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Па ча ла ся афі цый ная пад рых тоў ка да ад ной з клю ча вых па дзей у жыц ці Са юз най дзяр жа вы

ДА ЛЁ КІ, ДА ЛЁ КІ, 
БЛІЗ КІ НАМ ВОСТ РАЎБЛІЗ КІ НАМ ВОСТ РАЎ
Са вет Рэс пуб лі кі на ве да ла па сол Іс лан дыі
Перс пек ты вы рэа лі за цыі су мес ных аду ка цый ных пра грам 
аб мяр коў ва лі ў Са ве це Рэс пуб лі кі на су стрэ чы стар шы ні 
верх няй па ла ты пар ла мен та Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА 
з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Іс лан дыі 
ў Ра сіі і Бе ла ру сі па су мя шчаль ніц тве Сіг ры дур Берг лінд 
АСГЕЙ РСДО ЦІР.

На су стрэ чы раз-
гля да лі ся пы тан ні 
ганд лё ва-эка на міч-
на га і між пар ла менц-
ка га су пра цоў ніц тва 
дзвюх кра ін. Асаб лі-
вую ўва гу ба кі на да лі 
перс пек ты вам па шы-
рэн ня парт нёр ства ў 
сфе ры ту рыз му, маг-
чы мас цям рэа лі за цыі 
су мес ных аду ка цый-
ных пра грам. У якас ці 

перс пек тыў ных на прам каў уза е ма дзе ян ня па зна ча ны ІT-тэх-
на ло гіі, гід ра энер ге ты ка, эка ло гія.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў важ нае зна чэн не пар ла менц-
ка га су пра цоў ніц тва для ўма ца ван ня двух ба ко вых су вя зяў і 
агу чыў пар ла менц кай дэ ле га цыі Іс лан дыі за пра шэн не на ве-
даць з ві зі там Бе ла русь. У сваю чар гу па сол па дзя ка ва ла за 
цёп лы пры ём і вы ка за ла ўпэў не насць у да лей шым па шы рэн ні 
су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Іс лан дыі.

ЗАЙ МЕЦЬ СВАЮ ВНУЗАЙ МЕЦЬ СВАЮ ВНУ
З та кой прось бай да Мар' я ны Шчот кі най 
звяр ну лі ся баб руй ча не
Мар' я на ШЧОТ КІ НА, на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, пра вя ла аса біс ты пры ём 
гра ма дзян у Баб руй ску. Пад час пры ёму бы ло за да дзе на шмат 
пы тан няў як пры ват на га, так і гра мад ска га зна чэн ня. Яны 
да ты чы лі ся пра ца ўлад ка ван ня, на зна чэн ня пен сій, ра мон ту 
жыл ля і на ват уня сен ня змя нен няў у за ка на даў ства. Так са ма 
на пры ёме мяс цо выя жы ха ры пра па на ва лі ад крыць у 
Баб руй ску вы шэй шую на ву чаль ную ўста но ву — па пад трым ку 
ад вы бар шчы каў Баб руй ска га ра ё на да ві цэ-спі ке ра верх няй 
па ла ты пар ла мен та звяр нуў ся дэ пу тат мяс цо ва га рай са ве та 
Дзя ніс Пры шчэ па.

Па вод ле яго слоў, пас ля за крыц ця ў 2017 го дзе ў Баб руй ску 
фі лі яла Бе ла рус ка га дзяр жаў на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та 
(пра ца ваў у го ра дзе 20 га доў) жы ха ры ра ё на не ад на ра зо ва 
звяр та лі ся да яго з прось бай аб ства рэн ні ў го ра дзе вы шэй-
шай на ву чаль най уста но вы або рэ ані ма цыі фі лі яла БДЭУ. «На 
дум ку мяс цо вых жы ха роў, та кі буй ны пра мыс ло вы і куль тур ны 
цэнтр, як Баб руйск, па ві нен мець свой су час ны аду ка цый ны 
цэнтр, дзе мо ладзь маг ла б атрым лі ваць год ную аду ка цыю. Гэ-
та пры пы ні ла б ад ток та ле на ві тых, адо ра ных дзя цей з го ра да і 
ра ё на, да та го ж не ўсе баць кі здоль ныя сён ня апла ціць ву чо бу
і ўтры ман не дзя цей у ін шым го ра дзе, а тым больш у Мін ску», — 
вы ка заў мер ка ван не вы бар шчы каў Дзя ніс Пры шчэ па.

