
25 студзеня 2019 г.НАДЗЁННАЕ2

Аб вы ні ках дзей нас ці мыт ных ор-

га наў на шай кра і ны ў 2018 го дзе 

кі раў ні ку дзяр жа вы да ла жыў стар-

шы ня Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ-

та Бе ла ру сі Юрый Сянь ко.

«Мне дак лад ва юць, што ў 2018 го дзе 

мы больш чым на чвэрць, пры клад на на 

тра ці ну, ка лі гэ та праў да, атры ма лі пла-

ця жоў у бюд жэт па кант ра ля ва ных ва мі 

на прам ках (у па раў на нні з 2017 го дам. — 

«Зв.»), — ска заў Прэ зі дэнт. — Гэ та зна-

чыць, за адзін год вось та кі пры рост. 

Я не ма гу не да вя раць ста тыс ты цы, та му 

што гэ та гро шы. Яны ці ёсць, ці іх ня ма, 

тут не пры пі шаш».

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы ад зна-

чыў, што яго ці ка віць на ват не гэ ты пры-

рост — гэ та доб ра, што ён ёсць. Ён за-

клі каў кан крэт на рас ка заць, за кошт ча го 

на ша кра і на атрым лі вае яго, каб больш 

ува гі звяр нуць на гэ тыя на прам кі і мець 

пры рост і ў да лей шым.

«Вя до ма, мо жа, ужо та кі мі тэм па мі 

не бу дзе пры рос ту, але тым не менш ён 

па ві нен быць за бяс пе ча ны. У ад ва рот-

ным вы пад ку на вош та нам пра ца ваць? 

І я ха чу, каб вы ў не каль кіх сло вах рас-

ка за лі пра тое, як мы сваё ўнут ра нае за-

ка на даў ства пры во дзім у ад па вед насць 

з Мыт ным ко дэк сам Еў ра зій ска га эка-

на міч на га са ю за. І са мае га лоў нае: ці не 

па мы лі лі ся мы дзесь ці?» — па ці ка віў ся 

Прэ зі дэнт.

Ён так са ма да даў, што ка лі ацэнь ваць 

уво гу ле, то гэ ты пры рост свед чыць пра 

тое, што мы па мы лак не да пус ці лі. Ад нак, 

маг чы ма, ма юц ца ней кія пы тан ні, якія 

на сця рож ва юць.

Што да ты чыц ца ЕА ЭС, бе ла рус кі лі-

дар па пра сіў рас ка заць, на коль кі ад чу-

валь на ака за ла ся тое, што Бе ла русь пры 

ўступ лен ні ў аб' яд нан не па дзя лі ла ся з 

Ар ме ні яй і Кыр гыз ста нам сва і мі ўваз ны-

мі мыт ны мі пош лі на мі.

«Сё ле та гэ ты тэр мін кан ча ец ца. Які 

аб' ём мыт ных пош лін мы губ ля лі? І які 

аб' ём мы мо жам атры маць, ка лі скон чыц-

ца пе ры яд пад трым кі гэ тых дзяр жаў? І ці 

змо жам мы ў да лей шым аказ ваць та кую 

пад трым ку Кыр гыз ста ну і Ар ме ніі, та му 

што, трэ ба шчы ра ка заць, яны паз ней 

ус ту па лі ў наш са юз, у іх праб лем бы ло 

больш, ды і эка но мі ка мен шая, і праб-

лем у ёй ха па ла. Та му ада пхнуц ца ад іх 

прос та так нель га. Яс насць трэ ба ўнес ці 

ў гэ тае пы тан не, па коль кі яно бу дзе ў 

ся рэ дзі не го да аб мяр коў вац ца на ўзроў ні 

кі раў ні коў дзяр жаў ЕА ЭС», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт.

У ад каз Юрый Сянь ко ад зна чыў, што 

2017 год быў выніковым з пунк ту гле джан-

ня збо ру мыт ных пла ця жоў: іх са бра на на 

9 міль яр даў 460 міль ё наў руб лёў. Сю ды 

ўва хо дзяць і ПДВ, і ак цы зы, вы ваз ныя, а 

так са ма ўваз ныя пош лі ны, якія пе ра ліч ва-

юц ца ў са юз ны бюд жэт і па він ны раз мяр-

коў вац ца па між кра і на мі.

