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ШЛЯХАМ ВЯЛІКІХ
МАГЧЫМАСЦЯЎ

Аб гэтым заявіў Аляксандр
Лукашэнка на сустрэчы з губер на та рам Но ва сі бір скай
вобласці Расіі Андрэем Траўнікавым.

вызначана быць разам. Калі мы
парвем нашы адносіны, гэта будзе
доўгі шлях, але мы ўсё роўна будзем
разам, проста зробім круг. «Тая ж
Украіна — яна заўсёды будзе з намі,
але пайшла некалькі крывым шляхам. Але ўсё роўна яны вернуцца да
нас. Мы славяне, і мы павінны жыць
разам, і будзем жыць», — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка.

Будзе
жаданне — будзе
супрацоўніцтва...

Супраць фэйкаў,
за партнёрства

Фота БелТА.

«Ваш рэгіён (для Беларусі. —
«Зв.») — адзін з найбольш перспектыўных эканамічных партнёраў
у Сібіры [...], — адзначыў кіраўнік
дзяржавы. — У аснове двухбаковага ўзаемадзеяння ляжаць даўнія
сяброўскія і сваяцкія адносіны паміж
людзьмі, а таксама высокі ўзровень
плённага супрацоўніцтва».
У вобласці вядуць паспяховы
бізнес беларускія прадпрымальнікі.
Рэгулярна праводзяцца кірмашы
тавараў з Беларусі, вялікім попытам карыс таюцца нашы прадукты харчавання, абутак, тэкстыль,
мэбля.
Паводле слоў Прэзідэнта, ва
ўсім свеце Новасібірск вядомы як
навуковая сталіца Расіі. У апошнія
гады гэта адзін з ключавых пастаўшчыкоў абсталявання для Беларускай АЭС.
«Супрацоўніцтва па запуску
нашай электрастанцыі з'яўляецца
ўзаемавыгадным, — падкрэсліў
ён. — Дзякуючы гэтаму праекту
сфарміраваны новыя тэхналагічныя
ланцужкі паміж прадпрыемствамі
нашай краіны і вашага рэгіёна».
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: сёння Беларусь гатова пайсці на
стварэнне сумесных вытворчасцяў,
падзяліцца ўжо апрабаванымі тэхналогіямі і выпускаць прадукцыю,
запатрабаваную на рынках не толькі
Беларусі і Расіі, але і трэціх краін.
Важна, што наша краіна валодае дастатковымі рэсурсамі, каб
забяспечыць патрэбы Новасібірскай вобласці ў сучаснай грузавой,
пасажырскай, сельскагаспадарчай,
дарожна-будаўнічай і камунальнай

Падтрымліваючы
Беларусь,
Расія перш за ўсё
падтрымлівае сябе

тэхніцы, а таксама таварах лёгкай
і харчовай прамысловасці.
Так, на су мес ным прад прыемстве па мадэрнізацыі трамваяў «БКМ-Сібір», створаным пры
ўдзеле «Белкамунмаш», магчыма
арганізацыя зборкі тралейбусаў.
Такая зацікаўленасць была выказана. Ёсць перспектывы працы ў
авіяцыйнай сферы.

...але

павінна
быць чалавечае
стаўленне
Яшчэ беларускі лідар звярнуў
увагу на сельскую гаспадарку: па
яго словах, мы гатовы цесна падключыцца да праграмы развіцця
сельскай гаспадаркі ў Новасібірскай вобласці.
«Мы прапануем рэалізаваць па
беларускіх праектах будаўніцтва
аграгарадкоў і аб'ектаў сацыяльнай інфраструк туры ў сельскай
мясцовасці», — сказаў Прэзідэнт.
На думку кіраўніка дзяржавы,
Расіі нікуды не дзецца ад такога
варыянта развіцця сельскай гаспадаркі. Каб людзі не з'язджалі ў буйныя гарады, каб палі былі акультураны, Расіі трэба не ўпусціць гэты
аспект і ствараць неабходныя ўмовы. Без вёскі нашых краін няма, яе