На дум ку Мар' я ны Шчот кі най, за крыц цё ў Баб руй ску фі-
лі яла БДЭУ яшчэ не зна чыць, што баб руй ча не па зба ві лі ся 
маг чы мас ці атрым лі ваць аду ка цыю ў вы шэй шых на ву чаль ных 
уста но вах. «Не зу сім пра віль на ўзні маць пы тан не, ка лі яно ўжо 
вы ра ша на, пры чым вы ра ша на аб грун та ва на, — за ўва жы ла 
се на тар. — 95 % сту дэн таў фі лі яла вы ка за лі ся за тое, каб ву-
чыц ца ў ста лі цы, і ту ды пе ра еха лі, ды і ўзро вень вы кла дан ня 
ў Баб руй ску па кі даў жа даць леп ша га».

Вядома, у го ра дзе шмат го ра даў тва раль ных прад пры ем-
 стваў рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня, якім па трэб ныя вы со ка ква лі-
фі ка ва ныя спе цы я ліс ты, і іх мож на бы ло б рых та ваць на мес цы. 
«Та му мы да мо ві лі ся, што мяс цо выя ўла ды збя руць за ці каў-
ле ных, вы пра цу юць пра па но вы, якім чы нам яны гэ та ба чаць. 
Перш за ўсё, у го ра дзе па ві нен быць моц ны пра фе сар ска-вы-
клад чыц кі склад, та му трэ ба ства рыць умо вы і яго пры цяг нуць, 
каб гэ тыя лю дзі жы лі і пра ца ва лі ў Баб руй ску. Так са ма трэ ба 
вы зна чыц ца, у якім кі рун ку пра ца ваць, каб за бяс пе чыць па трэб-
нас ці го ра да ў спе цы я ліс тах», — лі чыць Мар' я на Шчот кі на.

РЫХ ТУ ЕМ СЯ ДА ВЫ БА РАЎРЫХ ТУ ЕМ СЯ ДА ВЫ БА РАЎ
У Ма гі лёў скім аб лас ным Са ве це дэ пу та таў 
ад бы ла ся на ра да
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ пра вёў на ра ду 
ў Ма гі лёў скім аб лас ным Са ве це дэ пу та таў. Яе га лоў най тэ май 
ста ла пы тан не пра вя дзен ня вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў 28-га склі кан ня, якія прой дуць ва ўсіх аб лас цях 
Бе ла ру сі 18 лю та га. У Ма гі лёў скай воб лас ці ўтво ра на 2556 
вы бар чых акруг.

Так са ма Ула дзі мір Пан цю хоў на ве даў Тэх на ла гіч ны парк 
«Ма гі лёў» з мэ тай пад рых тоў кі па ся джэн ня сек цыі «Ліч ба вая 
эка но мі ка: су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў, стан і перс пек ты вы», якое 
ад бу дзец ца ў ме жах V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, што 
зла дзяць на пры кан цы ве рас ня гэ та га го да.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

П
я ты, юбі лей ны, Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 

сё ле та ад бу дзец ца ў Ма гі лё ве. Ча му ме на ві та 

Ма гі лёў? Па сло вах Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА, 

стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі, гэ та бы ла іні цы я ты ва са міх ма гі ляў чан, бо ім 

ёсць што па ка заць. Акра мя та го, Ма гі лёў ская воб ласць 

мя жуе са Сма лен скай і Бран скай ра сій скі мі аб лас ця мі, 

су пра цоў ні чае з 24 рэ гі ё на мі Ра сіі. Удзель ная ва га 

экс пар ту гэ та га рэ гі ё на ў Ра сію ў 2016-м скла ла 73 %!

V Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, які прой дзе 
26—28 ве рас ня, за кра не не толь кі аб лас ны цэнтр, але 
і ўсю воб ласць. Гас цей пры муць, на прык лад, Гор кі і 
Шклоў. Пла ну ец ца пра вес ці цэ лую се рыю ме ра пры ем-
стваў, у якіх возьмуць удзел рэ гі ё ны не толь кі на ўзроў ні 
аб лас цей, але і ра ё наў, га ра доў. 

На па лях Фо ру му так са ма бу дзе пра ца ваць Са-

вет дзе ла во га су пра цоў ніц тва, у якім возь муць 

удзел кі раў ні кі ці прад стаў ні кі клю ча вых прад-

пры ем стваў, што ма юць за ці каў ле насць у па-

глыб лен ні эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня з Ра сі яй 

у сфе рах пра мыс ло вай, сель ска гас па дар чай ка-
а пе ра цыі, рэа лі за цыі аду ка цый ных пра ек таў. 

