Рэгiёны Расii — у Беларусi: Кiраўская вобласць
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ВЯТКА I МIНСК СТАНОВЯЦЦА БЛIЖЭЙШЫМI
На працягу чатырох апошнiх гадоў Рэспублiка Беларусь не саступае
лiдарства ў партнёрскiх адносiнах з
Вяцкiм краем Расii сярод краiн Садруж нас цi Не за леж ных Дзяр жаў.
Пра дзень сённяшнi i перспектывах
гэтага супрацоўнiцтва па просьбе
карэспандэнта «Звязды» чытачам
нашай газеты расказвае губернатар
Кiраўскай вобласцi Мiкiта БЕЛЫХ.

Паўночнага Усходу iмя Н.В. Руднiцкага
сумесна з Беларускiм навукова-даследчым iнстытутам земляробства i кармоў,
Iнстытутам механiзацыi сельскай гаспадаркi i iншымi навуковымi ўстановамi
праводзяць даследаваннi, абменьваюцца вопытам навуковай работы.

Вяцкi эксклюзiў

Пераканаўчы рост

Няма патрэбы даказваць трываласць партнёрскiх адносiнаў кiраўчан
i беларусаў, пра гэта сведчаць лiчбы.
Так, знешнегандлёвы абарот памiж
прадпрыемствамi Кiраўскай вобласцi
i Рэспублiкi Беларусь павялiчваецца
штогод. Напрыклад, летась яго рост
склаў 36,7 працэнта.
Тры дзясяткi кiраўскiх прадпрыемстваў стабiльна пастаўляюць сваю прадукцыю ў Беларусь. У iх лiку — ААТ
«Кi ра ва-Ча пец кi хi мiч ны кам бi нат»,
ААТ «Омутнiнскi металургiчны завод»,
ААТ «Кiраўскi завод ОЦМ», ААТ «ВЭЛКОНТ», ААТ «Авiтэк». Пастаянна запатрабаваныя ў беларускай эканомiцы
сартавыя i фасонныя гарачакатаныя
профiлi для машынабудаўнiцтва i станкабудавання вытворчасцi ЗАТ «Омутнiнскi металургiчны завод», а таксама
лiфтавыя накiравальныя для завода
«Магiлёўлiфтмаш». Карыстаецца попытам у беларускiх прамыслоўцаў папяровая прадукцыя вяцкiх прадпрыемстваў
«Элiкон» (папера для медыцынскай
прамысловасцi) i «Косiнская папяровая фабрыка» (фiльтравальныя матэрыялы). Сёння ў Беларусь экспартуецца
каўстычная сода, мiнеральныя ўгнаеннi
(пераважна азотныя), шыны для грузавых i легкавых аўтамабiляў, драўнянавалакнiстыя плiты, штучная скура, цэнтрабежныя помпы, электраплiты.

Заслужылi давер

Сярод нашых беларускiх партнёраў — больш як 60 прадпрыемстваў
усiх формаў уласнасцi. У тым лiку такiя
буйныя, як ААТ «Мiнскi трактарны за-

вод», ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»,
ААТ «Брэсцкi электралямпавы завод»,
ААТ «Мiнскi аўтарамонтны завод», ААТ
«Мiнскi маторны завод», ААТ «Мiнскi
падшыпнiкавы завод», Магiлёўскае ВА
«Хiмвалакно», ААТ «Дываны Беларусi»,
ААТ «Мiнскi фарфоравы завод».
Прадпрыемствы Кiраўскай вобласцi
ахвотна набываюць у Беларусi прадукцыю вытворча-тэхнiчнага прызначэння: трактары, аў тамабiлi, сельскагаспадарчую тэхнiку, запасныя часткi. Тым
больш, што для стымулявання iнвестыцыйнай дзейнасцi кiраўскiм сельгаставаравытворцам з абласнога бюджэту
выдзяляюцца субсiдыi на набыццё сельскагаспадарчай тэхнiкi i абсталявання.
Дарэчы, сёлета памер субсiдый павялiчаны. Насельнiцтва Кiраўскай вобласцi
цiкавiцца спажывецкiмi таварамi беларускай вытворчасцi: складаная бытавая тэхнiка, сантэхнiка, матэрыялы для
рамонту жылля, плёнка ПВХ i ўкрыўны
матэрыял спанбонд, адзенне, абутак,
трыкатаж.
Ажыццяўляецца супрацоўнiцтва i па
лiнii гандлёва-прамысловых палат. Так,
Вяцкай гандлёва-прамысловай палатай
заключаныя пагадненнi аб супрацоўнiцтве з Беларускай гандлёва-прамысловай палатай, а таксама з Брэсцкiм,
Вiцебскiм i Магiлёўскiм аддзяленнямi
Беларускай ГПП. Гандлёвыя арганiзацыi вобласцi працуюць з пастаўшчыкамi з Беларусi па наладжаных сувязях.
Партнёрскiя адносiны выбудаваныя i памiж навуковымi ўстановамi. Кiраўская
сельскагаспадарчая акадэмiя, НДIIСГ

