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Кант ракт на па стаў ку 70 драў ля ных 
будынкаў пад пі са лі бе ла рус кая 

і фран цуз ская кам па ніі
Між рэ гі я наль ныя су вя зі па між Бе ла рус сю 
і Фран цы яй шы рац ца. Так, пла ну ец ца 
пад пі саць па бра цім скае па гад нен не па між 
Мін скай воб лас цю і рэ гі ё нам Верх няя 
Фран цыя. Пра гэ та па ве да міў Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў Фран цыі 
Па вел ЛА ТУШ КА на І Бе ла рус ка-фран цуз скім 
між рэ гі я наль ным фо ру ме, які ад быў ся на 
мі ну лым тыд ні ў Мін ску.

Фран цуз скія біз нес ме ны пры еха лі ў бе ла-
рус кую ста лі цу, каб аца ніць ін вес ты цый ны 
па тэн цы ял кра і ны. Яны на ве да лі шэ раг прад-
пры ем стваў і пра вя лі су стрэ чы з прад стаў ні ка-
мі мі ніс тэр стваў. Ад ным з прак тыч ных вы ні каў 
фо ру му ста ла пад пі сан не кант рак та па між 
Шкло ўскім за во дам га зет най па пе ры і фран-
цуз скай кам па ні яй «Lоgіbаt» аб па стаў цы 70 
драў ля ных да моў. Гэ та пра цяг су пра цоў ніц тва, 
якое ўжо іс нуе па між кра і на мі. «Фак тыч на ў 
Фран цыі з'яў ля юц ца бе ла рус кія вёс кі, ву лі цы 
ці ма лень кія га ра ды. Я пе ра ка на ны, што гэ та 
вель мі перс пек тыў ны від дзей нас ці», — пад-
крэс ліў па сол.

Акра мя гэ та га, пла ну ец ца раз ві ваць уза-
е ма дзе ян не ў сфе рах ту рыз му і ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя. Для гэ та га бу дуць 
ство ра ны дзве ра бо чыя гру пы па ад па вед ных 
пы тан нях. Па вел Ла туш ка ад зна чыў і ін шыя 
на прам кі парт нёр ства:

— Мы па шы ра ем двух ба ко вую да га вор на-
пра ва вую ба зу су пра цоў ніц тва. І за апош нія 
два-тры га ды пад пі са лі не каль кі па гад нен няў, 
у тым лі ку па эка но мі цы і транс пар це. Важ-
ным на прам кам з'яў ля юц ца між рэ гі я наль ныя 
су вя зі, і пры яры тэт тут — па бра цім ства. Вя-
до ма, доб ры прык лад — Мінск і Лі ён. Знач на 
ак ты ві за ва лі ся за апош нія тры га ды кан так ты 
па між Го ме лем і Клер мон-Фе ра нам. Рэ гу ляр-
на пра хо дзяць ві зі ты як мэ раў, так і дзе ла вых 
ко лаў, пра вод зяц ца су мес ныя куль тур ныя 
пра ек ты. Ад ноў ле ны ад но сі ны па між Цэнт-
раль ным ра ё нам го ра да Мін ска і го ра дам 
Не ве рам. Уста ля ва ныя кан так ты па між дву ма 
Брэс та мі — гэ та пэў ны сім вал на ша га су пра-
цоў ніц тва. Ле тась бы ло пад пі са на па гад нен не 
па між Пар ты зан скім ра ё нам го ра да Мін ска і 
Тур ку э нам. Я пе ра ка на ны, што ўсё гэ та дасць 
эка на міч ны вы нік і ада б'ец ца на раз віц ці ад-
но сін па між на шы мі кра і на мі.

За апош нія ча ты ры га ды Па соль ства Бе-
ла ру сі ў Фран цыі ар га ні за ва ла 35 прэ зен-
та цый ін вес ты цый ных маг чы мас цей на шай 
кра і ны і на ла дзі ла су пра цоў ніц тва прак тыч-
на з усі мі эка на міч ны мі цэнт ра мі Фран цыі. 
Як вы нік — на біз нес-фо рум у ста лі цу пры-
еха ла ка ля са ра ка прад пры маль ні каў з ся мі 
фран цуз скіх рэ гі ё наў. Су стрэ чу сім ва ліч на 
пры мер ка ва лі да 40-год дзя ўста ля ван ня 
па бра цім скіх су вя зей па між Мінск ам і Лі ё -
нам. На фо ру ме быў прад стаў ле ны да во лі 
шы ро кі спектр на кі рун каў па тэн цы яль на га 
эка на міч на га су пра цоў ніц тва: ма шы на бу-
да ван не, лёг кая пра мыс ло васць, вы рошч-
ван не і пе рапра цоў ка сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі, ін жы ні рынг буй ных бу даў ні чах 
аб' ек таў, кан са лтын га выя і юры дыч ныя па-
слу гі, ахо ва зда роўя, энер ге ты ка. 