Да та го ж прой дзе се рыя ма ла дзёж ных, спар тыў ных, 
куль тур ных ме ра пры ем стваў.

Пла ну ец ца, што гас па дар чыя суб' ек ты і рэ гі ё ны за-
клю чаць на фо ру ме но выя ка мер цый ныя кант рак ты і 
па гад нен ні. Пад час мі ну лых фо ру маў удзель ні кі пад піс-
ва лі кант рак ты ў ся рэд нім на $250—300 міль ё наў. Ча ка-
ец ца, што сё ле та ліч ба вы рас це да $400 міль ё наў.

Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та так са ма лі чыць, 
што пар ла менц кае вы мя рэн не ады гры вае знач ную ро-
лю ва ўні фі ка цыі і гар ма ні за цыі за ка на даў ства на шых 
кра ін. І перш за ўсё гэ та да ты чыц ца пры няц ця но вых 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў. Па-но ва му па він ны за-
гу чаць пы тан ні ства рэн ня роў ных умоў для суб' ек таў 
гас па да ран ня, за бес пя чэн ня роў ных пра воў гра ма дзян. 
Мяр ку ец ца, што бу дуць агу ча ны пра па но вы, якія мо-
гуць быць раз гле джа ны як да паў нен ні і змя нен ні ў да-
га вор аб ства рэн ні Са юз най дзяр жа вы.

Па сло вах пар ла мен та рыя, важ на, каб ідэі не толь кі 
ляг лі на па пе ру, але і бы лі ўзгод не ны са струк ту ра мі 
Ра сіі. У гэ тай спра ве спат рэ бяц ца да па мо га і ўдзел Па-
ста ян на га ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы. Да гэ тай ра-
бо ты і рэа лі за цыі пэў ных пра ек таў мэ та згод на бы ло б 
пры цяг нуць і Еў ра зій скую эка на міч ную ка мі сію, лі чыць 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

Б
е ла рус ка-ра сій скае 
су пра цоў ніц тва ў га лі не 
сель скай гас па дар кі 

мае даў нія ка ра ні і вя лі кія 
перс пек ты вы. За не каль кі 
мі ну лых га доў у рам ках Са юз най 
дзяр жа вы пры ня та ня ма ла 
су мес ных пра грам. На прык лад, 
усім вя до мы пра ект па ства рэн ні 
транс ген ных жы вёл. Ра зам з тым 
маг чы мас ці ін тэ гра цыі ў сіс тэ ме 
АПК вы ка рыс тоў ва юц ца да лё ка 
не цал кам.

Пра гэ та га ва ры ла ся на на ра дзе 
ў рам ках пад рых тоў кі да V Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, якая прай-
шла пад кі раў ніц твам стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі-
ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван-
ні Аляк санд ра ПА ПКО ВА. У ёй 
пры ня лі ўдзел стар шы ня Прэ зі ды-
у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі Ула дзі мір Гу са коў, мі ністр 
сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня 
Ле а нід За яц, стар шы ня кан цэр на 
«Бел легп рам» Мі ка лай Яфім чык, 
кі раў ні кі на ву ко ва-прак тыч ных 
цэнт раў НАН Бе ла ру сі.

На дум ку Аляк санд ра Па пко-
ва, пер ша чар го вая за да ча су пра-
цоў ніц тва Бе ла ру сі і Ра сіі на гэ тым 
эта пе — фар мі ра ван не адзі най 
аграр най па лі ты кі Са юз най дзяр-
жа вы, якая мае на ўва зе: ства рэн-
не агуль на га рын ку, га ран та ван не 
хар чо вай бяс пе кі, ар га ні за цыю 
між дзяр жаў ных ка а пе ра цый на-ін-
тэ гра цый ных струк тур у АПК, у тым 
лі ку су мес на га клас та ра (хол дын-
га) па вы твор час ці і пе ра пра цоў цы 
лё ну-даў гун цу.

Ана ліз вы ні каў пра вя дзен ня фо-
ру маў рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі мі-
ну лых га доў па каз вае ста ноў чую 
ды на мі ку рос ту між рэ гі я наль на га 
су пра цоў ніц тва. На пер шых трох 
фо ру мах за клю ча на 62 па гад нен ні 
аб су пра цоў ніц тве па між рэ гі ё на мі, 
на чац вёр тым — ужо 77.

