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У ЗША ўпер шы ню за 10 га доў 
па ні зі лі ба за вую стаў ку

Фе дэ раль ная рэ зер во-

вая сіс тэ ма ЗША (вы кон вае 

функ цыю цэнт ра бан ка кра і-

ны) па ні зі ла ба за вую стаў ку на 

25 пунк таў — да 2—2,25 пра-

цэн та га да вых. Апош ні раз па доб ная ме ра ўжы ва ла ся ў 

пе ры яд Вя лі кай рэ цэ сіі 2008 го да. Зні жэн не ба за вай стаў кі — 

ры зы коў ны крок, які да гэ та га ча су бы ло пры ня та ра біць 

толь кі ў край нім вы пад ку, ка лі эка на міч на му раз віц цю пе-

ра шка джа юць са праў ды сур' ёз ныя праб ле мы. Не бяс пе ка 

ніз кай стаў кі за клю ча ец ца ў тым, што яна, апроч ін ша га, 

спры яе раз дзі ман ню фі нан са вых «бур ба лак». 

Не вя лі кае зні жэн не клю ча вой стаў кі на чвэрць пунк та 

па він на стаць пра фі лак тыч най ме рай ва ўмо вах гла баль-

ных эка на міч ных вы клі каў, та кіх як ганд лё вая вай на ЗША з 

Кі та ем і вы хад Вя лі ка бры та ніі з Еў ра са ю за. Прэ зі дэнт ЗША 

До нальд Трамп рас кры ты ка ваў ра шэн не ФРС, на зваў шы 

яго не да стат ко вым, і аб ві на ва ціў у гэ тым кі раў ні ка рэ гу ля-

та ра Джэ ра ма Паў эла. Дзе ян ні ФРС бы лі ча ка ныя, тым не 

менш аме ры кан скія фон да выя ін дэк сы па ча лі зні жац ца.

Ра сію і Кі тай звя жа ка нат ная да ро га
У Бла га ве шчан ску па ча лі ся ра бо ты па бу даў ніц тве ка нат-

най да ро гі па між Ра сі яй і Кі та ем це раз ра ку Амур. Пла ну-

ец ца, што пад вес ная тра са пра цяг лас цю 973 мет ры звя жа 

га ра ды Бла га ве шчанск і Хэй хэ. Ін жы не ры ні дэр ланд ска га 

кан струк тар ска га бю ро UNStudіo, ад каз на га за бу даў ніц тва, 

абя ца юць, што час шля ху па між дву ма тэр мі на ла мі скла дзе 

тры з па ло вай хві лі ны. Мяр ку ец ца, што ка нат ная да ро га бу-

дзе скла дац ца з дзвюх лі ній, па кож най з якіх бу дуць ха дзіць 

ча ты ры ка бі ны ўмя шчаль нас цю 60 ча ла век. Ула ды Амур скай

воб лас ці па ве да мі лі, што транс парт змо жа пе ра во зіць 

6-7 ты сяч па са жы раў у дзень, а што га до вы па са жы ра па ток 

да 2024 го да да сяг не міль ё на ча ла век. 

Кра і ны вы чар па лі сё лет нія ад наў ляль ныя 
рэ сур сы пла не ты

У све це сё ле та ўжо вы чар па ны аб' ём рэ сур саў, які 

пла не та мо жа ад на віць за год. Ча ла вец тва па ча ло жыць 

«у доўг». Пра гэ та па ве да-

міў ка нал CNN са спа сыл-

кай на вы ні кі да сле да ван ня 

ана лі тыч на га цэнт ра Global 

Footprіnt Network. З кож ным 

го дам су свет ны дзень эка ла-

гіч на га доў гу на ды хо дзіць усё 
ра ней і ра ней: у 2000 го дзе 
гэ ты ру беж быў прой дзе ны ў 
па чат ку каст рыч ні ка, у 2013-м — 20 жніў ня. 

