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Эс та фе ту стар шын ства ў СНД у Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь пры мае Укра і на. Па сло вах 
Па ста ян на га паў на моц на га прад стаў ні ка 
Укра і ны пры ка ар ды на цый ных ін сты ту-
тах Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў 
Іва на Бу неч кі гэ та азна чае, што як мі ні-
мум ад но па ся джэн не кі раў ні коў дзяр-
жаў Са друж нас ці прой дзе ва Укра і не. Як, 
да рэ чы, і па ся джэн ні кі раў ні коў ура даў 
і МЗС.

— Акра мя та го, — тлу ма чыць Іван Ры го ра-
віч, — укра ін скі бок уно сіць пра па но ву, каб у 
2014 го дзе не менш за дзе сяць га лі но вых на-
рад СНД бы ло пра ве дзе на на тэ ры то рыі дзяр-
жа вы-стар шы ні.

У год стар шын ства ста ла тра ды цый ным 
пра во дзіць у ся бе Фо рум твор чай і на ву ко-
вай ін тэ лі ген цыі кра ін Са друж нас ці — зу сім 
ня даў на та кое ме ра пры ем ства прай шло тут, 
у Мін ску, а ў на ступ ным го дзе да су стрэ чы 
з леп шы мі прад стаў ні ка мі СНД бу дзе рых та-
вац ца Кі еў.

Укра і на што год ар га ні зуе «Ял цін скія дзе ла-
выя су стрэ чы» — гэ та та кі эка на міч ны фо рум 
з шы ро кім па ка зам да сяг нен няў усіх удзель-
ні каў, за пра шэн нем гас цей з кра ін усёй Са-
друж нас ці.

Кож ны год у СНД тра ды цый на мае сваю 
тэ ма ты ку. На ступ ны бу дзе аб ве шча ны Го дам 
ту рыз му. Та му Укра і на мае на мер пра вес ці вя-
лі кую між на род ную вы ста ву «Укра і на: ванд роў-
кі і ту рызм». А так са ма на ву ко ва-прак тыч ную 
кан фе рэн цыю па пы тан нях раз віц ця ту рыз му 
ў СНД ў Ял це.

Зра зу ме ла, што Укра і на пад час свай го 
стар шын ства бу дзе на да ваць на леж ную ўва гу 
раз віц цю гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва па між 
кра і на мі Са друж нас ці. Для нас гэ та так са ма 
вель мі важ на.

Акра мя агуль на га для ўся го СНД Го да ту-
рыз му 2014-ты для нас — год зна ка вы. Ён 
прой дзе пад эгі дай свят ка ван ня 200-год дзя 
з дня на ра джэн ня Та ра са Шаў чэн кі. Гэ та не 
толь кі за сна валь нік укра ін скай лі та ра ту ры, 

мас так, ад мет ная асо ба. Жыц цё гэ та га яск-
ра ва га та ле на ві та га ча ла ве ка бы ло тра гіч ным 
і ня прос тым: так, ён быў са сла ны у Тур ке стан. 
А гэ та тэ ры то рыя су час ных Турк ме ніі, Ка зах-
ста на, Кыр гыз ста на — та му ўся Ся рэд няя Азія 
лі чыць Шаў чэн ку і «сва ім» паэ там. Так са ма 
трэ ба па мя таць, што боль шасць яго вер шаў 
на пі са ны на рус кай мо ве, та му ён част ка і ра-
сій скай паэ зіі, куль ту ры.

І хоць асноў ныя юбі лей ныя ме ра пры ем ствы 
прой дуць ва Укра і не, мы бу дзем пра па ноў ваць 
кра і нам СНД так са ма ўдзель ні чаць у іх аль бо 
пра вес ці част ку ўра чыс тас цяў пад эгі дай Са-
друж нас ці на ват за ме жа мі Укра і ны.

Сваю за да чу па стар шын стве ў СНД Кі еў 
ба чыць у па шы рэн ні ганд лё ва-эка на міч на га 
су пра цоў ніц тва кра ін-удзель ніц, больш эфек-
тыў ным вы ка ры стан ні ін тэ гра цый ных маг чы-
мас цяў для эка на міч на га рос ту.

Эка на міч ныя за да чы сфар му ля ва ны ло гі кай 
жыц ця: пад пі са ны да га вор аб Зо не сва бод на га 
ганд лю — трэ ба яго раз ві ваць, пад пі саць да 
яго шэ раг да дат каў, каб бы ло як ма га менш 
пе ра шкод у вы гля дзе вы клю чэн няў і г.д.

