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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Зда ец ца, пас ля VІІ Фо ру му на-
ды шоў час рэ гі ё нам Бе ла ру сі і Ра-
сіі больш ак тыў на пе ра хо дзіць ад 
па бра цім скіх су вя зяў да паў на-
вар тас на га парт нёр ства ў сфе ры 
эка но мі кі. І тут сваё сло ва мо гуць 
і па він ны ска заць дэ пу та ты Са ве-
таў роз ных уз роў няў. На род ных 
вы бран ні каў у кра і не больш як 
18 ты сяч. Ся род іх шмат лю дзей, 
здоль ных знай сці агуль ную мо ву 
з парт нё ра мі, пра па на ваць ці ка-
вы су мес ны пра ект прад стаў ні-
кам ра сій ска га го ра да-па бра ці ма 
і са дзей ні чаць яго рэа лі за цыі на 
ўсіх эта пах. Тым больш што ня ма 
не аб ход нас ці па чы наць з чыс та-
га ліс та.

Бліз касць бе ла рус кіх і ра сій-
скіх га ра доў — гэ та не пры го жыя 
сло вы. Пе ры я дыч на пад кі раў-
ніц твам гра мад скай ар га ні за цыі 
«Па род не ныя га ра ды», якая пра-
цуе ў Мін ску, ла дзяц ца ка ар ды-
на цый ныя су стрэ чы прад стаў ні-
коў га ра доў-па бра ці маў. Та кія 
кан так ты спры я юць не толь кі 
куль тур на му, але і эка на міч на му 
і дзе ла во му су пра цоў ніц тву. Дык 
ча му б дэ пу та там не ўзна ча ліць 
гэ тую ра бо ту?

У іх сі лах на даць ад па вед ны 
ім пульс і ды на мізм раз віц цю ка-
а пе ра цый ных су вя зяў, вы ка рыс-
таць но выя па ды хо ды ў рэа лі за-
цыі су мес ных пра ек таў, унес ці 
пэў ны крэ а тыў і ў вы ні ку зра біць
эка на міч ныя ста сун кі дзвюх кра ін 
больш тры ва лы мі і плён ны мі. 

Тым больш што, ві даць, на рэш-
це, бу дзе вы ра ша на пы тан не аб 
ад ме не роў мін гу па між Бе ла рус-
сю і Ра сі яй.

Як дэ пу та там 
знай сці парт нё ра 

ў Ра сіі?
Пры жа дан ні не скла да на. На 

VІІ Фо ру ме, дак лад ней, яго пле-
нар ным па ся джэн ні бы лі пад пі са-
ны па гад нен ні аб су пра цоў ніц тве 
ў ганд лё ва-эка на міч най, на ву ко-
ва-тэх ніч най, са цы яль на-куль тур-
 най сфе рах з Баш кар та ста нам, Рэс-
пуб лі кай Ко мі, Са мар скай і Кур-
скай аб лас ця мі, ін шы мі рэ гі ё на мі. 
Зна чыць, бу дуць уза ем ныя кро кі 
ба коў на су страч, ці ка выя пра па-
но вы ад ра сі ян. Мяр ку ец ца, што 
гэ ты пра цэс бу дзе су пра ва джац-
ца рас пра цоў кай і рэа лі за цы яй 
буй ных пра ек таў, на прык лад, 
бу даў ніц твам вы са ка хут кас най 
чы гу нач най ма гіст ра лі з Санкт-
Пе цяр бур га ў Мінск і на да лей у 
еў ра пей скія кра і ны, аў та ма гіст ра-
лі «Ме ры ды ян», ін шых зна ка вых 
ін тэ гра цый ных аб' ек таў.

Бе ла русь зай мае пер шае мес-
ца ся род знеш не ганд лё вых парт-
нё раў Ра сіі ў СНД і гэ тыя па зі цыі 
нель га страч ваць. На жаль, іс-
ну юць яшчэ аб ме жа ван ні на 
экс парт на шай мя са-ма лоч най 
пра дук цыі, шэ ра гу пра мыс ло-
вых вы ра баў. Але ба кі да мо ві лі-
ся ў най блі жэй шай перс пек ты ве 
лік ві да ваць гэ тыя штуч ныя бар'-
е ры, хут чэй ад наў ляць су вя зі, 

ін тэн сіў насць якіх апош нім ча-
сам ска ра ці ла ся. Тым не менш, 
як ска за ла на фо ру ме стар шы ня 
Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу-
 та таў На тал ля Яку біц кая, на рэ гі ё-
 ны Ра сіі ары ен та ва ны знеш не-
 эка на міч ныя ін та рэ сы воб лас ці: 
35 пра цэн таў яе экс пар ту ідзе на 
ра сій скі ры нак. Толь кі за пер шае 
паў год дзе ту ды па стаў ле на пра-
 дук цыі больш як на два міль яр ды 
до ла раў ЗША.