Сё ле та дзень эка ла гіч на га доў гу на ды шоў на два ме-
ся цы ра ней мер ка ва на га тэр мі ну, гэ та са мая ран няя да та 
за апош нія 20 га доў. Ча ла вец тва ця пер вы ка рыс тоў вае 
пры ро ду ў 1,75 ра за хут чэй, чым ад наў ля юц ца эка сіс тэ-
мы на шай пла не ты, па тлу ма чы ла эка ла гіч ная гру па, якая 
зна хо дзіц ца ў ЗША ў шта це Ка лі фор нія. «У нас ёсць толь кі 
ад на Зям ля — гэ та вы зна чаль ны кан тэкст ча ла ве ча га 
іс на ван ня. Мы не мо жам вы ка рыс тоў ваць 1,75 пла не ты 
без раз бу раль ных на ступ стваў», — ад зна чыў за сна валь-
нік ана лі тыч на га цэнт ра Global Footprіnt Network Ма тыс 

Ва кер на гель. Гла баль ны пе ра рас ход вы яў ля ец ца ў вы-

гля дзе знік нен ня ля соў, эро зіі гле бы, стра ты бія ла гіч най 

раз на стай нас ці. Усё гэ та пры во дзіць да зме ны клі ма ту і 

да эк стрэ маль ных умоў на двор'я.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Да ро га ад кры тая
«За два га ды мы зра бі лі больш, чым у па пя-

рэд нія двац цаць пяць», — вы ка заў мер ка ван не 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі на наступны дзень падчас 

сустрэчы ў вуз кім складзе.

Прэ зі дэн ты да мо ві лі ся аб рэ гу ляр ным аб ме-

не ві зі та мі і кант ро лі ажыц цяў лен ня пла ну раз-

віц ця двух ба ко вых ад но сін. Сён ня Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пра па на ваў не толь кі шчы ра аб мер-

ка ваць пос пе хі ў рэа лі за цыі ме ра пры ем стваў 

да рож най кар ты, але і вы зна чыць пы тан ні, над 

які мі трэ ба пра ца ваць.

«Ха чу, каб вы ве да лі, яшчэ раз пад крэс-

лі ваю: ня ма за кры тых тэм у Бе ла ру сі, ня ма 

пы тан няў, якія мы не маг лі б вы ра шыць. Мы мо-

жам ра шыць лю быя пы тан ні. На шы эка но мі кі не 

пе ра ся ка юц ца, мы ўза е ма да паў няль ныя. Усё, 

што мы вы раб ля ем, па трэб на ва Уз бе кі ста не, 

усё, што вы вы раб ля е це, па трэб на нам», — пе-

ра ка на ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён па ве да міў пра га тоў насць Бе ла ру сі да лу-

чыц ца да пра мыс ло вай і сель ска гас па дар чай 

рэ ва лю цыі, якую па чаў Уз бе кі стан. Аляк сандр Лу-

ка шэн ка ўпэў не ны: Бе ла русь там бу дзе не ліш няя 

і ў гэ тай рэ ва лю цыі зной дзе сваё мес ца.

Шаў кат Мір зі ё еў зга дзіў ся, што ўсё зроб ле-

нае за чвэрць ста год дзя на бы ло но вае на паў-

нен не ва ўсіх сфе рах пас ля гіс та рыч на га ві зі ту 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі ва Уз бе кі стан. Гэ та ад-

чу ва юць абод ва на ро ды, ад зна чыў Прэ зі дэнт 

Уз бе кі ста на.

Ён асоб на па дзя ка ваў Аляк санд ру Лу ка шэн-

ку за ад крыц цё пом ні ка Алі шэ ру На ваі ў Мін ску. 

«Гэ та вя лі кая па дзея для ўзбек ска га на ро да», — 

пад крэс ліў вы со кі госць.