Мне зда ец ца, доб рай пе ра ем нас цю, пра-
ця гам і раз віц цём бе ла рус кіх іні цы я тыў у СНД 
бу дуць на шы пла ны пра вес ці ў ся бе на ву ко-
ва-прак тыч ную кан фе рэн цыю па пы тан нях 
ад наў ляль ных аль тэр на тыў ных кры ніц энер-
гіі. На та кую кан фе рэн цыю за про сім спе цы я-
ліс таў Са друж нас ці, між на род ных экс пер таў. 
Пад час свай го стар шын ства Укра і на так са ма 
мае на мер не абы сці ўва гай хар чо вую бяс-
пе ку, раз віц цё аг ра комп лек су СНД, су пра-
цоў ніц тва ў гэ тай га лі не кра ін — удзель ніц 
Са друж нас ці.

І тра ды цый ны аба вя зак пад час стар шын-
ства: Укра і на бу дзе спры яць ак ты ві за цыі кан-
так таў Са друж нас ці з ўсі мі між на род ны мі ар га-
ні за цы я мі, уклю ча ю чы ААН, АБ СЕ, МВФ, Са вет 
Еў ро пы і г.д. Мэ та — па вы шэн не між на род на га 
аў та ры тэ ту СНД і па вы шэн не яго ро лі ў гла-
баль ных геа па лі тыч ных пра цэ сах.

Ла ры са РА КОЎ СКАЯ.

— Ге надзь Аляк санд ра вiч, ка-
лi лас ка, па дзя лi це ся ўра жан ня мi 
ад су стрэ чы з кi раў нi ком на шай 
дзяр жа вы.

— Ура жан не доб рае, бо су стрэ-
ча ад бы ва ла ся ў ат мас фе ры шчы-
рас цi, якую за даў сам Аляк сандр 
Ры го ра вiч Лу ка шэн ка. Ён ка заў 
пра тое, што ду мае, пра ма i на 
пы тан нi ад каз ваў, па-мой му, без 
уся ля кай хiт рас цi. На пэў на, гэ та-
кiм жа чы нам ён вы ра шае пы тан нi 
i ў Бе ла ру сi, i ў СНД.

— Пра што вы спы та лi на су-
стрэ чы?

— Спы таў аб пры няц цi ў Мыт-
ны са юз Кыргызстана, бо ўслед 
па цяг нец ца Та джы кi стан, i ў рам-
ках гэ та га кан гла ме ра ту па трэб на 
су мес ная аба ро на знеш няй мя жы. 
Ка лi Мыт ны са юз бу дзе скла дац ца 
яшчэ з дзвюх рэс пуб лiк, то, на ту-
раль на, ме жы бу дуць за га родж-
вац ца ад Аф га нi ста на i iн шых кра-
iн, з якiх мо гуць iс цi па гро зы.

У прын цы пе, ра зу мен не та го, 
што трэ ба ўзяць гэ тыя дзве рэс-
пуб лi кi пад кры ло та кiх вя лi кiх 
гуль цоў, як Ка зах стан, Бе ла русь i 
Ра сiя, ёсць. I на Са ве це кi раў нi коў 
дзяр жаў СНД гэ тае пы тан не бу дзе 
зноў па ды мац ца. Вя лi кае зна чэн-
не мае тое, як Ал маз бек Атам ба еў 
бу дзе ся бе па зi цы я на ваць. Ён ра-
шу ча на стро е ны на тое, каб ужо з 

2015 го да Мыт ны са юз быў рэ аль-
нас цю i для Кыргызстана.

— На вош та гэ та трэ ба Кыргыз-
стану?

— Каб пад няць эка но мi ку на 
больш вы со кi ўзро вень, бо за гэ-
тыя 20 га доў вель мi шмат бы ло 
стра ча на. I ка лi Бе ла русь нi чо-
га не стра цi ла, як па цвер дзiў на 
су стрэ чы з прад стаў нi ка мi СМI 
кра iн Са друж нас цi сам Аляк-
сандр Ры го ра вiч Лу ка шэн ка, то 
мы стра цi лi шмат. I па ўказ цы 
экс пер таў з-за мя жы, i па сва ёй 
бяз лад нас цi, бо ду ма лi, што бу-
дзе доб ра i так. Але «i так» нi чо га 
не атрым лi ва ец ца, мы ўжо 3 мiль-
яр ды до ла раў знеш ня га доў гу ма-
ем. Для нас гэ та су ма вя лiз ная, 
ка лi ўлi чыць, што ка ля мiль яр да 
вы сы ла юць гас тар бай та ры, якiя 
пра цу юць за мя жой i на пра ця гу 
го да пе ра лiч ва юць гро шы ў Кыр-
гыз стан. Та му iдзе раз мо ва пра 
тое, каб пад тры маць эка но мi ку 
на год ным уз роў нi i мець вя лi кi 
ры нак збы ту та ва раў.

Ёсць яшчэ ня прос тае пы тан-
не рэ экс пар ту кi тай скiх та ва раў. 
Па iм кi раў нiц тва кра iн му сiць 
да мо вiц ца пра ла гiс тыч ныя 
цэнт ры на ба зе на шых двух або 
трох вя лi кiх рын каў, якiя i з'яў ля-
юц ца пе ра ва лач най ба зай. Ка лi 
Ка зах стан увай шоў у Мыт ны са-

юз, то там та кая пе ра ва лач ная 
ба за пе ра ста ла iс на ваць. Ад нак 
iс нуе праб ле ма за ня тас цi тых, 
хто на гэ тых ба зах пра цуе. Та-
му Мыт ны са юз з не ка то ры мi 
ага вор ка мi быў бы на ка рысць 
Кыр гыз ста ну.