Ці ка ва, што да фо ру му ў Мін ску да лу чыў ся і 
шэ раг іс пан скіх кам па ній: яны ўба чы лі па тэн цы-
ял у раз віц ці та ко га су пра цоў ніц тва. На мес нік 
мі ніст ра эка но мі кі Бе ла ру сі Іры на КАС ЦЕ ВІЧ 
рас ка за ла, ча му на ша кра і на ста но віц ца больш 
ін вес ты цый на пры ваб най у све це:

— Сён ня па між Бе ла рус сю і Фран цы яй за-
клю ча на 20 па гад нен няў. У апош нія га ды ў 
са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці кра і ны ад-
бы лі ся ві да воч ныя па зі тыў ныя зме ны ў сфе ры 
пра ві лаў вя дзен ня біз не су: па ляп шэн не дзе-
ла во га клі ма ту і ін вес ты цый най пры ваб нас ці. 
Бе ла русь зай мае пя тае мес ца ся род 190 кра ін 
све ту па коль кас ці пра ве дзе ных рэ фор маў ва 
ўсіх сфе рах прад пры маль ніц кай дзей нас ці. 
Яна пры зна на ад ным з вя ду чых рэ фар ма та-
раў у све це. Па рэй тын гу «Вя дзен не біз не су-
2017» мы за ня лі 37-е мес ца, пра су нуў шы ся за 
год на 13 па зі цый. І гэ та, на наш по гляд, вы нік 
сур' ёз най ра бо ты кра і ны ў гэ тым на прам ку.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

Амаль 60 % аб' ёму 
знеш не ганд лё вых 
апе ра цый прад пры ем стваў 
Го мель шчы ны пры па дае 
на Ра сію. Эка на міч на 
на ша воб ласць злу ча на 
з 75 яе суб' ек та мі ва ўсіх 
фе дэ раль ных акру гах. Гэ тыя 
су вя зі най больш цес ныя 
з Мас коў скай і Бран скай 
аб лас ця мі, а так са ма з са мой 
ста лі цай Ра сіі.

З Го мель скай воб лас ці ў Ра-
сій скую Фе дэ ра цыю па стаў ля-
юц ца чор ныя ме та лы і вы ра бы з 
іх, сель ска гас па дар чая тэх ні ка, 
ма лоч ная пра дук цыя, вы ра бы з 
пласт ма сы і шмат ча го яшчэ.

На чаль нік ад дзе ла між на-
род на га су пра цоў ніц тва ка-
мі тэ та эка но мі кі Го мель ска га 
абл вы кан ка ма Іры на ДА ВЫ-
ДЗЕН КА га во рыць, што ця пер у 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі дзей ні чае 
пяць улас ных суб' ек таў та ва-
ра пра вод най сет кі го мель скіх 
прад пры ем стваў мя са -ма лоч най 
га лі ны. Аб' ёмы па ста вак пра-
дук цыі за пер шае паў год дзе на 
ад рас улас ных крам па вы сі лі ся 
прак тыч на ўдвая:

— Акра мя та го, прад пры-
ем ствы мя са-ма лоч най га лі ны 
ма юць дыс трыб' ю та раў у 12 
рэ гі ё нах Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Ма лоч ная пра дук цыя па стаў ля-
ец ца ў 15, а яла ві чы на і каў бас-
ныя вы ра бы — у 17. Па між Го-
мель скай воб лас цю і ра сій скі мі 
рэ гі ё на мі скла дзе на 26 да га во-
раў аб ганд лё ва-эка на міч ным 
і на ву ко ва-куль тур ным су пра-
цоў ніц тве. 80 да моў ле нас цяў 
пра парт нёр скія і па бра цім скія 
су вя зі рэа лі зу юц ца га ра да мі і 
ра ё на мі воб лас ці з ад па вед ны-
мі ад мі ніст ра цый ны мі ра сій скі-
мі ўтва рэн ня мі.