«Су ма, якая па сту пі ла ў са юз ны бюд-

жэт, — 600 міль ё наў до ла раў», — удак-

лад ніў стар шы ня Дзяр жаў на га мыт на га 

ка мі тэ та.

Аб гэ тым за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на су стрэ чы з гу-

бер на та рам Но ва сі бір скай 

воб лас ці Ра сіі Анд рэ ем Траў-

ні ка вым.

Бу дзе 
жа дан не — бу дзе 
су пра цоў ніц тва...

«Ваш рэ гі ён (для Бе ла ру сі. — 

«Зв.») — адзін з най больш перс-

пек тыў ных эка на міч ных парт нё раў 

у Сі бі ры [...], — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы. — У асно ве двух ба ко-

ва га ўза е ма дзе ян ня ля жаць даў нія 

сяб роў скія і сва яц кія ад но сі ны па між 

людзь мі, а так са ма вы со кі ўзро вень 

плён на га су пра цоў ніц тва».

У воб лас ці вя дуць па спя хо вы 

біз нес бе ла рус кія прад пры маль ні кі. 

Рэ гу ляр на пра вод зяц ца кір ма шы 

та ва раў з Бе ла ру сі, вя лі кім по пы-

там ка рыс та юц ца на шы пра дук-

ты хар ча ван ня, абу так, тэкс тыль, 

мэб ля.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, ва 

ўсім све це Но ва сі бірск вя до мы як 

на ву ко вая ста лі ца Ра сіі. У апош нія 

га ды гэ та адзін з клю ча вых па стаў-

шчы коў аб ста ля ван ня для Бе ла-

рус кай АЭС.

«Су пра цоў ніц тва па за пус ку 

на шай элект ра стан цыі з'яў ля ец ца 

ўза е ма вы гад ным, — пад крэс ліў 

ён. — Дзя ку ю чы гэ та му пра ек ту 

сфар мі ра ва ны но выя тэх на ла гіч ныя 

лан цуж кі па між прад пры ем ства мі 

на шай кра і ны і ва ша га рэ гі ё на».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў: сён ня Бе ла русь га то ва пай сці на 

ства рэн не су мес ных вы твор час цяў, 

па дзя ліц ца ўжо апра ба ва ны мі тэх-

на ло гі я мі і вы пус каць пра дук цыю, 

за па тра ба ва ную на рын ках не толь кі 

Бе ла ру сі і Ра сіі, але і трэ ціх кра ін.

Важ на, што на ша кра і на ва ло-

дае да стат ко вы мі рэ сур са мі, каб 

за бяс пе чыць па трэ бы Но ва сі бір-

скай воб лас ці ў су час най гру за вой, 

па са жыр скай, сель ска гас па дар чай, 

да рож на-бу даў ні чай і ка му наль най 

тэх ні цы, а так са ма та ва рах лёг кай 

і хар чо вай пра мыс ло вас ці.

Так, на су мес ным прад пры-

ем стве па ма дэр ні за цыі трам ва-

яў «БКМ-Сі бір», ство ра ным пры 

ўдзе ле «Бел ка мун маш», маг чы ма 

ар га ні за цыя збор кі тра лей бу саў. 

Та кая за ці каў ле насць бы ла вы ка-

за на. Ёсць перс пек ты вы пра цы ў 

авія цый най сфе ры.

...але па він на 
быць ча ла ве чае 
стаў лен не

Яшчэ бе ла рус кі лі дар звяр нуў 

ува гу на сель скую гас па дар ку: па 

яго сло вах, мы га то вы цес на пад-

клю чыц ца да пра гра мы раз віц ця 

сель скай гас па дар кі ў Но ва сі бір-

скай воб лас ці.

«Мы пра па ну ем рэа лі за ваць па 

бе ла рус кіх пра ек тах бу даў ніц тва 

аг ра га рад коў і аб' ек таў са цы яль-

най інф ра струк ту ры ў сель скай 

мяс цо вас ці», — ска заў Прэ зі дэнт.

