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«СЯБРОЎСТВА ПРАВЯРАЕЦЦА ВЫПРАБАВАННЯМІ»

Цеснае ўзаемадзеянне рэгiёнаў Беларусi з Калiнiнградскай вобласцю мае ўжо даўнюю гiсторыю.
Супрацоўнiцтва развiваецца па розных накiрунках
i каардынуецца пастаянна дзейным органам — Расiйска-Беларускiм саветам па доўгатэрмiновым супрацоўнiцтве Калiнiнградскай вобласцi з абласцямi, мiнiстэрствамi, органамi дзяржаўнага кiравання
Рэспублiкi Беларусь (РБС). З расiйскага боку Савет
узначальвае губернатар Калiнiнградскай вобласцi
Г.В. Боос, з беларускага — намеснiк прэм'ер-мiнiстра Беларусi А.У. Кабякоў. У актыве супрацоўнiцтва
— нямала высокiх вынiкаў, перспектыўных праектаў, сумесных планаў i iнiцыятыў. Цi адбiваецца на
нашым партнёрстве сусветны фiнансавы крызiс?
Што прадугледжваецца ў гэтых складаных сацыяльна-эканамiчных умовах для агульнага поспеху?
На гэтыя i iншыя пытаннi карэспандэнта «Звязды»
адказвае калiнiнградскi губернатар Георгiй БООС.
— Органы выканаўчай улады ажыццяўляем рэгулярна — на штовобласцi робяць магчымыя захады гадовых пасяджэннях Расiйска-Бедля стварэння спрыяльных умоў па ларускага савета. На чарговым
рэалiзацыi двухбаковых дамоўленас- 8-м пасяджэннi Савета ў Мiнску
цяў нашых гаспадарчых суб'ектаў i прэм'ер-мiнiстрам Беларусi Сяргеарганiзацый, — адзначыў Георгiй Ва- ем Сiдорскiм i мной падпiсаны План
лянцiнавiч. — Вызначальнай умовай у мерапрыемстваў па супрацоўнiцтве
крызiснай сiтуацыi становяцца абме- Калiнiнградскай вобласцi Расiйскай
жаваннi ў фiнансавых сродках, у адпа- Федэрацыi з Рэспублiкай Беларусь
веднасцi з якiмi i давядзецца ўносiць на 2009 год. Усе планы, у тым лiку
карэктывы па выкананнi дасягнутых па супрацоўнiцтве з беларускiмi рэдамоўленасцяў памiж бакамi. Але га- гiёнамi, уключаюць канкрэтныя мелоўным акцэнтам, якога, як я ўпэў- рапрыемствы для выканання i аднанены, неабходна прытрымлiвацца ў часова вызначаюць прыярытэтныя
сумеснай працы, павiнна стаць павы- кiрункi работы органаў дзяржаўнай
шэнне адказнасцi бакоў за безумоў- улады i гаспадарчых суб'ектаў рознае выкананне сваёй часткi сумеснай най формы ўласнасцi.
працы. Да гэтага нас абавязваюць вы— Якiя перспек тывы бачацклiкi часу. I я бачу ў гэтым не толькi ца вам у цяперашнiх умовах па
ўзмацненне жорсткасцi патрабаваль- развiццi вытворчай кааперацыi з
насцi перш за ўсё да самога сябе, але беларускiмi партнёрамi?
i рэсурс для далейшых поспехаў. У
— Перспектыўным кiрункам iнтэтым лiку i ва ўмацаваннi сяброўскiх грацыi расiйскага i беларускага бiзсувязяў. Сяброўства, як вядома, пра- нэсу, якi пашырае гарызонты збыту
вяраецца выпрабаваннямi.
прадукцыi i закупак сыравiны, можа
Што да ты чыц ца ак ту а лi за- стаць рэалiзацыя на тэрыторыi Калiцыi Праграмы ўзаемавыгаднага нiнградскай вобласцi сумесных iнвессу пра цоў нiц тва Ка лi нiнг рад скай тыцыйных праектаў з выкарыстаннем
вобласцi з Рэспублiкай Беларусь прэферэнцый, якiя прадастаўляюцца
на 2006—2010 гады, то мы яе Федэральным законам «Аб Асобнай