Ра зам з тым удзель ні кі 
на ра ды ад зна чы лі, што 
ў прак тыч най рэа лі за цыі 
су мес ных між дзяр жаў ных 
пра ек таў іс ну юць не ка то-
рыя праб ле мы. Ка лі па між 
ака дэ мі я мі на вук Бе ла ру сі 

і Ра сіі ёсць поў нае па ра зу-
мен не, то на ўзроў ні мі ніс-
тэр стваў сель скай гас па дар-
кі з ра сій ска га бо ку ча сам 
пры сут ні чае не жа дан не 
ра біць кан крэт ныя кро кі па 
рэа лі за цыі пад пі са ных па-
гад нен няў.

А ме на ві та сель ска гас па дар чая 
га лі на мае най боль шыя перс пек-
ты вы ў раз віц ці ўза е ма вы гад на га 
ра сій ска-бе ла рус ка га су пра цоў-
ніц тва. Спе цы я ліс ты і на ву коў цы 
сцвяр джа юць, што бу ду чы ня — за 
буй ны мі ін тэ гра ва ны мі струк ту ра мі 
па вы твор час ці сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі і пра дук таў хар ча ван ня. 
Аб' яд наў шы на ма ган ні, ра сій скія 
і бе ла рус кія аг ра рыі мо гуць пе-
ра маг чы лю бую кан ку рэн цыю на 
су свет ных рын ках. Але для гэ та га 
не аб ход ны прак тыч ныя кро кі.

З мэ тай атры ман ня вы ні ко вас ці 
да сяг ну тых па гад нен няў у рам ках 
Са юз най дзяр жа вы і пры няц ця кан-
крэт ных кро каў па ства рэн ні адзі най 
аграр най па лі ты кі стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні пра па на ваў ар га-
ні за ваць су мес ныя ка ле гіі На цы я-
наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі і 
Ра сій скай ака дэ міі на вук, а так са ма 
Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі 
і хар ча ван ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Пла ну ец ца, што ў рам ках V Фо-
ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі Па ста-
ян най ка мі сі яй Са ве та Рэс пуб лі кі па 
рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні бу дзе пад рых та ва на 
па ся джэн не сек цыі на тэ му «Аграр-
ная па лі ты ка Са юз най дзяр жа вы: 
во пыт, праб ле мы, перс пек ты вы». 
На ба зе Бе ла рус кай дзяр жаў най 
сель ска гас па дар чай ака дэ міі ў Гор-
ках з удзе лам на ву ко ва-прак тыч ных 
цэнт раў На цы я наль най ака дэ міі на-
вук Бе ла ру сі бу дуць аб мяр коў вац-
ца не толь кі праб ле мы ства рэн ня 
су мес ных вы твор час цяў, але і ў цэ-
лым перс пек ты вы раз віц ця сель скіх 
тэ ры то рый. Ву чо ныя Бе ла ру сі і Ра сіі, 
а так са ма спе цы я ліс ты аграр на га 
про фі лю азна ё мяц ца з най леп шым 
во пы там сель ска гас па дар чай вы-
твор час ці на асно ве ге не тыч ных і 
бія тэх на ла гіч ных іна ва цый. Не ма-
лую ці ка васць удзель ні каў і гас цей 
фо ру му па він на вы клі каць і праб-
ле ма ты ка, звя за ная з раз віц цём 
ліч ба вай эка но мі кі ў сіс тэ ме аг ра-
пра мыс ло ва га комп лек су.

Перс пек ты вы ў са юз най ін тэ-
гра цыі ёсць: у ця пе раш ні мо мант 
пра мыя ганд лё ва-эка на міч ныя 
ад но сі ны бе ла рус кіх рэ гі ё наў пад-
трым лі ва юц ца з 80 рэ гі ё на мі Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі, у тым лі ку больш 
чым з 60 — на пад ста ве за клю ча ных 
па гад нен няў аб доў га тэр мі но вым 
су пра цоў ніц тве.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

НА ПЯ РЭ ДАД НІ

КА ЛІ ЁСЦЬ ШТО ПА КА ЗАЦЬКА ЛІ ЁСЦЬ ШТО ПА КА ЗАЦЬ

БЕ ЛА РУСЬ — РА СІЯ. 
АДЗІ НАЯ АГРАР НАЯ ПА ЛІ ТЫ КА