— На ва шу дум ку, ахо ва знеш-
няй мя жы i рэ экс парт кi тай скiх та-
ва раў — дзве асноў ныя праб ле-
мы на шля ху да лу чэн ня Кiр гi зii да 
Мыт на га са ю за?

— Ба дай што так. У пер шую 
чар гу — для Ка зах ста на. Бо ка лi 
ад крыць мя жу па мiж Кыр гыз ста-
нам i Ка зах ста нам, то ту ды хлы не 
до сыць кан ку рэн та здоль ны кi тай-
скi та вар, яко му пра дук цыя, што 
вы раб ляе Ка зах стан, бу дзе са сту-
паць па ца не.

— Як пра соў ва ец ца вы ра шэн-
не гэ тых пы тан няў?

— Да моў ле насць ужо да сяг ну-
та, за ста ло ся толь кi пад пi саць так 

зва ную «да рож ную кар ту», г. зн. 
увес цi ў дзе ян не ме ха нiзм ува хо-
джан ня Кыр гыз ста на ў Мыт ны са-
юз, по тым ра ты фi ка ваць усе не аб-
ход ныя да ку мен ты, i з 1 сту дзе ня 
2015 го да на ша рэс пуб лi ка бу дзе 
паў на вар тас ным (а не як ця пер — 
на зi раль нi кам) чле нам Мыт на га 
са ю за. Да лей, без умоў на, пой дзе 
Та джы кi стан.

— Як гра мад ства ў Кыр гыз ста-
не ста вiц ца да да лу чэн ня рэс пуб-
лi кi да Мыт на га са ю за?

— Ста тыс тыч ныя звест кi па-
каз ва юць, што 75 пра цэн таў на-
сель нiц тва — за Мыт ны са юз.

— Гэ та дае пра ся бе знаць 
па мяць пра са вец кiя ча сы аль бо 
мо ладзь так са ма iмк нец ца да еў-
ра зiй скай iн тэ гра цыi?

— За 20 апош нiх га доў лю дзi 
доб ра ад чу лi, што су ве рэ нi тэт сам 
па са бе не на кор мiць i не на по iць. 
Гэ та не столь кi да нi на са вец кiм 
ча сам (бо ўжо ма ец ца цэ лае па-
ка лен не, якое па ста ле ла пас ля 
рас па ду Са вец ка га Са ю за), гэ та 
пы тан не вы жы ван ня ў скла да ных 
аб ста вi нах.

Ёсць яшчэ адзiн мо мант. Па не-
ка то рых ацэн ках ка ля 1 мiль ё на 
кiр гi заў пра цуе ў Ра сii. Ка лi Кыр-
гызстан не да лу чыц ца да Мыт на га 
са ю за i яе гра ма дзя не не бу дуць 
мець прэ фе рэн цый пры пе ра ся-
чэн нi ме жаў, ка лi iх ста тус на тэ-
ры то рыi Мыт на га са ю за зме нiц ца 
ў гор шы бок, то iм i iх сем' ям прос-
та не бу дзе на што жыць. Та му тут 
толь кi прак тыч ны iн та рэс.

Без умоў на, iн тэ гра цый ныя пра-
цэ сы iдуць не прос та. Скла да ец ца 

ўра жан не, што па куль ня ма поў-
на га ра зу мен ня та го, як гэ та зра-
бiць. Маг чы ма, для та ко га ра зу-
мен ня спат рэ бiц ца яшчэ час. Але 
гэ тая за да ча ней ма вер на важ ная, 
а яе вы ка нан не — гiс та рыч ная мi-
сiя дзей ных прэ зi дэн таў шэ ра гу 
пост са вец кiх кра iн.

Мне па да ба ец ца жыць у Кыр-
гызстане, клi мат яго, i ўво гу ле 
ўсё. Не та кiя ўжо мы i жаб ра кi, 
як пра нас ча сам ка жуць. У нас, 
да рэ чы, са мыя тан ныя ў СНД аў-
та ма бi лi, шмат са да вi ны, якую ня-
ма ку ды па дзець, пен сii роў ныя 
пры клад на 250 до ла рам i ся рэд-
нiя за роб кi — 350 до ла рам. Гэ-
та зна чыць, што пэў ны ўзро вень 
ужо ёсць. Усё ас тат няе трэ ба 
раз вi ваць. Бе ла ру сы — ма лай-
цы: эка но мi ку па ста вi лi на но гi. 
Кыр гыз ста ну трэ ба па цяг нуц ца 
за больш моц ны мi кра i на мi. I вам 
бу дзе лепш — у Бiш кек бу дуць 
пры хо дзiць бе ла рус кiя ёгур ты.