Больш, чым сяб роў ства
«Бе ла русь і Уз бе кі стан заў сё ды звяз ва ла 

неш та боль шае за прос та сяб роў скія ад но сі ны — 

сім па тыя, за сна ва ная на ўлас ці вых на шым на-

ро дам пра ца ві тас ці, лю бо ві да зям лі, імк нен ні 

да мі ру і ства рэн ня. Пра гэ тыя каш тоў нас ці ка-

заў Прэ зі дэнт пад час на ра ды ў вуз кім скла дзе», — 

ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, па чы на ю чы 

афі цый ныя пе ра гаворы з Шаў ка там Мір зі ё е вым 

у па шы ра ным скла дзе.

У на сы ча ным па рад ку дня шмат спа да рож-

ных ме ра пры ем стваў, звя за ных з ві зі там, — 

пер шы ў гіс то рыі Фо рум рэ гі ё наў па пра па но ве 

Шаў ка та Мір зі ё е ва, Дні ўзбек скай куль ту ры, 

на цы я наль ная вы стаў ка кра і ны. Та кая раз на-

пла на вая пра гра ма — яр кае па цвяр джэн не 

ўза ем на га імк нен ня да роз на ба ко ва га раз віц-

ця дыя ло гу. Кі раў нік Бе ла ру сі лі чыць, што па-

шы рэн не пра мых эка на міч ных і гу ма ні тар ных 

кан так таў па між аб лас ця мі, прад пры ем ства мі, 

гра ма дзя на мі за бяс пе чыць якас нае ўма ца ван-

не між дзяр жаў ных су вя зяў.

За га ды не за леж нас ці Уз бе кі стан зра біў 

якас ны пра рыў у ды вер сі фі ка цыі на цы я наль-

най эка но мі кі, ства рыў но выя га лі ны: аў та ма-

бі ле бу да ван не, наф та га за хі мію, вы твор часць 

сель гас тэх ні кі.

«Бе ла русь га то ва па шы раць су пра цоў ніц т-

ва з Уз бе кі ста нам па эка на міч ным кі рун ку, у 

тым лі ку шля хам рэа лі за цыі су мес ных ін вес-

ты цый ных пра ек таў», — па ве да міў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

У апош нія га ды та ва ра аба рот па між на шы мі 

кра і на мі знач на па вя лі чыў ся. Ад нак наш Прэ зі-

дэнт пе ра ка на ны: да сяг ну ты ўзро вень усё яшчэ 

не ад па вя дае на яў на му па тэн цы я лу, аб' ёмы 

ганд лю мож на знач на па вя лі чыць.

Рост та ва ра аба ро ту ак ту аль ны не толь кі для 

бе ла рус ка га экс пар ту, але і для ім парт ных па-

ста вак з Уз бе кі ста на, бо по пыт на ўзбек скае 

ба ваў ня нае ва лак но, пра жу, са да ві ну і ін шыя 

та ва ры ў Бе ла ру сі вель мі вы со кі.

Прын цы по ва важ ным за ста ец ца пы тан не 

эфек тыў най рэа лі за цыі бе ла рус ка-ўзбек скіх 

пра ек таў. Па куль не ўсе пра па но вы, якія аб мяр-

 коў ва лі ся ў Таш кен це, уда ло ся ажыц ця віць. 

У не чым гэ та і на ту раль на, та му і пра вод зяц ца пе-

ра гаворы па чар зе што год у Мін ску і Таш кен це.

Да лей за ме жы
Ле тась кра і ны да мо ві лі ся ства рыць не каль кі 

ма лоч на та вар ных комп лек саў з пры цяг нен нем 

бе ла рус кіх пра ект ных і бу даў ні чых ар га ні за-

цый, пла на ва ла ся ўкам плек та ваць іх бе ла рус-

кай тэх ні кай.