трэба ратаваць і падтрымліваць,
канстатаваў ён. Беларусь гатова
падзяліцца гэтым вопытам.
Беларускі лідар нагадаў, што ў
Новасібірскай вобласці вядзецца
будаўніцтва Усходняга абходу Новасібірска і Паўднёва-Заходняга
транзіту. Наша краіна таксама гатова падключыцца да гэтага будаўніцтва, падзяліцца напрацоўкамі,
гэта датычыцца і ўзвядзення лядовага палаца да маладзёжнага чэмпіянату свету па хакеі 2023 года.
Акрамя таго, кіраўнік дзяржавы прапанаваў выкарыс тоўваць
ліфтавае абсталяванне «Магілёўліфтмаш» пры капітальным рамонце новасібірскіх шматпавярховых
жылых дамоў, а таксама ў новым
будаўніцтве.
«Адным словам, мы адкрытыя
не толькі для дыялогу, але і сумеснай працы. Гатовы выйсці на
канкрэтныя дамоўленасці, калі гэта
будзе патрэбна сібіракам, — адзначыў ён. — Яшчэ раз хачу ўсіх вас
папярэдзіць пра тое, што Беларусь
як была вашым родным домам, так
яна і застанецца. Мы поўныя рашучасці з нашымі старэйшымі братамі супрацоўнічаць, але я заўсёды
папярэджваю — па-чалавечы».
Аляксандр Лукашэнка таксама
дадаў, што Беларусі і Расіі прад-

«Апошнім часам — вы, напэўна,
уважліва назіраеце за падзеямі ў
нашых адносінах — прынята вельмі шмат казаць аб тым, што, маўляў, Расія падтрымлівае, хтосьці
кажа, корміць Беларусь, і наогул,
Беларусь прапала б без Расіі. Павінен вам сказаць: Беларусь нікуды
не знікне і не прападзе, але пытанне не ў гэтым. Пытанне ў тым,
што, падтрымліваючы (калі такое
ёсць) Беларусь, Расія падтрымлівае перш за ўсё сябе», — адзначыў
Аляксандр Лукашэнка.
Ён нагадаў, што пры вызначэнні больш за 20 гадоў таму курсу
развіцця, напрамкаў руху было адназначна вырашана, што Расія —
гэта не проста партнёр і не проста
дружалюбная краіна. У сваю чаргу, Прэзідэнт дадаў, што Беларусь
для Расіі — тая ж фінішная вытворчасць, так званы зборачны цэх, які
быў у Савецкім Саюзе.
Беларускі лідар звярнуў увагу,
што рэсурсы наша краіна ў асноўным закупляе ў Расіі нават у розных сітуацыях, тое ж самае датычыцца і камплектуючых.
«Я часта прыводжу прыклад з
МТЗ. Усе кажуць: вось Беларусь —
перш за ўсё трактарны завод. Ды
не толькі — нафтахімічная, нафтаперапрацоўчая, машынабудаўнічая
галіны. Гэта фінішная вытворчасць
велізарнага комплексу расійскай
эканомікі», — падкрэсліў ён.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў,
што, калі Расія падтрымлівае Бе-

ларусь, гэта значыць фінішную вытворчасць, значыць, яна падтрымлівае свае прадпрыемствы — тыя,
што вырабляюць сыравіну, матэрыялы, камплектуючыя.
Ён дадаў, што спецыяльна гаворыць аб гэтым новасібірскай
дэлегацыі, людзям не чужым для
беларусаў, прадстаўнікам краю, з
якім Беларусь плануе развіваць самыя глыбокія адносіны. «Не толькі
таму, што вы вароты ў вялізную
Расію там, на ўсходзе, гэта таксама важна. А таму, што мы даўно
маем з вамі вельмі цёплыя і сяброўскія адносіны. Вы для нас, напэўна, самыя-самыя рускія людзі,
якія жывуць у няпростых умовах і
дамагаюцца найвышэйшых вынікаў», — сказаў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў,
што калі ў дэлегацыі паўстане жаданне паглядзець іншыя аб'екты, то
такая магчымасць ёсць. «Вы не адчуеце ніякай розніцы паміж знаходжаннем у Новасібірскай вобласці
і Беларусі. Дзесьці, можа быць, нават і цяплей, паколькі вы прыехалі
з вельмі суровага краю. І цеплыня
нашых сэрцаў, беларусаў, — гэта асаблівасць нашых людзей, —
падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Зараз кажуць, Расія стала
больш прагматычнай, і вось гэтыя
развагі пра братэрства, сяброўства
і іншае... Партнёры. Партнёры дык
партнёры, я ніколькі не пярэчу. Мы
гатовы да супрацоўніцтва з нашай
Расіяй, брацкай Расіяй, настолькі,
наколькі кіраўніцтва Расіі да такога
гатовае. Толькі мы супраць усялякіх фэйкаў, укідаў, раскручвання
ўсялякіх тэм у СМІ».
На яго думку, прыезд губернатара Новасібірскай вобласці сведчыць аб тым, што здаровае заўсёды пераможа і рускіх з беларусамі
сутыкнуць не атрымаецца. «Ніколі
не атрымаецца. Прынамсі, пакуль я
Прэзідэнт, — падкрэсліў ён. — Рускі чалавек для мяне асабіста гэта
тое самае, што і беларус».