— Да та го ж мы змо жам ад па-
чыць на Iсык-Ку лi!

— Ве да е це, сё ле та я ўпер шы-
ню ў жыц цi па ку паў ся ў Чор ным 
мо ры, i пас ля Iсык-Ку ля мо ра мя не 
не ўра зi ла. У Iсык-Ку лi са праў ды 
ля чэб ная ва да. I над звы чай чыс-
тая, дру гая ў све це пас ля Бай ка-
ла...

Нам не ха пае бе ла рус ка га 
«глян цу». Ра дуй це ся i га на ры це-
ся, што ў вас та кая кра i на. Вель мi 
здо ра ва мець маг чы масць пры-
ехаць сю ды i ад чуць ат мас фе ру 
доб ра зыч лi вас цi.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«НАМ НЕ ХА ПАЕ 
БЕ ЛА РУС КА ГА «ГЛЯН ЦУ»

Не ка то рыя па лі ты кі на зы ва лі ка лісь ці ства-
рэн не СНД «цы ві лі за ва ным раз во дам». Але 
«раз вод без раз' ез ду» вы ма гае по шук та го 
агуль на га, што на блі жае адзін да ад на го, аб'-
яд ноў вае. Фак та раў, здоль ных вы кон ваць 
та кую па чэс ную ро лю, ня ма ла — гэ та на ша 
па мяць, агуль нае мі ну лае, мо ва, мен таль-
насць, куль тур ныя і гу ма ні тар ныя ста сун кі. 
Але да лё ка не ўсе ве да юць яшчэ пра ад ну 
«агуль насць» для кра ін Са друж нас ці. Між 
тым «на шым усім» амаль для ўсёй СНД з'яў-
ля юц ца... зуб ры.
Сён ня на тэ ры то рыі Са друж нас ці зуб ры жы-
вуць у Бе ла ру сі, Укра і не, у роз ных рэ гі ё нах 
Ра сіі (уклю ча ю чы Паў ноч ны Каў каз), у Мал-
до ве, Кыргызстане і Азер бай джа не.

ХХ век — стра ты і вы ра та ван не
Зубр, яко га ў мі ну лым ста год дзі мы амаль не 

згубілі, сён ня лі чыц ца ад ноў ле ным ві дам фаў ны, і 
яму ўжо не па гра жае вы мі ра нне.

Пад час Пер шай су свет най вай ны ў Бе ла веж-
скай пу шчы зуб ры бы лі амаль зні шча ны. На Каў-
ка зе ў 1910 го дзе на ліч ва ла ся 500 — 600 зуб роў. 
Да 1924 го да, ка лі ства ра лі Каў каз скі за па вед нік, 
за ха ва ла ся толь кі 5-10 жы вёл. Сва ім вы ра та ван-
нем зубр аба вя за ны та му, што ў заа ла гіч ных са дах 
і пры род ных пар ках не каль кіх кра ін да 1927 го да 
аца ле ла 48 жы вё лін — ніж няя кры тыч ная мя жа іх 
коль кас ці.

Увесь ХХ век для кра ін СНД, мож на ска заць, 
прай шоў пад зна кам «бы ка» — спа чат ку зуб ра з-за 
вой наў, не аб ду ма нас ці амаль што стра ці лі, по тым 
кар пат лі ва пра ца ва лі над тым, каб вы ра та ваць 
аца ле лых. Трэ ба бы ло ра та ваць но выя па ка лен ні 
ад бра кань е раў, хва роб, ад вы ра джэн ня...

З 1996 го да ў Ра сіі рэа лі зу ец ца між на род ная 
пра гра ма па ства рэн ні па пу ля цыі зуб роў, якая 
воль на жы ве ў ля сах еў ра пей скай част кі Ра сіі. За 
апош ні час іх коль касць у Ар лоў скай, Бран скай, 
Ка луж скай, Ула дзі мір скай аб лас цях дзя ку ю чы пра-
ек ту пе ра вы сі ла 150 асо бін. Гэ та га да стат ко ва, каб 
па пу ля цыя маг ла са ма стой на раз ві вац ца і рас ці.

Ад наў лен не па пу ля цыі зуб ра на Каў ка зе і за ха-
ван не пры ро ды рэ гі ё на ста лі га лоў ным кло па там 
фон ду ІDEA, за сна ва ным дач кой прэ зі дэн та Азер-
бай джа на Лей лай Алі е вай. Фонд су пра цоў ні чае са 
спе цы я ліс та мі па праб ле мах зуб роў уся го СНД.