«Вель мі б ха це ла ся, каб гэ тыя пра ек ты бы лі 

за вер ша ныя. Трэ ба па бу да ваць пе ра пра цоў чае 

ма лоч нае прад пры ем ства, каб мы маг лі ганд ля-

ваць не толь кі ва Уз бе кі ста не, але і ў су се дзяў, у 

пры ват нас ці ў Аф га ні ста не», — бе ла рус кі лі дар 

па пра сіў пад трым кі ўзбек ска га ка ле гі ў вы ра-

шэн ні пы тан ня з фі нан са ван нем пра ек таў.

Бе ла рус кі бок пад рых та ваў план-гра фік па-

ста вак ва Уз бе кі стан 1500 га лоў буй ной ра га-

тай жы вё лы ў 2019—2020 га дах.

«Ні на якую Еў ро пу не ары ен ту ем ся, мы па-

бу ду ем гэ тыя комп лек сы і забяспечым улас най 

жы вё лай, каб бы ло по тым у ка го спы таць пра 

вы нік», — за пэў ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён з за да валь нен нем ад зна чыў ін тэн сіў нае 

су пра цоў ніц тва ў га лі не фар ма цэў ты кі. Ця пер 

рэа лі зу юц ца тры су мес ныя пра ек ты на тэ ры то-

рыі Уз бе кі ста на: вы твор часць кам плек таў дыя-

лі за та раў і дыя ліз ных ма гіст ра ляў для хво рых

на ны рач ную не да стат ко васць, вы пуск ан ты бі ё -

ты каў, а так са ма ан ты сеп тыч ных і дэз ін фі цы-

 ру ю чых срод каў.

У гэ тай сфе ры пра пра цоў ва ец ца пы тан не 

ства рэн ня адзі най вы твор чай пля цоў кі хол дын-

га «Бел фарм прам» ва Уз бе кі ста не з маг чы мас-

цю вы ха ду на рын кі трэ ціх кра ін.

Яшчэ ад ной перс пек тыў най сфе рай уза е-

ма дзе ян ня Прэ зі дэнт лі чыць лёг кую пра мыс ло-

васць. Бе ла русь тра ды цый на за куп ляе знач ныя 

аб' ёмы ўзбек скай ба ваў ня най тка ні ны, тры ка-

таж на га па лат на, воп рат кі. Ад нак і бе ла рус кія 

прад пры ем ствы мо гуць экс пар та ваць штуч ныя 

тка ні ны, тры ка таж, гар сэт ныя і пан чош на-шкар-

пэ тач ныя вы ра бы.

«На шы фаб ры кі па стаў ля юць тка ні ну і тэкс-

тыль ную га лан та рэю для сі ла вых струк тур 

дзяр жаў СНД. Мы за ці каў ле ны ў гэ тым пла не 

на ла дзіць больш цес нае ўза е ма дзе ян не з Уз бе-

кі ста нам», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 

да даў шы, што ра бо та па ар га ні за цыі на ўзбек-

скай тэ ры то рыі вы пус ку абут ку і фут ра з аў чы-

ны хол дын гам «Мар ка» ідзе доб ры мі тэм па мі.

У Бе ла ру сі ак тыў на раз ві ва ец ца ІТ-сек тар, 

ства ра юц ца ін фар ма цый ныя сіс тэ мы ў сфе рах 

дзяр жаў на га кі ра ван ня, транс пар ту, фі нан са-

ва-крэ дыт най дзей нас ці. Ай чын ныя кам па ніі 

да ка за лі сваю кан ку рэн та здоль насць на су-

свет ным рын ку.

«Ка лі бу дзе пад трым ка пра ек таў па ўка-

ра нен ні аў та ма ты за ва най сіс тэ мы ўлі ку пры-

род на га га зу з вы ка ры стан нем бе ла рус ка га 

пра грам на га за бес пя чэн ня і лі чыль ні каў га зу, 

па ма дэр ні за цыі і аў та ма ты за цыі га за раз мер-

ка валь най і га за транс парт най се так, мы га то-

выя па чаць іх прак тыч ную пра пра цоў ку», — 

звяр нуў ся да ўзбек скай дэ ле га цыі бе ла рус кі 

Прэ зі дэнт.