Больш за 10 га доў ажыц-
цяў ля ец ца між рэ гі я наль нае 
су пра цоў ніц тва па між Жло-
бін скім ра ё нам і Вы ксун скім 
му ні цы паль ным ра ё нам Ні жа-
га род скай воб лас ці. У го ра дзе 
Вы кса пра цуе ганд лё вы цэнтр 
«Жло бін скі кір маш». На яго 
пер шым па вер се прад стаў ле-
ны бе ла рус кія пра дук ты хар ча-
ван ня, а на дру гім — пра мыс ло-
выя та ва ры. Сваю пра дук цыю 
сю ды па стаў ля юць не толь кі 
Жло бін скі мя са кам бі нат, але і 
ін шыя прад пры ем ствы. Ра сі я не 
з за да валь нен нем на бы ва юць 
муж чын скія кас цю мы ад го-
мель скай фаб ры кі «Ка мін тэрн», 
ка шу лі ад ма зыр скай «На дэкс», 
штуч нае фут ра ад «Бел фа», дзі-
ця чае адзен не ад Жло бін скай 
швей най фаб ры кі і шмат ча го 
яшчэ...

Парт нёр скія ад но сі ны па між 
Го мель скай воб лас цю і паўд-
нё ва-за ход няй акру гай ста лі цы 
Ра сіі ак тыў на раз ві ва юц ца на 
пра ця гу апош ніх дзе ся ці га доў. 
Ад ным з вы ні каў гэ та га ўза е-
ма дзе ян ня ў ме жах рэа лі за цыі 
да га во ра аб эка на міч ным, на-
ву ко ва-тэх ніч ным і са цы яль-
на-куль тур ным су пра цоў ніц тве 
ста ла ўлад ка ван не на тэ ры то рыі 
Са вец ка га ра ё на Го ме ля пра ек-
та «Мас коў скі дво рык», а ў ра ё-
не Но выя Ча ро муш кі — пра ек та 
«Бе ла рус кі дво рык».

Апош ні ўпры гож вае скульп-
тур ная кам па зі цыя, у якой ёсць 
мес ца фан та ну, а так са ма зуб-
ру, бус лам, во жы кам і жаб кам. 
Го мель скі скульп тар Дзміт рый 
Па поў па кла па ціў ся, каб па 
пе ры мет ры бы ла вы кла дзе на 
пліт ка з бе ла рус кім ар на мен там 
і ўста ля ва ны лаў кі вы твор час ці 
го мель ска га лі цей на га за во да 
«Цэнт ра літ». Пра па хо джан не 

дво ры ка на гад ва юць так са ма
выявы гер баў Го ме ля і Го мель-
скай воб лас ці. На тэ ры то рыі 
доб ра ўпа рад ка ва ныя спар тыў-
ная і дзі ця чая пля цоў кі з арэ ля-
мі, трэ на жо ра мі, пя соч ні ца мі і 
дэ ка ра тыў ны мі ліх та ра мі.

Ну а ў па да ру нак га мяль-
ча нам ра сі я не зра бі лі ў Го ме лі 
пры го жы і су час ны «Мас коў скі 
дво рык». За кошт прэ фек ту-
ры Паўд нё ва-за ход няй акру гі 
Маск вы ў два ры па ву лі цы Боч-
кі на аб ста ля ва ны спорт пля цоў-
кі са спе цы яль ным па крыц цём, 
дзі ця чыя пля цоў кі з гуль ня вым 
аб ста ля ван нем, уста ля ва ны 
лаў кі, аб ноў ле на ха кей ная пля-
цоў ка, раз бі ты но выя га зо ны...

Да га вор аб эка на міч ным, 
на ву ко ва-тэх ніч ным і са цы яль-
на-куль тур ным су пра цоў ніц тве 
па між Го мель скім абл вы кан ка-
мам і Ад мі ніст ра цы яй Бран скай 
воб лас ці пад пі са ны сё ле та ў 
жніў ні. На тэ ры то рыі гэ та га ра-
сій ска га рэ гі ё на дзей ні чае су-
мес нае прад пры ем ства па вы-
твор час ці сель ска гас па дар чай 
тэх ні кі — за кры тае ак цы я нер нае 
та ва рыст ва «Бранс ксель маш». 
Ця пер тут ар га ні за ва ны ўчаст кі 
звар кі, афар боў кі, ме ха ніч най 
апра цоў кі... Спе цы я ліс ты су-