Мал до ва па куль што рэа лі зуе пра ек ты па ўзнаў-
лен ні па пу ля цыі зуб ра з блі жэй шы мі су се дзя мі — 
Поль шчай і Ру мы ні яй. Дзяр жа ва не без пад стаў 
спа дзя ец ца, што гэ ты гор ды звер, як і ста год дзі 
та му, бу дзе жыць у ля сах і пе рад гор' ях мал даў скіх 
Кар пат. Але на да лей, лі чаць мал даў скія спе цы я ліс-
ты, ім трэ ба бу дзе шчыль на пра ца ваць з ка ле га мі 
па СНД.

Гіс та рыч ны арэ ал зуб ра — зо на шы ра ка ліс тых 
і змя ша ных ля соў За ход няй, Цэнт раль най, Паў-
днё ва-Ус ход няй Еў ро пы, Каў ка за і За каў каз зя, 
Паў ноч на га Іра на. Гэ тая жы вё лі на з'яў ля ец ца не-

ад' ем най част кай эка сіс тэм ліс та вых ля соў і ле са-
стэ паў. Та му ад наў лен не яго пры род ных па пу ля цый 
з'яў ля ец ца ад ной з не аб ход ных умоў ад наў лен ня 
на ту раль ных ляс ных ма сі ваў. А гэ та сён ня — ад на 
з са мых ак ту аль ных за дач, якая ста іць пе рад усі мі 
кра і на мі СНД.

Да рож ная кар та
Сён ня зуб ры і іх іс на ван не — гэ та шмат лі кія 

між на род ныя і транс гра ніч ныя су мес ныя пра ек ты, 
у якіх ак тыў на ўдзель ні ча юць кра і ны Са друж нас-
ці. Па сло вах ды рэк та ра пра грам Фон ду дзі кай 
пры ро ды Ра сіі Вік то рыі Элі яс, сён ня ідзе ра бо та 
над ства рэн нем між на род най пра цоў най гру пы для 
ка ар ды на цыі дзе ян няў па ад наў лен ні і за ха ван ні 
зуб роў.

Ёсць не каль кі пра грам, якія пра ду гледж ва юць 
раз віц цё пры гра ніч на га су пра цоў ніц тва ў СНД па 
ўзнаў лен ні па пу ля цый зуб ра і ства рэн ня транс гра-
ніч ных тэ ры то рый па між Азер бай джа нам, Бе ла-
ру ссю, Ра сі яй і Укра і най. Усе за ха ды на кі ра ва ны 
на пад бор но вых тэ ры то рый для фар мі ра ван ня 
пры род ных па пу ля цый у гіс та рыч ным арэ а ле пра-
жы ван ня зуб роў.

Пад рых та ва на спе цы яль ная бе ла рус ка-ра сій-
ская пра гра ма па за ха ван ні зуб ра — яна пач не 
рэа лі зоў вац ца з на ступ на га го да і раз лі ча на на 
тэр мін да 2018 го да.

На ву коў ца мі да ка за на, што жыц ця здоль ны мі ў 
ка рот ка тэр мі но вым пла не мо гуць быць гру поў кі 
ад 50 да не каль кіх со цень асо бін, але для доў га-
тэр мі но ва га за ха ван ня па пу ля цыі зуб роў па він ны 
ўклю чаць як мі ні мум больш за 1000 асо бін, у ідэа ле 
— 2000-2500. Лю бой кра і не па асоб ку гэ тую праб-
ле му вы ра шыць сён ня не маг чы ма.

Бе ла рус кая пра па но ва 
для ка лег па Са друж нас ці

Між тым у Бе ла ру сі зуб роў да стат ко ва для та го, 
каб част ку з іх рас ся ліць на вя лі кіх тэ ры то ры ях у 
Ра сіі і за кошт гэ та га зра біць да дат ко вую стра хоў ку 
для гэ та га ві ду. Так па тлу ма чыў сут насць бе ла рус-
ка-ра сій ска га пра ек та ге не раль ны ды рэк тар На ву-
ко ва-прак тыч на га цэнт ра На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі па бія рэ сур сах Мі ха іл Ні кі фа раў.

«Каб і на да лей зуб рам ні чо га не па гра жа ла, — лі-
чыць Ні кі фа раў, — трэ ба ву чыць цэ лае па ка лен не 
ду маць «эка ла гіч на», гла баль на і на перс пек ты ву. 
Не аб ход на ўліч ваць транс гра ніч ны ас пект і раз ві ваць 
між на род нае су пра цоў ніц тва ў сфе ры тэ ры та ры яль-
най ахо вы мес ца пра жы ван ня не толь кі зуб роў, але і ін-
шых прад стаў ні коў жы вёль на га све ту, пту шак і г.д.»

Ства рэн не эка ла гіч ных се так у СНД бу дзе з'яў-
ляц ца ла гіч ным кро кам у за бес пя чэн ні доў га тэр мі-
но вай ахо вы рэд кіх ві даў фло ры і фаў ны і іх мес ца 
пра жы ван ня, лі чаць спе цы я ліс ты. Урэш це, агуль-
ныя на ма ган ні вяр нуць зуб ра ў ля сы кра ін Са друж-
нас ці ме лі плён.