Парт нёр ства — стра тэ гіч нае
Пад час пе ра га во раў прэ зі дэн ты Бе ла ру сі 

і Уз бе кі ста на аб мер ка ва лі вы ка нан не да моў-

ле нас цяў і на ме ці лі перс пек ты вы да лей ша га 

двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. Гэ та ад зна чыў на 

су стрэ чы са СМІ Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«За ня поў ны год, які прай шоў з мо ман ту 

май го ві зі ту ва Уз бе кі стан, да сяг ну ты за ўваж ны 

пра грэс ва ўма ца ван ні ад но сін па між на шы-

мі кра і на мі. Гэ та му спры яў сіс тэм ны між дзяр-

жаў ны дыя лог, у тым лі ку на най вы шэй шым 

уз роў ні. Я вель мі ца ню да вер ную ат мас фе ру 

су стрэч з Шаў ка там Мі ра мо на ві чам, на якіх 

шчы ра і кан струк тыў на аб мяр коў ва юц ца ўсе кі-

рун кі, што прад стаў ля юць уза ем ную ці ка васць. 

Та кі мі бы лі і гэ тыя пе ра га во ры», — па ве да міў 

Прэ зі дэнт.

Кі раў ні кі дзяр жаў ад зна чы лі важ насць па-

шы рэн ня кан так таў па між рэ гі ё на мі дзвюх 

кра ін. Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што 

I Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на на дасць 

да дат ко вы ім пульс гэ та му пра цэ су і ста не эфек-

тыў най пля цоў кай для на рошч ван ня су пра цоў-

ніц тва ў сфе ры ін вес ты цый.

Па сту по ва раз ві ва ец ца і дыя лог у гу ма ні-

тар най га лі не. Ле тась па спя хо ва прай шлі Дні 

куль ту ры Бе ла ру сі ва Уз бе кі ста не, а на пя рэ-

дад ні ві зі ту Шаў ка та Мір зі ё е ва ў Бе ла ру сі сваё 

май стэр ства прад ста ві лі ўзбек скія май стры 

мас тац тваў.

У сфе ры на ву кі і аду ка цыі бач ны знач ны 

па тэн цы ял для аб ме ну до све дам, на ву чэн ня і 

ста жы ро вак спе цы я ліс таў, рэа лі за цыі су мес-

ных пра ек таў.

Акра мя та го, прэ зі дэн ты аб мер ка ва лі ак-

ту аль ныя пы тан ні рэ гі я наль на га і гла баль на-

га ха рак та ру, на ме ці лі перс пек ты вы су мес най 

ра бо ты ў рам ках Са друж нас ці Не за леж ных 

Дзяр жаў, па цвер дзі лі га тоў насць ума цоў ваць 

парт нёр ства ў ба раць бе з тэ ра рыз мам, эк стрэ-

міз мам, кант ра бан дай нар ко ты каў, ін шы мі вы-

клі ка мі і па гро за мі су час нас ці.

У Па ла цы Не за леж нас ці пад пі са ны па кет 

па гад нен няў, за клі ка ных іс тот на ўма ца ваць 

су пра цоў ніц тва — перш за ўсё дзе ла вое і рэ-

гі я наль нае, а так са ма па шы рыць маг чы мас ці 

ўза е ма дзе ян ня ў сфе рах ін вес ты цый, ін фар ма-

цыі, аду ка цыі і ахо вы на ва коль на га ася род дзя. 

Пад пі са лі су мес ную за яву і прэ зі дэн ты.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы со ка аца ніў вы ні-

кі афі цый ных пе ра гавораў, якія ме лі дзе ла вы 

і кан струк тыў ны ха рак тар і чар го вы раз па цвер-

дзі лі: Бе ла русь і Уз бе кі стан з'яў ля юц ца стра тэ-

гіч ны мі парт нё ра мі і ма юць на мер пра цяг ваць 

курс на ўма ца ван не су пра цоў ніц тва.