У по шу ку ра сій ска га парт нё-
ра дэ пу та там мож на за зір нуць 

на сайт Бе ла рус кай ганд лё-
ва-пра мыс ло вай па ла ты. Там у 
раз дзе ле ра сій ска-бе ла рус кае 
су пра цоў ніц тва мож на знай сці 
ці ка выя пра па но вы. На прык лад, 
ААТ «Фар ма цэў тыч ная фаб ры ка 
Санкт-Пе цяр бур га» за ці каў ле на ў 
по шу ку парт нё раў у Бе ла ру сі. Так-
са ма га то выя да су пра цоў ніц тва 
з на мі лі цей на-ме ха ніч ны за вод 
«Зор ка» з Вал га град скай воб лас-
ці, АТ «Аван гард» са Сма лен скай 
воб лас ці (вы пус кае гу ма выя і 
пласт ма са выя вы ра бы), аб' яд-

нан не «Спе цы яль ны тэкс тыль» з 
Іва наў скай воб лас ці, прад пры ем-
ства «Бу даў нік» з Но ва сі бір скай 
воб лас ці, яно спе цы я лі зу ец ца на 
пра дук цыі для бу даў ніц тва. На 
сай це мож на знай сці ін шыя слуш-
ныя пра па но вы.

Ду ма ец ца, з імі як мі ні мум вар-
та азна ё міц ца, а ка лі за ці ка вяць, 
дак лад на вы ву чыць на прад мет 
мэ та згод нас ці бу ду ча га су пра-
цоў ніц тва і рэ аль най уза ем най 
вы га ды.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

У Дзяржынскім раёне ўдзельнікі форуму наведалі цэнтр экалагічнага турызму «Станькава».
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ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ ПРА МЫХ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ ПРА МЫХ 
СУ ВЯ ЗЯЎСУ ВЯ ЗЯЎ

Су мес ныя да сяг нен ні і пра гра мы 
дзяр жаў, а так са ма за клі кі 

аб' яд ноў ваць сі лы не толь кі ў 
рас пра цоў ках, але і ў вы твор час ці 
ды рэа лі за цыі пра дук цыі ста лі ад ной з тэм 
VІІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Кар мы для рыб 
і зан дзі ра ван не Зям лі

На ву ко ва-тэх ніч нае су пра цоў ніц тва Бе-
ла ру сі і Ра сіі раз ві ва ец ца ў не каль кіх кі рун-
ках, акрэс ліў Пётр ВІ ЦЯЗЬ, кі раў нік апа-
ра ту На цы я наль най ака дэ міі на вук:

— Па чы на ю чы з 1999 го да, мы вы кон-
ва ем са юз ныя пра гра мы. У 2002-м для 
ра шэн ня гэ тых пы тан няў быў ство ра ны 
ака дэ міч ны са вет па праб ле мах Са юз най 
дзяр жа вы па між Ра сій скай ака дэ мі яй на-
вук і НАН Бе ла ру сі. За гэ ты час На цы я наль-
най ака дэ мі яй пад рых та ва на 22 пра гра мы, 
18 з якіх вы ка на ны.

Ча ты ры пра гра мы ў га лі не кос ма су, аду-
ка цыі, пра мыс ло вас ці і сель скай гас па дар-
кі, а так са ма ме ды цы ны, у ста дыі ра бо ты.

Іна ва цый ныя энер га збе ра галь ныя тэх-
на ло гіі і аб ста ля ван не ў ме жах пра гра мы 
«Кам бі кар мы СД» рас пра ца ва ны для вы-
твор час ці і эфек тыў на га вы ка ры стан ня бія-
бяс печ ных кам бі кар моў для каш тоў ных 
па род рыб, пуш ных звя роў і асоб ных ві даў 
жы вёл.

Рас пра цоў ка, ма дэр ні за цыя і гу ма ні за-
цыя нар ма тыў на-ар га ні за цый на га, ме та-
дыч на га і апа рат на-пра грам на га за бес-
пя чэн ня мэ та ва га пры мя нен ня кас міч ных 
сіс тэм дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі 
ад бы ва ец ца ў пра гра ме «Тэх на ло гія СД». 
Уся го мяр ку ец ца гар ма ні за ваць 60 стан-
дар таў. З іх 39 ра сій скім бо кам, 21 — бе ла-
рус кім.

Ака дэ мія на вук — не толь кі на ву ко вая 
ар га ні за цыя, але і вы твор часць мно гіх кі-
рун каў. Ле тась, на прык лад, бе ла ру сі бок 
экс пар та ваў у Ра сію на ву ка ё міс тай пра дук-
цыі і па слуг на 40 міль ё наў до ла раў. А за
сем ме ся цаў сё ле та — 17,5 міль ё на.