Ла ры са РА КОЎ СКАЯ.

Ге надзь КУЗЬ МIН, га лоў ны рэ дак тар га зе ты «Вечерний Биш кек», 
быў ся род прад стаў нi коў срод каў ма са вай iн фар ма цыi кра iн СНД, 
з якi мi на пя рэ дад нi са мi ту Са друж нас цi су стрэў ся Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. «Звяз дзе» ўда ло ся ўзяць у гос ця з Бiш ке ка не вя лi-
кае iн тэр в'ю амаль ад ра зу пас ля раз мо вы са стар шы нёй Са ве та 
кi раў нi коў дзяр жаў СНД.

ЗУБР 
ЯК СІМ ВАЛ АД РА ДЖЭН НЯ

«Кі ра валь насць ма шы ны 
лёг кая, тар ма зы вель мі 
на дзей ныя, у ка бі не кам-
форт на. Да га ба ры таў 
прызвычаіліся хут ка і ад-
чу ва ем ся бе, як у лег ка вой 
ма шы не. Пас ля ма ла груз-
ных Бе лА Заў 130-тон нік 
зда ваў ся мне па-свой му 
не пе ра ўзы дзе ным, але 
220-тон ны гі гант — вы шэй 
за ўся кую па хва лу!» — та-
кі мі ўра жан ня мі дзя ліў ся 
адзін з кі роў цаў бе ла рус-
кіх аў та гі ган таў. Ці ка ва, 
што б ён ска заў пас ля 
та го, як пра ехаў на но-
вым 450-тон ным Бе лА Зе? 
Упэў не ны, уражанняў бы-
ло б яшчэ боль ш. Бо на шы 
са ма зва лы ка рыс та юц ца 
вя лі кім по пы там ва ўсім 
све це, у лю бых клі ма тыч-
ных умо вах і пры лю бых 
цяж кас цях пра цы.

Цяж кі рэ корд
Гэ та мож на ра зу мець у лю-

бым сэн се — ён цяж кі з пунк ту 
гле джан ня і ма сы, і тэх на ло гій. 
Да свай го 65-год дзя сё ле та Бе-
ла рус кі аў та ма біль ны за вод вы-
пус ціў пер шы ў све це кар' ер ны 
са ма звал гру за па ды маль нас-
цю 450 тон. За вод рых туе ўсе 
па трэб ныя да ку мен ты для та го, 

каб но вая ма шы на па тра пі ла 
ў Кні гу рэ кор даў Гі нэ са. Да гэ-
туль са мая вя лі кая гру за па ды-
маль насць са ма зва лаў Бе лАЗ 
скла да ла 360 тон. Кар' ер ны 
са ма звал Бе лАЗ-75710 бу дзе 
экс плу а та вац ца ў Куз ба се. Да 
кан ца го да ў гэ ты рэ гі ён пла-
ну ец ца па ста віць яшчэ тры та-
кія ма шы ны. Яны пры зна ча ны 
для пе ра воз кі гор най ма сы ў 
скла да ных гор на тэх ніч ных 
умо вах глы бо кіх кар' е раў, на 
ад кры тых рас пра цоў ках ра до-
ві шчаў ка рыс ных вы кап няў у 
роз ных клі ма тыч ных умо вах 

экс плу а та цыі пры тэм пе ра-
ту ры па вет ра ад мі нус 50 да 
плюс 50 гра ду саў. Мак сі маль-
ная хут касць ма шы ны — 64 
км/г. Гэ та са праўд ныя во ла-
ты су час на га аў та ма бі ле бу-
да ван ня.

СНД — адзін 
з асноў ных рын каў

Ад нак за вод су пра цоў ні чае не 
толь кі з Ра сі яй (амаль 70% вы раб-
ле най пра дук цыі па стаў ля ец ца 
для рын ку Ра сій скай Фе дэ ра цыі). 
На ша тэх ні ка ак тыў на вы ка рыс-
тоў ва ец ца на гор на зда бы ўных 
прад пры ем ствах кра ін СНД. Уся го 
ту ды па стаў ля ец ца больш за 14% 
вы пус ка е май за во дам пра дук цыі. 
Так, за 2012 год у кра і ны СНД бы-
ло ад гру жа на 239 адзі нак тэх ні-
кі Бе лАЗ. На прык лад, асноў ныя 

спа жыў цы ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
— ААТ «Куз бас раз рэз ву галь», 
Сі бір скі дзе ла вы са юз, «Ме чал», 
Сі бір ская ву галь ная энер ге тыч ная 
кам па нія, «Поў на чсталь», «Рус кі 
ву галь» і ін шыя. У Ка зах ста не 
Бе лАЗ ве да юць кам па ніі: «Ка зах-
мыс», ENRC, ТНК «Казх ром», АТ 
«Каз цынк», ТАА «Во лат-Ка мір» і 
ін шыя. Най больш буй ны мі прад-
пры ем ства мі, якія экс плу а ту юць 
тэх ні ку Бе лАЗ ва Укра і не, з'яў ля-
юц ца жа ле за руд ныя гор на ўзба га-
чаль ныя кам бі на ты Ін гу лец кі ГУК, 
Паў ноч ны ГУК, Цэнт раль ны ГУК, 
Паў днё вы ГУК і ін шыя. Бес пе ра-