«Мне аб са лют на бліз кія і зра зу ме лыя дзе-

ян ні Прэ зі дэн та Уз бе кі ста на, каб уз няць кра і ну, 

каб на род Уз бе кі ста на па ве рыў, што гэ та не 

толь кі ста ра жыт ная на цыя, але і вель мі перс-

пек тыў ная, — пры знаў ся Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — 

Я вы ка заў ся, што ўла да Уз бе кі ста на ро біць «рэ-

ва лю цыю» ў пра мыс ло вас ці і сель скай гас па-

дар цы: яна не прос та ма дэр ні зуе кра і ну, га лі ны 

эка но мі кі — яна ства рае прын цы по ва но выя 

кі рун кі жыц ця».

На но вым эта пе жыц ця па трэб ныя но выя 

тэх на ло гіі, пры чым на пер шае мес ца вы хо дзяць 

іх якасць, кошт і ад каз насць тых, хто пра па нуе 

гэ тыя тэх на ло гіі. Уз бе кі стан свой вы бар зра біў 

на ка рысць Бе ла ру сі.

«Я па абя цаў, што мы ні ко лі яго не пад вя-

дзём і што ён ні ко лі не па шка дуе, што звя заў ся 

з Бе ла рус сю. Мы пра па на ва лі кошт-якасць і 

най вы шэй шую ад каз насць, і мы гэ та па він ны 

зра біць. Каб мой сяб ра — мой брат, як мы адзін 

ад на го на зы ва ем, — праз коль кі га доў не па-

шка да ваў», — звяр нуў ся кі раў нік дзяр жа вы да 

бе ла рус кай част кі пе ра га вор шчы каў.

Ён упэў не ны, што ка ле га з яго до све дам і 

ра шу час цю здо лее зра біць Уз бе кі стан квіт не ю -

чай кра і най. Шаў кат Мір зі ё еў, у сваю чар гу, 

ад зна чыў, што Бе ла русь, якая мір на і ста біль на 

раз ві ва ец ца, — прык лад для шмат лі кіх кра ін.

«Шля ху на зад ня ма. Мы па він ны ажыц цяў-

ляць усё, пра што да мо ві лі ся», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт Уз бе кі ста на. Ён па ве да міў, што пад-

час Фо ру му рэ гі ё наў і на цы я наль най вы стаў кі 

пад пі са ныя кант рак ты і па гад нен ні на су му ка ля 

трох сот міль ё наў до ла раў, што свед чыць пра 

шы ро кія маг чы мас ці для на рошч ван ня парт-

нёр ства па між рэ гі ё на мі.

Шаў кат Мір зі ё еў за пра сіў Аляк санд ра Лу-

ка шэн ку на ве даць Уз бе кі стан з афі цый ным 

ві зі там у лю бы зруч ны час. Прэ зі дэнт Уз бе кі-

ста на па са дзіў дрэ ва ў Алеі па чэс ных гас цей. 

У тра ды цый най для пер шых ві зі таў кі раў ні коў 

за меж ных дзяр жаў цы ры мо ніі ўдзель ні чаў і бе-

ла рус кі лі дар.

«Зроб ле на ва Уз бе кі ста не»
Та кую наз ву атры ма ла вы стаў ка на цы я наль-

най пра дук цыі гэ тай кра і ны Цэнт раль най Азіі, 

якая ад кры ла ся ў Мін ску 29 лі пе ня на пя рэ дад ні 

афі цый на га ві зі ту Шаў ка та Мір зі ё е ва. Учо ра, 

у пе рад апош ні дзень яе ра бо ты, вы ста вач ны 

комп лекс «Бел Экс па» на ве да лі прэ зі дэн ты Бе-

ла ру сі і Уз бе кі ста на.

