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Не за быў ная 
ат мас фе ра...
ПАД ЧАС ра бо ты тэ ма тыч най сек цыі «Подз віг са вец ка га 

на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не — ас но ва вы ха ван ня 
па тры я тыз му і гра мад скай ад каз нас ці» ў дво ры ку і ў 
па мяш кан ні НАН Бе ла ру сі раз гар ну ла ся ін тэр ак тыў ная 
вы стаў ка.

Яе на вед валь ні кі маг лі дзя ку ю чы ар хіў ным да ку мен там, фа-
та гра фі ям, кні гам і гіс та рыч ным ар тэ фак там уба чыць ге ра іч ны 
і пе ра ма га нос ны шлях на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не. На 
ву лі цы раз гар ну ла ся экс па зі цыя ва ен най тэх ні кі та го пе ры я ду, 
мож на бы ло за зір нуць у пар ты зан скі штаб і кам са моль скі ла гер, 
па час та вац ца смач най сал дац кай ка шай.

У фае дзей ні ча лі вы стаў кі, якія прэ зен та ва лі роз ныя тэ ма-
тыч ныя пра ек ты. На прык лад, элект рон ны пар тал «Пар ты за ны 
Бе ла ру сі», дзе ўжо са бра ны ім ёны амаль ста ты сяч ге ро яў, якія 
на блі жа лі Пе ра мо гу не ў шэ ра гах дзе ю чай ар міі.

Ці ка вы ака заў ся і пра ект «Зор ка на кар це», дзя ку ю чы яко-
му ство ра на ін тэр ак тыў ная кар та з ад люст ра ван нем во ін скіх 
па ха ван няў і пом ні каў, пры све ча ных вы зва лен ню на шай кра і -
ны. А вы стаў ка ары гі наль ных сця гоў Пе ра мо гі, якую зла дзіў
Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, пры цяг ну-
ла асаб лі вую ўва гу на вед валь ні каў — не кож ны дзень мож на 
ўба чыць уні каль ныя па лот ні шчы, не ка то рыя з якіх бы лі ўзня-
тыя над рэйх ста гам...

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

ВЫ СТАЎ КА

НЯ ГЛЕ ДЗЯ ЧЫ на спе цы фіч ны 
фар мат сё лет ня га фо ру му, 

на ла дзіць су вя зі на ім уда ло ся 
і прад пры маль ні кам. Ка му, 
як не біз нес ме нам, якія 
заў сё ды ў па езд ках і ў рэ жы ме 
шмат за дач нас ці, па каз ваць, 
як мож на на ладж ваць кан так ты 
на ад лег лас ці? Та кі прык лад 
яны да лі на су мес ным 
па ся джэн ні дзе ла вых са ве таў 
Бе ла ру сі і Ра сіі, што прай шло 
ў Бе ла рус кай ганд лё ва-
пра мыс ло вай па ла це.

Па сло вах стар шы ні Бе ла-
рус кай ганд лё ва-пра мыс ло-
вай па ла ты Ула дзі мі ра УЛА-
ХО ВІ ЧА, ра бо та на цы я наль ных 
дзе ла вых са ве таў да зва ляе зды-
маць шмат кан крэт ных праб лем 
біз не су. «У нас вя лі кі па ра дак 
дня, бу дуць раз гле джа ны та-
кія пы тан ні, як зняц це іс ну ю чых 
аб ме жа ван няў і бар' е раў, пры-
знан не элект рон на га ліч ба ва га 
под пі су, бан каў скіх га ран тый, 
пы тан ні пра мыс ло вай ка а пе ра-
цыі, ліч ба ві за цыі эка но мі кі; важ-
нае пы тан не — су мес нае пра соў-
ван не пра дук цыі на рын кі трэ ціх 
кра ін», — ад зна чыў Ула дзі мір 
Ула хо віч.

Ён з жа лем пад крэс ліў, што 
пан дэ мія пры му сі ла су стрэц ца 
толь кі ў ві дэа фар ма це, але ў бе-
ла рус ка га біз не су ёсць за пыт да 
вяр тан ня дзе ла вых кан так таў у 
нар маль ную, звык лую плынь вы-
ні ко вых су стрэч.