пын ная пра ца над удас ка на лен-
нем якас ці і кан ку рэн та здоль нас ці 
пра дук цыі, ува га да спа жыў цоў, 
ука ра нен не іна ва цый, ма дэр ні-
за цыя вы твор час ці да зва ля юць 
прад пры ем ству ка рыс тац ца па-
ва гай і да ве рам з бо ку кра ін-сяб-
ро вак.

Апош нія да сяг нен ні 
на рын ку СНД
� У чэр ве ні ў Бел га род скай 

воб лас ці Ра сіі на Ле бя дзін скі 
гор на ўзба га чаль ны кам бі нат за-
пус ці лі са ма звал Бе лАЗ-75309D 
гру за па ды маль нас цю 220 тон. 
Да гэ та га ча су ма шы ны вы шэй-
на зва най ма ды фі ка цыі пра ца ва-
лі толь кі ў Ке ме раў скай воб лас ці. 
Ле бя дзін скі ГУК з'яў ля ец ца най-
буй ней шым прад пры ем ствам у 
све це па зда бы чы жа лез най ру-
ды. З 2003 го да дзей ні чае па-
гад нен не аб доў га тэр мі но вым 
су пра цоў ніц тве па між ААТ «Ле-
бя дзін скі ГУК» і ААТ «БЕ ЛАЗ». 
У ця пе раш ні час у кар' е рах ЛГУ-
Ка пра цу юць больш за трыц цаць 
са ма зва лаў Бе лАЗ-75131 г/п 
130 тон.
�  Ад ным з тра ды цый ных 

па куп ні коў тэх ні кі Бе ла рус ка га 
аў та за во да з'яў ля ец ца На ва ій-
скі гор на-ме та лур гіч ны кам бі нат 
— най буй ней шае дзяр жаў нае 

прад пры ем ства ва Уз бе кі ста не 
па зда бы чы ка рыс ных вы кап няў 
ад кры тым спо са бам. У 2012 го-
дзе ва Уз бе кі стан бы ла па стаў-
ле на рэ корд ная коль касць са-
ма зва лаў — 92 кар' ер ныя са ма-
зва лы Бе лАЗ — амаль у 3 ра зы 
больш, чым у 2011 го дзе. 49 з 
гэ тых ма шын бы ло па стаў ле на 
На ва ій ска му гор на-ме та лур гіч-
на му кам бі на ту.
� На прад пры ем ствах Ра сіі 

сён ня экс плу а ту ец ца амаль 10000 
адзі нак тэх ні кі мар кі «Бе лАЗ». 
Для за бес пя чэн ня эфек тыў най 
пра цы са ма зва лаў там пра цу юць 
атэс та ва ныя сэр віс ныя цэнт ры.
� Сён ня ў Рэс пуб лі цы Ка зах-

стан пра цуе 845 адзі нак тэх ні кі 
Бе лАЗ. Гэ та кар' ер ныя са ма-
зва лы гру за па ды маль нас цю ад 
30 да 220 тон і ін шая кар' ер ная і 
да рож на-бу даў ні чая тэх ні ка. Ёсць 
на ват су мес нае прад пры ем ства 
па вы ра бе кар' ер ных са ма зва лаў 
«Каз Бе лАЗ», якое бы ло ство ра на 
ў 2009 го дзе. Вы твор часць раз-
ме шча на ў най буй ней шым у Ка-
зах ста не ін дуст ры яль на-пра мыс-
ло вым цэнт ры — го ра дзе Ка ра-
ган да. У 2012 го дзе ў Ка зах стан 
рэа лі за ва на пра дук цыі на су му 
26,6 млн до ла раў ЗША. Уся го ў 
2013 го дзе за пла на ва на па стаў ка 
66 адзі нак тэх ні кі на су му не менш 
за 37,5 млн до ла раў.
�  Больш за дзве ты ся чы 

адзі нак кар' ер ных са ма зва лаў і 
спе цы яль най тэх ні кі вы твор час ці 
ААТ «Бе лАЗ» экс плу а ту ец ца на 
180 прад пры ем ствах Укра і ны. 
У асноў ным гэ та кар' ер ныя са-
ма зва лы гру за па ды маль нас цю 
30-130 тон.

Ула дзі слаў СОЎ ПЕЛЬ.

АЎ ТА МА БІЛЬ НА ГА ВО ЛА ТА 
ПА ВА ЖА ЮЦЬ УСЮ ДЫ

Да рэ чы
Вя лі кую част ку прад пры-

ем стваў, якія экс плу а ту юць 
тэх ні ку Бе лАЗ, скла да юць 
кар' е ры па зда бы чы бу даў-
ні чых ма тэ ры я лаў, у тым лі ку 
гра ні ту, вап ня ку, пяс ку.