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, 

Ра сіі ні ку ды не дзец ца ад та ко га 

ва ры ян та раз віц ця сель скай гас па-

дар кі. Каб лю дзі не з'яз джа лі ў буй-

ныя га ра ды, каб па лі бы лі акуль ту-

ра ны, Ра сіі трэ ба не ўпус ціць гэ ты 

ас пект і ства раць не аб ход ныя ўмо-

вы. Без вёс кі на шых кра ін ня ма, яе 

трэ ба ра та ваць і пад трым лі ваць, 

кан ста та ваў ён. Бе ла русь га то ва 

па дзя ліц ца гэ тым во пы там.

Бе ла рус кі лі дар на га даў, што ў 

Но ва сі бір скай воб лас ці вя дзец ца 

бу даў ніц тва Ус ход ня га аб хо ду Но-

ва сі бір ска і Паўд нё ва-За ход ня га 

тран зі ту. На ша кра і на так са ма га-

то ва пад клю чыц ца да гэ та га бу даў-

ніц тва, па дзя ліц ца на пра цоў ка мі, 

гэ та да ты чыц ца і ўзвя дзен ня ля до-

ва га па ла ца да ма ла дзёж на га чэм-

пі я на ту све ту па ха кеі 2023 го да.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа-

вы пра па на ваў вы ка рыс тоў ваць 

ліф та вае аб ста ля ван не «Ма гі лёў-

ліфт маш» пры ка пі таль ным ра мон-

це но ва сі бір скіх шмат па вяр хо вых 

жы лых да моў, а так са ма ў но вым 

бу даў ніц тве.

«Ад ным сло вам, мы ад кры тыя 

не толь кі для дыя ло гу, але і су-

мес най пра цы. Га то вы вый сці на 

кан крэт ныя да моў ле нас ці, ка лі гэ та 

бу дзе па трэб на сі бі ра кам, — ад зна-

чыў ён. — Яшчэ раз ха чу ўсіх вас 

па пя рэ дзіць пра тое, што Бе ла русь 

як бы ла ва шым род ным до мам, так 

яна і за ста нец ца. Мы поў ныя ра шу-

час ці з на шы мі ста рэй шы мі бра та-

мі су пра цоў ні чаць, але я заў сё ды 

па пя рэдж ваю — па-ча ла ве чы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 

да даў, што Бе ла ру сі і Ра сіі прад-

вы зна ча на быць ра зам. Ка лі мы 

па рвем на шы ад но сі ны, гэ та бу дзе 

доў гі шлях, але мы ўсё роў на бу дзем 

ра зам, прос та зро бім круг. «Тая ж 

Укра і на — яна заў сё ды бу дзе з на мі, 

але пай шла не каль кі кры вым шля-

хам. Але ўсё роў на яны вер нуц ца да 

нас. Мы сла вя не, і мы па він ны жыць 

ра зам, і бу дзем жыць», — кан ста та-

ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Су праць фэй каў, 
за парт нёр ства

«Апош нім ча сам — вы, на пэў на, 

уваж лі ва на зі ра е це за па дзея мі ў 

на шых ад но сі нах — пры ня та вель-

мі шмат ка заць аб тым, што, маў-

ляў, Ра сія пад трым лі вае, хтось ці 

ка жа, кор міць Бе ла русь, і на огул, 

Бе ла русь пра па ла б без Ра сіі. Па-

ві нен вам ска заць: Бе ла русь ні ку ды 

не знік не і не пра пад зе, але пы-

тан не не ў гэ тым. Пы тан не ў тым, 

што, пад трым лі ва ю чы (ка лі та кое 

ёсць) Бе ла русь, Ра сія пад трым лі-

вае перш за ўсё ся бе», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён на га даў, што пры вы зна чэн-

ні больш за 20 га доў та му кур су 

раз віц ця, на прам каў ру ху бы ло ад-

на знач на вы ра ша на, што Ра сія — 

гэ та не прос та парт нёр і не прос та 

дру жа люб ная кра і на. У сваю чар-

гу, Прэ зі дэнт да даў, што Бе ла русь 

для Ра сіі — тая ж фі ніш ная вы твор-

часць, так зва ны збо рач ны цэх, які 

быў у Са вец кім Са ю зе.

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, 

што рэ сур сы на ша кра і на ў асноў-

ным за куп ляе ў Ра сіі на ват у роз-

ных сі ту а цы ях, тое ж са мае да ты-

чыц ца і кам плек ту ю чых.