мес на га прад пры ем ства ра зам 
з Гом сель ма шам зай ма юц ца 
вы твор час цю і рэа лі за цы яй 
сель ска гас па дар чай тэх ні кі і за-
па сных час так, а так са ма сэр віс-
ным аб слу гоў ван нем. На прад-
пры ем стве ад бы ва ец ца збор ка 
ся мі ма дэ ляў кам бай наў, якія 
прай шлі вы пра ба ван ні і ма юць 
усе не аб ход ныя сер ты фі ка ты 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Раз ві ва юц ца пра мыя парт-
нёр скія кан так ты і па між аду-
ка цый ны мі ўста но ва мі Маск вы і 
Го мель скай воб лас ці. Так, шко-
ла № 1368 Маск вы і Рэ чыц кі ра-
ён ны лі цэй пад пі са лі да га во ры 
аб су пра цоў ніц тве. Ана ла гіч ныя 
іс ну юць па між Го мель скім аб-
лас ным лі цэ ем і Цэнт рам аду-
ка цыі «Шко ла зда роўя» № 46 
Маск вы, а так са ма па між шко-
лай № 191 ста лі цы Ра сіі і гім на-
зі яй № 51 Го ме ля.

Ак тыў на раз ві ва ец ца су-
пра цоў ніц тва ў сфе ры спор ту, 
ту рыз му і куль ту ры. Сё ле та лі-
та ра тур ныя ві дэамас ты звяз-
ва лі Го мель з Маск вой. На іх 
аб мяр коў ва ла ся, у тым лі ку, 
твор часць дзі ця чых пісь мен ні-
каў Го мель шчы ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by

Ужо не пер шы год ідзе ра бо та над 
пра ек там за ко на «Аб абы хо джан ні з 
жы вё ла мі». Гэ тай вяс ной ён вы но сіў ся на 
гра мад скае аб мер ка ван не.

Свой пункт гле джан ня вы ка за лі як са мі 
за ка нат вор цы, так і прад стаў ні кі за ці каў-
ле ных дзяр жаў ных струк тур, гра мад скія 
ар га ні за цыі, звы чай ныя лю дзі. За раз да-
ку мент рых ту ец ца да пер ша га чы тан ня і 
па-ра ней ша му з'яў ля ец ца ад ным з са мых 
аб мяр коў ва е мых... Ка рэс пан дэнт «МС» па-
ці ка віў ся ў дэ пу та та Па ла ты прад стаў ні коў 
і ў прад стаў ні ка мяс цо вых улад, на коль кі 
ак ту аль ны гэ ты за ко на пра ект сён ня.

Ча ка ем вя сен няй се сіі
— Ёсць лю дзі, якія па ва жа юць на шых 

бра тоў мен шых, а ёсць та кія, што ад но-
сяц ца да іх абы яка ва, — ад зна чае Юрый 
ДА РА ГА КУ ПЕЦ, стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду па жыл лё вай па лі ты-
цы і бу даў ніц тве. — Ад бы ло ся гра мад-
скае аб мер ка ван не гэ та га за ко на пра ек та. 
Ад па вед на, па ло ва лю дзей вы ка за ла ся 
«за» яго, дру гая па ло ва — су праць. Трэ-
ба знай сці ней кі па ры тэт. За раз з Са ве та 
Мі ніст раў да нас із ноў па сту піў да пра ца-
ва ны ва ры янт. На шы па ста ян ныя ка мі сіі, 
не ка то рыя дзяр жаў ныя ор га ны ана лі зу юць 
яго. Мы атрым лі ва ем ад іх пра па но вы, за ў-
ва гі, да паў нен ні. У хут кім ча се прой дзе 
па ся джэн не на шай Па ста ян най ка мі сіі і мы 
раз гле дзім да дзе ны за ко на пра ект, па коль кі 
боль шасць пра па ноў ужо па сту пі ла. Вель мі 
спа дзя ю ся, што да вя сен няй се сіі да ку мент 
мы ўсё-та кі пад рых ту ем.

Пар ла мен та рый пад крэс ліў, што за раз 
ня ма за ко на аб абы хо джан ні з жы вё ла мі.