80 прад пры ем стваў, 15 тэ ма тыч ных раз-

дзе лаў (ма шы на бу даў ні чая, наф та га за вая, 

хі міч ная, фар ма цэў тыч ная, бу даў ні чая, тэкс-

тыль ная, ін фар ма цый ная га лі ны, хар чо вая пра-

 мыс ло васць, сель ская гас па дар ка і ін шыя), 

12 адзі нак уз бек скай аў та ма біль най тэх ні кі, 10 рэ-

 гі я наль ных экс па зі цый — гэ та асноў ныя ліч-

бы вы стаў кі. Уво гу ле ар га ні за та ры ме ра пры-

ем ства, як і лі да ры кра ін пад час пе рагавораў, 

асноў ны ак цэнт зра бі лі на рэ гі я наль ным су пра-

цоў ніц тве. Сваю пра дук цыю прад ста ві лі Ан дзі-

жан ская, Бу хар ская, Джы зак ская, На ва ій ская, 

На ман ган ская, Са мар канд ская, Таш кенц кая, 

Сыр дар' ін ская, Фер ган ская, Ха рэзм ская воб-

лас ці Уз бе кі ста на.

З іні цы я ты вы Прэ зі дэн та ў Джы зак скай воб-

лас ці Уз бе кі ста на ця пер рэа лі зу ец ца пра гра ма 

«Пе ра да вы рэ гі ён». На стэн дзе гэ тай воб лас ці 

прад стаў ле на пра дук цыя, ство ра ная ў вы ні ку 

пра ек та і ў рам ках сва бод най эка на міч най зо-

ны. Джы зак ская воб ласць Уз бе кі ста на сён ня 

мае ак тыў ныя зно сі ны з Ма гі лёў шчы най. Да-

па мог ума ца ваць су вя зі і І Фо рум рэ гі ё наў, які 

ад быў ся на пя рэ дад ні. На прык лад, Заа мін скі 

ра ён Джы зак скай воб лас ці пад пі саў па гад нен-

не са Шкло ўскім ра ё нам. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па ці ка віў ся: якія су мес ныя век та ры су пра цоў-

ніц тва знай шлі парт нё ры? Ся род іх, па сло вах 

прад стаў ні ка рэ гі ё на, — сель ская гас па дар ка, 

ма шы на бу да ван не, пе ра пра цоў ка мя са-ма лоч-

най пра дук цыі.

Рас ка за лі ўзбек скія спе цы я ліс ты пра раз віц-

цё ін фар ма цый на га сек та ра. Так, прэ фе рэн цыі і 

льго ты ў ІT-пар ку Уз бе кі ста на ана ла гіч ныя тым, 

што іс ну юць у бе ла рус кім ПВТ.

Прад ста ві лі пра мыс лоў цы з Уз бе кі ста на 

Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі свае да сяг нен ні ў аў та ма-

бі ле бу да ван ні — лег ка выя і гру за выя ма шы ны, 

га рад скі аў то бус, сед ла выя ця га чы і паў пры чэ-

пы. Ла ка лі за цыя не ка то рых ма дэ ляў лег ка вых 

аў то скла дае ад 65 да 82 %. Га на рац ца вы твор-

цы і вы дат ны мі су ад но сі на мі «кошт-якасць». 

Ме на ві та да ступ ная ца на да зво ліць вый сці на 

рын кі ін шых кра ін. У пла нах уз бек скіх ма шы-

на бу даў ні коў па вя лі чыць вы пуск аў та ма бі ляў 

да 250 ты сяч у год.

Вы стаў ка «Зроб ле на ва Уз бе кі ста не» ар га-

ні за ва на Мі ніс тэр ствам ін вес ты цый і знеш ня га 

ганд лю і Мі ніс тэр ствам эка но мі кі і пра мыс ло-

вас ці Уз бе кі ста на пры пад трым цы Бе ла рус кай 

ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