Факт
Бе лАЗ зай мае трэць су свет-

на га рын ку кар' ер ных са ма зва-
лаў і ўва хо дзіць у гру пу вя ду-
чых су свет ных кан цэр наў па 
вы твор час ці кар' ер най тэх ні кі.

Аб но вай 
пра дук цыі

Но выя Бе лА Зы ма юць 
шэ раг тэх на ла гіч ных пе ра-
ваг і вы гад на ад роз ні ва юц-
ца ад сва іх па пя рэд ні каў. 
Яны аб ста ля ва ны ўдас ка на-
ле ны мі ру ха ві ка мі, якія за-
бяс печ ва юць больш вы со-
кую ўдзель ную ма гут насць 
і хут касць са ма зва лаў на 
ўзды ме, а так са ма эка но-
мію па лі ва. Ма дэр ні за ва ная 
сіс тэ ма элект ра пры во да з 
фаз мен на-пе ра мен ным то-
кам за бяс печ вае плаў ную 
зме ну ма гут нас ці пры ру ху. 
Пра цоў нае мес ца ва дзі це ля 
аб ста ля ва на ў ад па вед нас ці 
з па тра ба ван ня мі па зні жэн-
ні ўзроў ню шу му і віб ра цыі 
ў ка бі не. Для ства рэн ня 
кам форт ных умоў пра цы 
ва дзі це ля пра ду гле джа ны 
су час ныя сіс тэ мы ацяп лен-
ня і кан ды цы я на ван ня па-
вет ра.

29—30 каст рыч нi ка ў Вы ка наў чым ка-
мi тэ це СНД у Мiн ску прой дзе па ся джэн не 
экс перт най гру пы па да пра цоў цы i ўзгад-
нен нi пра ек таў Кан цэп цыi па этап на га 
фар мi ра ван ня агуль на га рын ку пра цы 
i рэ гу ля ван ня мiг ра цыi пра цоў най сi лы 
дзяр жаў — удзель нiц СНД i Пры яры тэт ных 
ме ра пры ем стваў па фар мi ра ван нi агуль-
на га рын ку пра цы i рэ гу ля ван ня мiг ра цыi 
пра цоў най сi лы на 2013-2015 га ды.

Кан цэп цыя ўяў ляе са бой сiс тэ му по гля-
даў на мэ ты, прын цы пы, за да чы i эта пы 
фар мi ра ван ня агуль на га рын ку пра цы, 
пры яры тэ ты i ме ха нiз мы рэа лi за цыi па-
лi ты кi ў сфе ры са цы яль на-пра цоў ных ад-
но сiн, а так са ма ства рэн не нар ма тыў на 
-пра ва вой ба зы агуль на га рын ку пра цы i 
рэ гу ля ван не мiг ра цыi пра цоў най сi лы.

Пра ект да ку мен та рас пра ца ва ны ў мэ тах 
рэа лi за цыi Стра тэ гii эка на мiч на га раз вiц ця 

СНД на пе ры яд да 2020 го да на ба зе мiж на-
род ных нар ма тыў на-пра ва вых ак таў.

Пад фар мi ра ван нем агуль на га рын ку 
пра цы маецца на ўвазе сiс тэ ма ўзгод не ных 
мер па ўзнаў лен нi, рэ гу ля ван нi, аб ме не i 
ра цы я наль ным вы ка ры стан нi ра бо чай сi лы 
ў дзяр жа вах — удзель нi цах СНД, на кi ра ва-
ных на па вы шэн не эфек тыў нас цi вы ка ры-
стан ня су куп на га пра цоў на га i iн тэ ле кту-
аль на га па тэн цы я лаў кра iн Са друж нас цi.

Агуль ны ры нак пра цы пра ду гледж вае 
фар мi ра ван не пра ва вых, эка на мiч ных i 
са цы яль ных умоў i ме ха нiз маў, якiя мак-
сi маль на ўлiч ва юць iн та рэ сы ра бот нi каў. 
Яго ства рэн не ста не най важ ней шым фак-
та рам эка на мiч на га раз вiц ця дзяр жаў СНД 
i на ўза е ма вы гад най асно ве бу дзе спры-
яць iн тэ гра цый ным пра цэ сам на пра сто ры 
Са друж нас цi.

Ул. iнф.

ЭКС ПЕР ТЫ СНД РАЗ ГЛЕ ДЗЯЦЬ ПЫ ТАН НI СУ ПРА ЦОЎ НIЦ ТВА 
Ў СФЕ РЫ ПРА ЦОЎ НАЙ МIГ РА ЦЫI
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УКРА ІН СКАЕ 
СТАР ШЫН СТВА Ў СНД 
МАЕ НА ЎВА ЗЕ ПЕ РА ЕМ НАСЦЬ