эканамiчнай зоне ў Калiнiнградскай вобласцi»,
якi ўвайшоў у дзеянне з
1 красавiка 2006 года.
Гэты нарматыўна-прававы акт увёў новае паняцце — рэзiдэнт АЭЗ
у Калiнiнградскай вобласцi. Рэзiдэнтам АЭЗ
можа стаць юрыдычная
асоба, якая адпавядае
патрабаванням закона i
рэалiзоўвае iнвестыцыйны праект на тэрыторыi
Калiнiнградскай вобласцi з аб'ёмам капiтальных
укладанняў не менш за
150 мiльёнаў расiйскiх
рублёў, iнвеставаных на працягу
трох гадоў. Цяпер у якасцi рэзiдэнтаў АЭЗ у Калiнiнградскай вобласцi
ажыццяўляюць сваю дзейнасць 56
арганiзацый з задэклараваным аб'ёмам капiтальных укладанняў 33,8
мiльярда расiйскiх рублёў. Амаль палову рэзiдэнтаў АЭЗ складаюць арганiзацыi з замежным капiталам. На
жаль, беларускiя iнвестыцыi складаюць толькi 0,6 працэнта ад агульнага
аб'ёму замежнага капiталу.
— Якiя рэзервы бачаць у Калiнiнградскай вобласцi па актывiзацыi супрацоўнiцтва з Беларуссю ў рамках праграм Саюзнай
дзяржавы?
— Адным з асноўных кiрункаў
уза е ма дзе ян ня Ка лi нiнг рад скай
вобласцi з Рэспублiкай Беларусь, па
якiх неабходна актывiзаваць супрацоўнiцтва, з'яўляецца выкарыстанне
калiнiнградскiх партоў для экспарту
беларускiх грузаў. Пытанне аб транзiце беларускiх экспартных грузаў
праз парты Калiнiнградскай вобласцi
i зацiкаўленага ўдзелу Беларусi ў развiццi гэтай партовай iнфраструктуры
неаднаразова разглядалася на пасяджэннях Урада Саюзнай дзяржавы.

Аднак пакуль не ўдалося лiквiдаваць
рознiцу тарыфаў на чыгуначныя грузавыя перавозкi па тэрыторыi Лiтоўскай Рэспублiкi ў кiрунку Клайпедскага порта i партоў Калiнiнградскай
вобласцi. Дзейныя тарыфы з'яўляюцца стрымальным фактарам пастаўкi
беларускiх грузаў праз калiнiнградскi
порт, у прыватнасцi, калiйных угнаенняў, прадукцыi машынабудавання,
металургii. На 8-м пасяджэннi РБС
вельмi прадметна абмяркоўвалася
гэта тэма пры агульнай згодзе з неабходнасцю вырашэння праблемы i
скарачэння затрат пры транспарцiроўцы грузаў з Беларусi ў Калiнiнградскую вобласць.
Важным кiрункам з'яўляецца таксама паглыбленне прамысловай кааперацыi ў сферах сельскагаспадарчага i дарожна-будаўнiчага машынабудавання, аўтамабiльнай i цэлюлознапапяровай прамысловасцi. У гэтым
кантэксце гаворка iдзе, напрыклад,
пра стварэнне сумесных зборачных
прадпрыемстваў вытворча-тэхнiчнага
профiлю. У прыватнасцi, разглядаецца магчымасць зборкi лiфтаў завода
«Магiлёўлiфтмаш». Акрамя таго, абмяркоўваецца стварэнне дылерскiх i
сэрвiсных цэнтраў прадукцыi вытворча-тэхнiчнага прызначэння. У прыватнасцi, запланавана арганiзацыя
адзiнага спецыялiзаванага цэнтра па
сэрвiсным, гарантыйным i паслягарантыйным абслугоўваннi беларускай сельгастэхнiкi на базе «Балтаграсэрвiса», якi з'яўляецца дылерам
Мiнскага трактарнага завода.
Агульная зацiкаўленасць iснуе
ў стварэннi гандлёва-лагiстычных
цэнтраў для сустрэчнага прасоўвання калiнiнградскай i беларускай
прамысловай прадукцыi — вытворча-тэхнiчнага прызначэння i спажывецкiх тавараў, папярова-белавой,
мэблевай, тэкстылю i трыкатажу,
абутку, прадуктаў харчавання.

Маргарита МЕЛЮХОВА:

«ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО СВЕТЛОГОРСКА —
БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ И ВОЗДУХ»
— Воздух у нас чист, прозрачен
и насыщен ароматами моря, хвои и
цветов. Поэтому Светлогорск является круглогодичным курортом.
— И приехав сюда, можно остановиться в пансионате «Волна»?
— Да. Наш пансионат — это
7-этажное здание с прекрасными
террасами, парковкой. Для желающих поправить свое здоровье
есть хороший реабилитационный и
лечебный центр, где отдыхающих
ждут лазеротерапия, массаж, грязелечение, мини-сауна «кедровая
бочка», сауна с бассейном, магнитотерапия, мониторная очи стка
кишечника, парафиновые маски,
ул ьт р а з в у ко в а я
терапия, сухая
углекислая ванна,
«соляная пещера», ароматерапия, гидромассаж,
жемчужная ванна, косметический
массаж лица, фитнес, дискотека, фито-бар. Все эти услуги
оказывает квалифицированный
медперсонал с использованием
современной аппаратуры. У
нас лечатся люди, перенесшие
инфаркт миокарда, страдающие гипертонической болезнью и атеросклерозом, а также
заболевани ями желудочнокишечного тракта, кожными болезнями, связанными с нарушениями обмена веществ, и урологическими заболеваниями.
— Пансионат «Волна» работает только как санаторий?
— Наш пансионат — это еще
и бизнес-центр, где проводится
мас са самых значимых мероприятий правительства России,
всего Северо-западного региона
с участием приграничных стран,
поэтому мы работаем еще и как
отель-гостиница. На нашем сайте www.hotelvolna.ru и воспользовавшись нашим электронным

адресом reception®hotelvolna.ru желающие могут
заказать у нас номер или путевку на лечение. Замечу, что с 2000 по 2004 год мы плотно сотрудничали с Министерством социального обеспечения
Республики Беларусь по части оздоровления белорусских граждан. За эти годы у нас побывало
и оздоровилось более пяти с половиною тысяч
человек. Мы гордимся такими показателями, так
как до сих пор получаем письма благодарности
из Беларуси.
— А если вернуться к экскурсиям?
— Мы предлагаем их на любой вкус: по маршруту Тевтонского Ордена, а также в Калининград,
Балтийск, на Куршскую косу, в Литву и Польшу. У
нас можно совершить прогулки: по городу (пешком и
конную) — по маршруту теренкура; по воздуху — на
дельтаплане; на дно морское — с аквалангом.
— А можно у вас отдохнуть, что называется,
интеллектуально?
— Да, можно посетить
концерты классической музыки в органном зале, сходить в
кино, встретиться с интересными людьми. Кроме того, у нас
есть услуги трансфера и визовой поддержки. Так что приглашаем жителей Республики
Беларусь побывать у нас.

Мы ждем Вас

по адресу:
Россия, 238560,
Калининградская
область, г. Светлогорск,
Калининградский
проспект, 68-6.
Наши телефоны:
(+7 4012) 743666,
(+7 4015) 321591,
322498 —
работают
круглосуточно.

ИНН 3912001960

Есть в Калининградской области на побережье Балтийского
моря очень красивый, оригинальный и ухоженный город-курорт—
Светлогорск. Чем же он хорош?
Этот вопрос наш корреспондент
задал директору расположенного
здесь пансионата «Волна» Маргарите МЕЛЮХОВОЙ, которая
любезно согласилась провести
небольшую экскурсию по Светлогорску для читателей «Звязды».
— Человек, впервые попадающий в наш город, сразу заметит
его первую «изюминку»: здесь
все улицы своеобразны. Сохранились виллы в стиле «фахверк»,
а также памятники архитектуры
еще со времен Восточной Пруссии. Особенно привлекает неповторимость архитектурной среды
историчес кой части Светлогорска. Плюс к этому во время прогулки по городу наши гости быстро убеждаются,
что попали просто в... бо танический сад. Ведь
раститель ное великолепие местной город ской
среды имеет не одну достоп римечательность.
Достаточно ска зать, что деревья и кустарники
— всего около 1200 видов — собраны здесь из
самых разных уголков земного шара. Но главное
богатство Светлогорска — это Балтийское море и
воздух. Очень благоприятны у нас условия для закаливания: вода в море бодрящая и поднимающая
тонус, а пляж хорошо проветривается.
— Как обстоят дела со здешним загаром?
— Наше прибалтийское солнышко не всегда бывает щедрым на тепло, так что по-настоящему солнечных дней у нас несколько меньше, чем в Сочи, но
здешний загар по красоте ничуть не уступает сочинскому. Если быть абсолютно точным, то в среднем
у нас в году — 135 солнечных дней, а необходимая
биологическая ультрафиолетовая активность длится
пять месяцев. В Сочи, между прочим, этот показатель всего на полтора месяца больше. А еще у нас
есть балтийская вода, которая богата различными
солями, позитивно воздействующими на рецепторы
кожи. Да и само купание в море доставляет большое
удовольствие.
— А что можно сказать о втором богатстве
Светлогорска — воздухе?

Звоните!

Будем очень рады.

т.

Курская вобласць
Мiкалай ЦЯПАЧКIН:

«Узаемадзеянне з беларускiмi прадпрыемствамi

прамысловага комплексу i перапрацоўкi перспектыўнае»

у
т.