Сяр гей КА ТЫ РЫН, прэ зі дэнт
Г а н д  л ё  в а - п р а  м ы с  л о  в а й 
па ла ты Ра сіі кан ста та ваў, што гэ-
та ўжо трэ ці фо рум, на якім ёсць 
пля цоў ка для кан так таў дзе ла во-
га са ве та. «У нас ёсць ня дрэн ны 
за чын, на асно ве яко га мы мо-
жам пра ца ваць да лей. Мы не 
спы ня лі ся сё ле та. Я ўдзяч ны за 
гэ та ка ле гам. Мы пра вя лі ан лайн 
ка ля 20 ме ра пры ем стваў і па ча-
лі пры вы каць да гэ та га фар ма-
ту», — за ўва жыў ён. Шмат, па 
сло вах Сяр гея Ка ты ры на, змаг лі 
зра біць у су пра цоў ніц тве з Еў-
ра зій скай эка на міч най ка мі сі яй, 
якая ад гу ка ла ся на за пы ты біз-
нес ме наў дзвюх кра ін.

Ула дзі мір Ула хо віч за ўва жыў, 
што ўні каль насць Фо ру му рэ гі ё-
наў у маг чы мас ці пра ца ваць на 
ме ра пры ем ствах су мес на з пар-
ла мен та ры я мі, і даў сло ва Тац-
 ця не РУ НЕЦ, стар шы ні 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. Яна ад зна чы ла, што 
за ка на даў чыя ор га ны — Са вет 
Фе дэ ра цыі і Са вет Рэс пуб лі кі — 
ве да юць аб праб ле мах біз не су і 
бу дуць пра ца ваць над гар ма ні-
за цы яй эка на міч на га за ка на даў-
ства для ад ноль ка вых пра ві лаў 
гуль ні.

Анд рэй КУ ЦЕ ПАЎ, стар-

шы ня Ка мі тэ та Са ве та Фе дэ-

ра цыі па эка на міч най па лі-

ты цы, у сваю чар гу, пад крэс ліў 
за ці каў ле насць рэ гі ё наў Ра сіі ў 
ства рэн ні ўмоў для ка а пе ра цыі і 
вы твор час ці на ву ка ё міс тай пра-
дук цыі. «Не аб ход на шы рэй вы-
ка рыс тоў ваць но выя перс пек ты-
вы для раз віц ця су пра цоў ніц тва 
на шых кра ін і рэа лі за цыі пра ек-
таў у га лі не энер ге ты кі, эка ло-
гіі, ін фар ма цый ных тэх на ло гій, 
са дзей ні чаць раз віц цю пра мыс-
ло вай ка а пе ра цыі, па шы рэн ню 
ўза е ма дзе ян ня ма лых і ся рэд ніх 
прад пры ем стваў», — ак цэн та ваў 
ува гу се на тар. Ён да даў, што ад-
ным з най важ ней шых эле мен таў 
су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі ста лі ганд лё ва-пра мыс ло-
выя па ла ты. Яны фар мі ру юць 
спектр уза ем ных ін та рэ саў у га лі-
не эка но мі кі і ма юць кан крэт ную 
на кі ра ва насць.

«Ра сія га то ва да са ма га цес на-
га су пра цоў ніц тва з парт нё ра мі з 
Бе ла ру сі для за бес пя чэн ня ўстой-
лі ва га доў га тэр мі но ва га рос ту 
на шых эка но мік. Га то выя ра зам 
вы бу доў ваць пра мыс ло вую і тэх-

на ла гіч ную па лі ты ку, раз ві ваць 
інф ра струк ту ру», — за вяр шыў 
Анд рэй Ку це паў.

Вы сту пі лі на па ся джэн ні і прад-
стаў ні кі біз не су. Так, ге не раль-
ны ды рэк тар кам па ніі «Сан та
Ім пэкс Брэст» Аляк сандр 
МА ШЭН СКІ ад даў пер ша сту пен-
ную ўва гу пы тан ню мар кі роў кі 
та ва раў. У Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
з 2021 го да яна аба вяз ко вая для 
«ма лоч кі» і пра ду гледж вае на ня-
сен не на кож ную адзін ку та ва ру 
ўні каль на га ко да. У су вя зі з гэ тым 
прад пры ем ствы дзвюх кра ін па-
ня суць вы дат кі па пе ра аб ста ля-
ван ні вы твор чых лі ній і на быц цю 

ко даў мар кі роў кі. Стра ты прад-
пры ем стваў бу дуць ад ліч вац ца 
сот ня мі міль ё наў до ла раў ЗША. 
Ён вы ка заў па зі цыю біз не су, што 
ко ды мар кі роў кі па він ны быць 
бяс плат ныя для вы твор цаў, і па-
пра сіў пад няць гэ тае пы тан не на 
ўзроў ні ўлад.