Адзiн з перспектыўных напрамкаў у
развiццi супрацоўнiцтва Кiраўскай вобласцi i Беларусi — народныя мастацкiя
промыслы. Партнёрства ў гэтай сферы
вядзецца пакуль недастаткова актыўна.
Мiж тым i ў Вяцкiм краi, i ў Беларусi ёсць
«залатыя» майстры, якiя ствараюць сапраўдныя творы мастацтва.
На Вяцкай зямлi зарадзiлiся i развiвалiся больш як 70 вiдаў народных
промыслаў i рамёстваў. У пачатку ХХ
стагоддзя Вятка займала першае месца
па колькасцi саматужнiкаў. У цяперашнi
час многiя з промыслаў i рамёстваў захавалiся i набылi шырокую вядомасць
не толькi ў нашай краiне, але i за мяжой: дымкаўская цацка, вяцкiя карункi,
традыцыйныя шкатулкi з разьбой i iнкрустацыяй, матрошкi, сувенiры з лазы, бяросты, саломкi, сасновага кораня,
iльняныя сурвэткi i адзенне з вышыўкай,
ткацтва i керамiка, мастацкая коўка, вырабы са скуры i футра.
Упэўнены, што вырабы вяцкiх народных умельцаў змогуць дадаць утульнасцi i непаў торнага шарму ў побыт
любой беларускай сям'i. А абмен вопытам у сферы народных промыслаў
можа стаць iмпульсам у развiццi цэлага
сектара эканомiкi i сацыяльнай сферы,
паколькi гэта — i магчымасцi авалодаць
новымi навыкамi, i новыя працоўныя
месцы, i стабiльны даход. Што асаблiва актуальна ва ўмовах крызiсу, якi
закрануў усе краiны свету.

Стымул да актыўнасцi

У рамках рэалiзацыi пагаднення аб
супрацоўнiцтве ўрад Кiраўскай вобласцi
стараецца стварыць спрыяльныя эканамiчныя, фiнансавыя i прававыя ўмовы
для прадпрымальнiцкай дзейнасцi бела-

рускiх арганiзацый на сваёй тэрыторыi,
а таксама для iнвеставання сумесных
праектаў. Такi ж падыход мы бачым i з
боку кiраўнiцтва Рэспублiкi Беларусь.
Нядаўна мы з намеснiкам прэм'ермiнiстра Беларусi Андрэем Уладзiмiравiчам Кабяковым падпiсалi Пратакол
мерапрыемстваў па рэалiзацыi Пагаднення, разлiчаны на 2009—2010 гады.
У лiку прыярытэтных i значных напрамкаў я адзначыў бы магчымасць размяшчэння на тэрыторыi Кiраўскай вобласцi зборачных вытворчасцяў i фiлiялаў
прамысловых прадпрыемстваў Беларусi, стварэння сумесных прамысловых
вытворчасцяў на базе дзейных прадпрыемстваў, перспектыву стварэння ў
Кiраве гандлёва-сэрвiснага дылерскага
цэнтра беларускай аўтамабiльнай, лесанарыхтоўчай i сельскагаспадарчай
тэхнiкi. Мы па-ранейшаму зацiкаўленыя ў расшырэннi паставак у Кiраўскую
вобласць прадукцыi беларускiх прадпрыемстваў: тэхнiкi вытворчасцi ААТ
«Амкадор», РУП «Мiнскi аўтамабiльны
завод», РУП «Магiлёўскi аўтамабiльны
завод iмя С.М. Кiрава», лiфтаў i лiфтавага абсталявання вытворчасцi ААТ
«Магiлёўлiфтмаш».
У сваю чаргу, я ўпэўнены, будуць
запатрабаваныя i пашырацца пастаўкi
ў Рэспублiку Беларусь кiраўскiх тавараў: хiмiчнай прадукцыi (ТАА «Завод
палiмераў Кiрава-Чапецкага хiмiчнага
камбiната»), машынабудаўнiчай (ААТ
«Электрамашынабудаўнiчы завод «Лепсе», ААТ «Кiраўскi машзавод 1 Мая»),
прадукцыi з каляровых металаў (ААТ
«Кiраўскi завод ОЦМ»), кардону, паперы, прадукцыi прадпрыемстваў лесапрамысловага комплексу.
I, безумоўна, у рамках Пагаднення як
кiраўнiк Вяцкага рэгiёна я буду актыўна
садзейнiчаць вырашэнню асаблiва актуальнага сёння пытання — магчымасцi правядзення Бiржы кантактаў памiж
дзелавымi коламi Рэспублiкi Беларусь
i бiзнэс-суполкай Кiраўскай вобласцi ў
сферы малога прадпрымальнiцтва.
Матэрыялы падборкi падрыхтаваў
Барыс ЗАЛЕСКI.
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