную прог-
рам му. Боль шое спасибо руко-
водителям регионов Беларуси и 
России за участие в фо ру ме. Это, 
как говорится, до ро го стоит.

Мы признательны Президенту 
Республики Бе ла русь Алек санд-
ру Григорьевичу Лу ка шен ко и 
Президенту Российской Феде-
рации Владимиру Владимиро-
вичу Путину за их ре гу ляр ное 
участие в ра бо те Фо ру ма ре-
гионов. Для организаторов и 
участников это ог ром ная честь и 
от вет ствен ность.

С каж дым го дом Фо рум регио-
нов Беларуси и России прирастает 
новыми проектами, соглашения-
ми и коммерческими контракта-
ми. Это свидетельство то го, что 
про ект сос то ял ся, в не го ве рят и 
он не исчерпал свой потенциал.

В чем новизна VІ Фо ру ма? 
Впер вые широко ох ва ты ва ет ся
гуманитарная тематика: обра-

зование, куль ту ра, туризм, ме-
диасфера. Но глав ное, по жа луй, 
мо ло деж ная политика. Россия — 
великая стра на, и мы дорожим 
на шей друж бой. Эти свя тые дру-
жеские отношения важ но пе ре-
дать мо ло до му поколению.

У молодежи наших стран 
амбициозные и ак ту аль ные за п-
ро сы и нам, парламентариям,
региональным влас тям, на до 
своими действиями со от вет-
ство вать этим высоким требо-
ваниям. Да вай те возь мем за 
правило, что бы, например, во 
вре мя взаимных визитов в сос-
та ве региональных делегаций 
были представители молодежи: 
ву зов ской, ра бо чей, из интелли-
генции, что бы эти воп ро сы были 
пост оян но в по вест ке пар ла мен-
тов, интеграционных струк тур. 
Нуж но в це лом придать дина-
мизм бел орус ско-российскому 

мо ло деж но му сотрудничеству. 
Ряд интересных предложений 
во шел в итоговый до ку мент фо-
ру ма. О не ко то рых сов мест ных 
под хо дах по ра бо те с креативной 
мо ло дежью мы договорились с 
Валентиной Ивановной.

Бе ла русь и Россия активно об-
суж да ют но вую прог рам му дей-
ствий по реализации положений 
до го во ра о создании Со юз но го 
го су дар ства. Нор мы до го во ра 
прошли про вер ку вре ме нем и 
доказали свою сос то я тель ность. 
Они не потеряли ак ту аль ность и 
до по лня ют ся новыми положени-
ями Прог рам мы действий. Но не 
сле ду ет замалчивать недостатки. 
Серь ез ный воп рос — это по ря-
док принятия и исполнения ре-
шений, затрагивающих интересы 
со юз но го парт не ра. Большинство 
барь е ров именно из-за это го. 
Пост оян но му комитету Со юз но-
го го су дар ства мож но бы ло бы 
проанализировать этот воп рос и 
доложить на оче ред ном заседа-
нии Вы сше го гос со ве та.

Не мо гу не на звать та кую 
проб ле му, как маркировка то ва-
ров средствами идентификации. 
Если не бу дет решения о взаим-
ном признании национальных 
систем и единого по ряд ка ин-
формационного обеспечения, 
рынки ЕА ЭС и Со юз но го го су-
дар ства мо гут быть парализова-
ны. Те ма об суж да лась не один 
раз. Прось ба к правительству 

«Фо рум регионов«Фо рум регионов
прирастает новымиприрастает новыми

Выступление пред се да те ля Со ве та Республики Национального 

so
vre

p.g
ov

.by

Фо
та

 Б
ел

 ТА
.

Фо
та

 Б
ел

 ТА
.