Ула дзі мір Ула хо віч да даў, 
што тэх ніч нае рэ гу ля ван не сён-
ня — клю ча вая тэ ма, якая ўплы-
вае на раз віц цё ін тэ гра цый ных 
пра цэ саў. І ў гэ тай су вя зі го лас 
біз не су па ві нен быць «і жорст кі, 
і звон кі».

Дзміт рый МА ЗЕ ПІН, стар-
шы ня Ра сій ска-Бе ла рус кага 
дзе ла во га са ве та, кі раў нік са-
ве та ды рэк та раў «Урал хі ма», 
быў ад ным з эн ту зі яс таў па ства-
рэн ні пля цоў кі біз нес-кан так таў. 

З яго слоў, ра бо чыя гру пы біз-
нес ме наў дзвюх кра ін функ цы-
я ну юць на рэ гу ляр най асно ве. 
Ад зна чыў ён і па ста ян ную за ці-
каў ле насць і ак тыў насць па сла 
Бе ла ру сі ў Ра сіі Ула дзі мі ра Ся-
маш кі, які аб мяр коў вае пы тан ні 
з прад стаў ні ка мі ра сій ска га біз-
не су. Ён рас ка заў, што ра бо та 
дзе ла во га са ве та ажыц цяў ля ец ца 
ў зно сі нах з прад стаў ні ка мі ра-
сій ска га ўра да. Ця пер, па сло вах 
Дзміт рыя Ма зе пі на, у каб мі не 
Ра сіі пра пра цоў ва ец ца пы тан не, 
як за ах во ціць бе ла рус кіх ка лег 
больш ак тыў на вы ка рыс тоў ваць 
ра сій скія пар то выя ма гут нас ці.

«Я лі чу, з-за та го, што мно гія 
між на род ныя су вя зі за раз па-
ру шы лі ся, у Ра сіі і Бе ла ру сі ёсць 
гіс та рыч ны шанц па глы біць ін тэ-
гра цыю, каб гэ та бы ло вы гад на 
абедз вюм кра і нам», — ад зна чыў 
Дзміт рый Ма зе пін.

Ула дзі мір Ула хо віч за ўва жыў, 
што па ды маць вост рыя і ба лю-
чыя пы тан ні на пля цоў кі са ве-
та для прад пры маль ні каў ста ла 
свое асаб лі вай тра ды цы яй. «Ка лі 
раз мо вы ў нас бу дуць вы ключ на 
пус тыя, то, ма быць, і са вет стра-
ціць свой сэнс. Гэ та я чую ад на шых 
прад пры маль ні каў увесь час», — 
за явіў стар шы ня БелГПП і да даў, 
што, акра мя пос пе хаў, ёсць у біз-
нес-ася род каў і вя лі кі па тэн цы ял.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

ЭКА НА МІЧ НЫ РА КУРС

ГІС ТА РЫЧ НЫ ША НЦГІС ТА РЫЧ НЫ ША НЦ
Ча му го лас біз не су Бе ла ру сі і Ра сіі па ві нен быць і жорст кі, і звон кі?

 У тэ му
Тра ды цый на ак тыў ныя ў пе ры яд пад рых тоў кi i пра вя дзен ня 

Фо ру му рэ гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii ар га нi за цыi наф та хi мiч на га про-
фi лю.

На прык лад, ТАА «Бел наф та хiм-РАС» вый шла на пад пi сан не 
кант рак таў на па стаў ку пра дук цыi ар га нi за цый кан цэр на «Бел-
наф та хiм» на агуль ную су му 61 мiль ён до ла раў. Па стаў кi бу дуць 
ажыц цяў ляц ца як сё ле та, так i ў на ступ ным го дзе. ААТ «Ма гi лёў-
хiм ва лак но» за клю чы ла кант ракт з ТАА «Аван гард» (г. Тос на) на 
па стаў ку по лi эфiр на га ва лак на на су му 30 мiль ё наў до ла раў.

Мiн скi трак тар ны за вод у рам ках пад рых тоў кi да Фо ру му рэ гi ё-
наў за бяс пе чыў па стаў кi сва ёй пра дук цыi ў Ра сiю на су му 17 мiль ё -
наў до ла раў, ААТ «МАЗ» у ве рас нi за клю чыла кант рак ты на па стаў ку 
па са жыр скай тэх нi кi на су му 12 мiль ё наў до ла раў.
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