«Я час та пры вод жу прык лад з 

МТЗ. Усе ка жуць: вось Бе ла русь — 

перш за ўсё трак тар ны за вод. Ды 

не толь кі — наф та хі міч ная, наф та-

пе ра пра цоў чая, ма шы на бу даў ні чая 

га лі ны. Гэ та фі ніш ная вы твор часць 

ве лі зар на га комп лек су ра сій скай 

эка но мі кі», — пад крэс ліў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што, ка лі Ра сія пад трым лі вае Бе-

ла русь, гэ та зна чыць фі ніш ную вы-

твор часць, зна чыць, яна пад трым-

лі вае свае прад пры ем ствы — тыя, 

што вы раб ля юць сы ра ві ну, ма тэ-

ры я лы, кам плек ту ю чыя.

Ён да даў, што спе цы яль на га-

во рыць аб гэ тым но ва сі бір скай 

дэ ле га цыі, лю дзям не чу жым для 

бе ла ру саў, прад стаў ні кам краю, з 

якім Бе ла русь пла нуе раз ві ваць са-

мыя глы бо кія ад но сі ны. «Не толь кі 

та му, што вы ва ро ты ў вя ліз ную 

Ра сію там, на ўсхо дзе, гэ та так са-

ма важ на. А та му, што мы даў но 

ма ем з ва мі вель мі цёп лыя і сяб-

роў скія ад но сі ны. Вы для нас, на-

пэў на, са мыя-са мыя рус кія лю дзі, 

якія жы вуць у ня прос тых умо вах і 

да ма га юц ца най вы шэй шых вы ні-

каў», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што ка лі ў дэ ле га цыі па ўста не жа-

дан не па гля дзець ін шыя аб' ек ты, то 

та кая маг чы масць ёсць. «Вы не ад-

чу е це ні я кай роз ні цы па між зна хо-

джан нем у Но ва сі бір скай воб лас ці 

і Бе ла ру сі. Дзесь ці, мо жа быць, на-

ват і цяп лей, па коль кі вы пры еха лі 

з вель мі су ро ва га краю. І цеп лы ня 

на шых сэр цаў, бе ла ру саў, — гэ-

та асаб лі васць на шых лю дзей, — 

падкрэсліў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — За раз ка жуць, Ра сія ста ла 

больш праг ма тыч най, і вось гэ тыя 

раз ва гі пра бра тэр ства, сяб роў ства 

і ін шае... Парт нё ры. Парт нё ры дык 

парт нё ры, я ні коль кі не пя рэ чу. Мы 

га то вы да су пра цоў ніц тва з на шай 

Ра сі яй, брац кай Ра сі яй, на столь кі, 

на коль кі кі раў ніц тва Ра сіі да та ко га 

га то вае. Толь кі мы су праць уся ля-

кіх фэй каў, укі даў, рас круч ван ня 

ўся ля кіх тэм у СМІ».

На яго дум ку, пры езд гу бер на-

та ра Но ва сі бір скай воб лас ці свед-

чыць аб тым, што зда ро вае заў сё-

ды пе ра мо жа і рус кіх з бе ла ру са мі 

су тык нуць не атры ма ец ца. «Ні ко лі 

не атры ма ец ца. Пры нам сі, па куль я 

Прэ зі дэнт, — пад крэс ліў ён. — Рус-

кі ча ла век для мя не аса біс та гэ та 

тое са мае, што і бе ла рус».

ШЛЯ ХАМ ВЯ ЛІ КІХ 
МАГ ЧЫ МАС ЦЯЎ

МЫТ НЯ ДАЕ ВЫ НІК
Рэ кан стру ю ем пунк ты Рэ кан стру ю ем пунк ты 
про пус ку, про пус ку, 
адап ту ем адап ту ем 
за ка на даў стваза ка на даў ства

Па вы ні ках су стрэ чы Юрый Сянь ко рас-

тлу ма чыў жур на ліс там, што на зад у бюд жэт 

Бе ла ру сі пас ля пе ра раз мер ка ван ня вяр ну ла ся 

менш за 77 млн до ла раў. На яго дум ку, сі ту а-

цыя атры ма ла ся не зу сім спра вяд лі вай, ад нак 

над гэ тым вя дзец ца ра бо та, ха ця ра шэн не 

па куль не зной дзе на.