— Асаб лі вая ўва га ад да ец ца су пра-
цоў ніц тву з ра сій скі мі рэ гі ё на мі, і ў гэ тым 
кі рун ку ро біц ца шмат у вы гля дзе су мес-
ных пра грам. Сён ня мы на ву чы лі ся вес ці 
рас пра цоў кі, ства раць до след ныя ўзо ры, 
ад нак ка лі спра ва да ты чыц ца вы твор час ці, 
мы, на жаль, пра цу ем па асоб ку. Та му для 
нас сён ня вель мі важ на вы пус каць не толь-
кі до сле дыя ўзо ры, але і ства раць су мес-
ныя прад пры ем ствы і су мес на вы хо дзіць 
на рын кі трэ ціх кра ін. І най боль шая ра бо та 
ў гэ тым на кі рун ку зроб ле на з Рас кос ма сам. 
Мы ўжо пе рай шлі да ства рэн ня су мес на га 
спа да рож ні ка.

«Бяс пе ка», «Мік ра тэх», 
«Ін тэ лаў та»

Су мес нае ства рэн не вы со ка ін тэ ле кту-
аль най пра дук цыі з вы со кай да баў ле най 
вар тас цю — пры яры тэт ны кі ру нак уза е ма-
дзе ян ня і ў пра мыс ло вас ці кра ін, упэў не-
ны Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, на мес нік 
мі ніст ра пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі, які 
рас ка заў пра кі рун кі раз віц ця ад ной з су-
мес на рэа лі зу е мых пра грам кра ін.

Рас пра цоў ка элект рон ных кам па не нтаў 
но ва га па ка лен ня для сіс тэм кі ра ван ня і 
бяс пе кі аў та транс парт ных срод каў спе цы-
яль на га па двое на га пры зна чэн ня, а так са ма 
ім парт аза мя шчэн не элект ра кам па не нтаў за-
меж най вы твор час ці — асноў ная мэ та пра-
гра мы «Аў та элект ро ні ка». У ёй удзель ні чае 
больш як 20 прад пры ем стваў абедз вюх кра-
ін, аб чым поведаміў намеснік міністра.

— Па вы ні ках пра гра мы за 4,5 го да 
толь кі па бе ла рус кіх прад пры ем ствах 
рас пра ца ва ны 23 тэх за дан ні, 29 кам плек-
таў пра грам на га за бес пя чэн ня, ство ра на 
больш як 220 до след ных узо раў аб ста ля-
ван ня і шмат што ін шае. На ста дыі ўзгад-
нен ня ця пер зна хо дзяц ца тры кан цэп цыі 
пра грам Са юз най дзяр жа вы (СД).

Пра гра ма «Бяс пе ка СД» скі ра ва на 
на ўка ра нен не ім парт аза мя шчаль ных 
тэх на ло гій для за бес пя чэн ня бяс пе кі і 
без ава рый нас ці ра бо ты аб' ек таў пра-
мыс ло вай, трас парт най, энер ге тыч ный, 
жыл лё ва-ка му наль най і са цы яль най інф-
ра струк ту р.

Мэ та пра гра мы «Мік ра тэх СД» — рас-
пра цоў ка ў кра і нах мік ра элект рон ных 
тэх на ло гій для кам па не нтнай фа зы спе-
цы яль на га і двай но га пры мя нен ня, якія 
не аб ход ны для ма дэр ні за цыі і рас пра цоў кі 
сіс тэм уз бра ен ня, ва ен най і спе цы яль най 
тэх ні кі.

Рас пра цоў ваць ін тэ ле кту аль ныя вы со-
ка тэх на ла гіч ныя ліч ба выя і элект рон ныя 
кам па не нты сіс тэм для аў та транс пар ту спе-
цы яль на га і двай но га пры зна чэн ня дапа-
магае пра гра ма «Ін тэ лаў та».

Дзміт рый Ха ры тон чык пад крэс ліў, што 
Ра сія і Бе ла русь ад да юць вя лі кую ўва гу 
аба ро не сва іх рын каў. З ад на го бо ку, гэ та 
са дзей ні чае раз віц цю ўлас най вы твор час ці 
і сты му люе пры цяг нен не ін вес ты цый. Ад-
нак з дру го га — пры ма е мыя ме ры ча сам 
стрым лі ва юць раз віц цё вы твор чай ка а пе-
ра цыі на рын ку СД. Тут важ на не па ру шаць 
ба ланс уза е ма вы гад ных ка а пе ра цый ных 
су вя зяў, што да па мо жа ства рыць кан ку-
рэнт ныя ўмо вы для гас па да ран ня на рын ку 
СД і па шы рыць пра мыс ло вы па тэн цы ял.

Іры на СІ ДА РОК.

Ін тэ лект за раб ляе гро шыІн тэ лект за раб ляе гро шы
ў на ву ко вым і пра мыс ло вым су пра цоў ніц тве Ра сіі і Бе ла ру сі