— Ёсць пра ві лы іх утры ман ня, за цвер-
джа ныя Мін жыл кам га сам, — звяр тае ўва гу 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі. — Але на стаў 
час на за кон ным уз роў ні раз гле дзець гэ тую 
праб ле му. Не пры ем на ж, ка лі ідзе ча ла век 
з са ба кам-до гам, а жы вё ла — без на морд-
ні ка, а ча сам — і без па вад ка. Гэ та не бяс пе ч-
на. Трэ ба ўза ко ніць «пра ві лы гуль ні». Але 
ўлас ні кі жы вёл пры трым лі ва юц ца ін ша га 
пунк ту гле джан ня. Маў ляў, ча му са ба ка, ін-
шая жы вё ла не мо жа мець сва бо ды? Але ж 
у нас мяс цо вы мі ўла да мі вы зна ча ны мес цы 
для вы гу лу са бак. Ёсць пы тан ні і па коль-
кас ці ўтры ман ня жы вёл у ква тэ ры. 

Са ба ка прос та так не гаў кае
У за ко на пра ек це пра ду гле джа на, што 

ўлас нік са ба кі па ві нен пры маць ме ры да 
та го, каб жы вё ла па во дзі ла ся бе спа кой-
на, не па ру ша ла ці шы ні. Са ба ка прос та так 
не гаў кае.

Што да ад каз нас ці за ня пра віль нае абы-
хо джан не з бра та мі мен шы мі, то, як пра ін-
фар ма ваў Юрый Да ра га ку пец, бу дзе пры-
мя няц ца і ад мі ніст ра цый ная ад каз насць, і 
кры мі наль ная...

— Для ўся го гэ та га на ды шоў час, — упэў-
не ны су раз моў ца. — У законапраекце раз-

гля да ец ца не толь кі абы хо джан не са свой-
скі мі жы вё ла мі, але і з ты мі, якія ўтрым-
лі ва юц ца ў заа пар ках, цыр ках. Мы са мі 
цу доў на па він ны ра зу мець, што ад каз ныя 
за сва іх ма лень кіх (і не вель мі) сяб роў.

Звы чай на жы вё ла не ві на ва та
Ка рэс пан дэнт «Мяс цо ва га са ма кі ра ван-

ня» вы ра шы ла да ве дац ца, на конт якіх мо-
ман таў па ўтры ман ні жы вёл, кла по цяц ца 
мяс цо выя ўла ды. Ві таль ЧЭХ, стар шы ня 
Бе раж ноў ска га сель ска га Са ве та дэ пу-
та таў (Сто лін скі ра ён Брэсц кай воб лас-
ці), рас ка заў, што час тая пры чы на спрэч кі 
па між су се дзя мі на вёс цы — ка лі не чая жы-
вё ла зай шла ў ага род і на шко дзі ла...

— Трэ ба па тра ба ваць больш ад ка знас ці ад 
гас па да роў жы вёл, — лі чыць Ві таль Чэх. — Я 
ве даю, што на За ха дзе ў гэ тым пла не вель мі 
шмат санк цый — там за лю бую шко ду, якую 
пры чы ні ла твая жы вё ла ін ша му ча ла ве ку, 
прый дзец ца ад каз ваць. А ў нас у асноў ным 
усё пу шча на на са ма цёк. Трэ ба зра біць за ка-
на даў ства ў гэ тым пла не больш жорст кім.

— Ха це ла ся б, каб больш прос тай бы ла 
сіс тэ ма раз бі раль ніц тва з па доб ны мі спра-
ва мі, каб гэ тыя пра та ко лы раз гля да лі ся не 
толь кі су дом, бо су ды мож на «за ва ліць» усі-
мі гэ ты мі скар га мі, — пра па нуе Ві таль Ана-
толь е віч. — Бы ло б лепш, каб ней кая ка мі сія 
пра ца ва ла на мес цах, каб той жа стар шы ня 
сель ска га вы ка наў ча га ка мі тэ та без участ-
ко ва га мог склас ці гэ ты пра та кол і пры няць 
ней кія ме ры. Мы ўвесь час мі рым тых жа 
су се дзяў. Але мно га спраў пра хо дзіць і праз 
суд. Ня даў на ў нас быў вы па дак, ка лі са ба-
ка па грыз су сед скіх ку рэй. Ад на му су се ду 
гас па дар са ба кі за пла ціў, а дру гая су сед ка 
па крыў дзі ла ся і па да ла на яго ў суд...

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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