Акра мя та го, на су стрэ чы аб мяр коў ваў ся 

пра ва ахоў ны склад нік. Мыт най служ бай на-

шай кра і ны бы ло вы яў ле на 130 вы пад каў кры-

мі наль на ка раль ных дзе ян няў, ка лі ў буй ных 

пар ты ях пе ра мя шча лі ся нар ко ты кі. Да рэ чы, у 

асноў ным буй ныя пар тыі іш лі на Ра сію.

Яшчэ кі раў ні ку дзяр жа вы бы ло да ло-

жа на аб тэх ніч ным пе ра асна шчэн ні: так, у 

кра са ві ку — маі бя гу ча га го да пе рад дру гі-

мі Еў ра пей скі мі гуль ня мі Бе ла русь у якас ці 

між на род най тэх ніч най да па мо гі атры мае 

аб ста ля ван не на 12,5 млн до ла раў, якое бу-

дзе раз мер ка ва на па па гра ніч ных пунк тах 

мыт на га афарм лен ня.

Што да ты чыц ца спра шчэн ня мыт ных фар-

маль нас цяў з пунк ту гле джан ня ін фар ма цый-

ных тэх на ло гій, то на гэ ты год за да ча ДМК 

на ступ ная: па леп шыць элект рон нае ін фар-

ма цый нае ўза е ма дзе ян не з Бе ла рус кай чы-

гун кай, па коль кі част ка гру заў афарм ля ец ца 

з не аб ход нас цю па цвяр джэн ня па пя ро вых да-

ку мен таў, а так са ма з Мін сель гас хар чам.

Асоб на стар шы ня ДМК вы ка заў ся з на го ды 

пра пуск ной здоль нас ці па гра ніч ных пунк таў у 

абод ва ба кі. Ча сам бы ва юць сі ту а цыі, ка лі на 

бе ла рус кай мя жы афарм ля юць транс парт ны 

сро дак, ад нак да лей ён вы му ша ны ча каць па 

не каль кі га дзін, перш чым яго пра пус цяць на 

тэ ры то рыю су меж най кра і ны. З гэ тай на го ды 

пра хо дзяць су стрэ чы, ад праў ля юц ца афі цый-

ныя да ку мен ты ў су сед нія кра і ны, ка лі з на-

ша га бо ку па чы на юць рэ кан струк цыі пунк та 

про пус ку, па цвер дзіў Юрый Сянь ко.

Да рэ чы, на гэ ты год за пла на ва ны пра цяг 

рэ кан струк цыі двух най буй ней шых пунк таў 

про пус ку — «Урба ны» (лат вій скі бок па пя-

рэ джа ны, ён так са ма пра во дзіць пэў ныя тэх-

ніч ныя пе ра ўзбра ен ні) і «Верх ні Це ра бя жоў». 

Да кан ца 2020 го да іх рэ кан струк цыя бу дзе 

за вер ша на.

У 2019 блі жэй да ле та пач нуць рэ кан струк-

цыю «Ка мен на га Ло га» на лі тоў скім на прам ку. 

Лі тоў скі бок так са ма збі ра ец ца пра ек та ваць 

і рэ кан стру я ваць сваю част ку. На поль скім 

на прам ку бу дзе за вер ша на рэ кан струк цыя 

пунк та «Бруз гі-2». Да кан ца 2020 го да, пас-

ля за вяр шэн ня рэ кан струк цыі гэ тых пунк таў 

про пус ку, агуль ная пра пуск ная здоль насць 

усіх пунк таў па пе ры мет ры Бе ла ру сі па вя лі-

чыц ца з 30 да 36 ты сяч транс парт ных срод каў 

у су ткі.

Што да ты чыц ца адап та цыі на ша га мыт на га 

за ка на даў ства да Мыт на га ко дэк са ЕА ЭС, то 

тут Юрый Сянь ко ад зна чыў, што пра цэс ідзе 

ў ра бо чай сцеж цы, час для ад лад кі ёсць да 

кан ца 2019 го да.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Пад трым лі ва ю чы 
Бе ла русь, 

Ра сія перш за ўсё 
пад трым лі вае ся бе

Фо
 та

 Б
ел
ТА

.