Сёння Курская гандлёва-прамысловая палата прадстаўляе
iнтарэсы малога, сярэдняга i буйнога бiзнэсу, ахоплiваючы сваёй
дзейнасцю ўсе сферы прадпрымальнiцтва ў гэтым расiйскiм рэгiёне — прамысловасць, транспарт,
будаўнiцтва, сельскую гаспадарку, мiжнароднае супрацоўнiцтва.
Як ва ўмовах фiнансавага крызiсу яна развiвае ўзаемадзеянне з
беларускiмi партнёрамi? На гэта i
шэраг iншых пытанняў карэспандэнт «Звязды» папрасiў адказаць
прэзiдэнта Курскай ГПП Мiкалая
ЦЯПАЧКIНА.
— Мы сталi iнiцыятарамi стварэння рэгiянальнага Цэнтра субкантрактацыi, якi дапамагае малому i сярэдняму бiзнэсу знайсцi новых партнёраў, — адзначыў Мiкалай Мiхайлавiч.
— Адначасова Курская ГПП рэалiзуе
Пагадненне аб супрацоўнiцтве з Беларускай гандлёва-прамысловай
палатай. Устаноўленыя партнёрскiя
сувязi з Мiнскiм, Вiцебскiм, Брэсцкiм
i Гомельскiм аддзяленнямi БелГПП.
Падпiсаныя дакументы прадугледжваюць садзейнiчанне прадпрыемствам, арганiзацыям i асацыяцыям
у пытаннях развiцця i паглыблення
ўсiх формаў знешнеэканамiчнай
дзейнасцi, абмен iнфармацыяй аб
кiрунках двухбаковага гандлю, па-

лiтыцы iнвестыцый сваiх рэгiёнаў,
патэнцыяльных партнёрах i iх надзейнасцi, выставах, кiрмашах, што
праводзяцца ў абласцях.
— Якiя накiрункi рэгiянальнага
дзелавога ўзаемадзеяння з беларускiмi прадпрымальнiкамi сёння
найбольш перспектыўныя?
— З улiкам спецыфiкi эканамiчнага i гаспадарчага комплексу Курскай
вобласцi для нашай палаты, якая
прадстаўляе iнтарэсы прамысловых,
перапрацоўчых прадпрыемстваў,
малога бiзнэсу, сельскай гаспадаркi
i крэдытна-банкаўскiх арганiзацый,
перспектыўным з'яўляецца ўзаемадзеянне з беларускiмi прадпрыемствамi прамысловага комплексу i
перапрацоўкi. Акрамя таго, мы развiваем розныя iнавацыйныя кiрункi,

у тым лiку за кошт супрацоўнiцтва з
вышэйшымi навучальнымi ўстановамi, а таксама праводзiм конкурс iнавацыйных праектаў, садзейнiчаем
фармiраванню бiзнэс-iнкубатараў i
тэхнапаркаў. Абмен вопытам у гэтай галiне з беларускiмi партнёрамi
карысны i перспектыўны.
— Якi патэнцыял супрацоўнiцтва з рэгiёнамi Беларусi ў выставачна-кiрмашовай галiне?
— Цяпер гэта работа ў Курскай
ГПП сур'ёзна актывiзаваная. Упершыню мiнулай вясной — у сакавiку i маi
— у Курску былi арганiзаваны дзве
выставы-кiрмашы беларускiх таваравытворцаў, якiя выявiлi павышаны
попыт жыхароў горада на прадукцыю
беларускай вытворчасцi. Заўважу,
што на гэтых выставах-кiрмашах быў

прапанаваны шырокi асартымент палiто i паўпалiто мiнскага акцыянернага
таварыства «Элема», плашчоў, жаночых касцюмаў магiлёўскай швейнай
фабрыкi «Вяснянка», жаночы трыкатаж з лёну акцыянернага таварыства
«Чараўнiца», а таксама iншай тэкстыльнай прадукцыi i абутку. Водгукi,
якiя паступiлi ад жыхароў Курска, а
таксама шматлiкiя просьбы паўтараць
такiя мерапрыемствы паказалi павышаны попыт на прадукцыю падобнага
асартыменту i якасцi ў нашым рэгiёне.
У далейшым Курская ГПП мае намер
толькi павялiчваць колькасць такiх выстаў i кiрмашоў у Курску з удзелам
беларускiх вытворцаў як праз сiстэму
гандлёва-прамысловых палат, так i
працуючы непасрэдна з беларускiмi
прадпрыемствамi.

Варонежская вобласць

Матэрыялы праекта падрыхтаваў да друку Барыс ЗАЛЕСКІ.