МЫТНЯ ДАЕ ВЫНІК
Аб выніках дзейнасці мытных органаў нашай краіны ў 2018 годзе
кіраўніку дзяржавы далажыў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі Юрый Сянько.
«Мне дакладваюць, што ў 2018 годзе
мы больш чым на чвэрць, прыкладна на
траціну, калі гэта праўда, атрымалі плацяжоў у бюджэт па кантраляваных вамі
напрамках (у параўнанні з 2017 годам. —
«Зв.»), — сказаў Прэзідэнт. — Гэта значыць, за адзін год вось такі прырост.
Я не магу не давяраць статыстыцы, таму
што гэта грошы. Яны ці ёсць, ці іх няма,
тут не прыпішаш».
Пры гэтым кіраўнік дзяржавы адзначыў, што яго цікавіць нават не гэты прырост — гэта добра, што ён ёсць. Ён заклікаў канкрэтна расказаць, за кошт чаго
наша краіна атрымлівае яго, каб больш
увагі звярнуць на гэтыя напрамкі і мець
прырост і ў далейшым.
«Вядома, можа, ужо такімі тэмпамі
не будзе прыросту, але тым не менш ён
павінен быць забяспечаны. У адваротным выпадку навошта нам працаваць?
І я хачу, каб вы ў некалькіх словах расказалі пра тое, як мы сваё ўнутранае заканадаўства прыводзім у адпаведнасць
з Мытным кодэксам Еўразійскага эканамічнага саюза. І самае галоўнае: ці не
памыліліся мы дзесьці?» — пацікавіўся
Прэзідэнт.
Ён таксама дадаў, што калі ацэньваць
увогуле, то гэты прырост сведчыць пра

тое, што мы памылак не дапусцілі. Аднак,
магчыма, маюцца нейкія пытанні, якія
насцярожваюць.
Што датычыцца ЕАЭС, беларускі лідар папрасіў расказаць, наколькі адчувальна аказалася тое, што Беларусь пры
ўступленні ў аб'яднанне падзялілася з
Арменіяй і Кыргызстанам сваімі ўвазнымі мытнымі пошлінамі.
«Сёлета гэты тэрмін канчаецца. Які
аб'ём мытных пошлін мы гублялі? І які
аб'ём мы можам атрымаць, калі скончыцца перыяд падтрымкі гэтых дзяржаў? І ці
зможам мы ў далейшым аказваць такую
падтрымку Кыргызстану і Арменіі, таму
што, трэба шчыра казаць, яны пазней
уступалі ў наш саюз, у іх праблем было
больш, ды і эканоміка меншая, і праблем у ёй хапала. Таму адапхнуцца ад іх
проста так нельга. Яснасць трэба ўнесці
ў гэтае пытанне, паколькі яно будзе ў
сярэдзіне года абмяркоўвацца на ўзроўні
кіраўнікоў дзяржаў ЕАЭС», — падкрэсліў
Прэзідэнт.
У адказ Юрый Сянько адзначыў, што
2017 год быў выніковым з пункту гледжання збору мытных плацяжоў: іх сабрана на
9 мільярдаў 460 мільёнаў рублёў. Сюды
ўваходзяць і ПДВ, і акцызы, вывазныя, а
таксама ўвазныя пошліны, якія пералічваюцца ў саюзны бюджэт і павінны размяркоўвацца паміж краінамі.
«Сума, якая паступіла ў саюзны бюджэт, — 600 мільёнаў долараў», — удакладніў старшыня Дзяржаўнага мытнага
камітэта.

Рэканструюем пункты
пропуску,
адаптуем
заканадаўства
Па выніках сустрэчы Юрый Сянько растлумачыў журналістам, што назад у бюджэт
Беларусі пасля пераразмеркавання вярнулася
менш за 77 млн долараў. На яго думку, сітуацыя атрымалася не зусім справядлівай, аднак
над гэтым вядзецца работа, хаця рашэнне
пакуль не знойдзена.
Акрамя таго, на сустрэчы абмяркоўваўся
праваахоўны складнік. Мытнай службай нашай краіны было выяўлена 130 выпадкаў крымінальна каральных дзеянняў, калі ў буйных
партыях перамяшчаліся наркотыкі. Дарэчы, у
асноўным буйныя партыі ішлі на Расію.
Яшчэ кі раў ні ку дзяр жа вы бы ло да ложана аб тэхнічным перааснашчэнні: так, у
красавіку — маі бягучага года перад другімі Еўрапейскімі гульнямі Беларусь у якасці
міжнароднай тэхнічнай дапамогі атрымае
абсталяванне на 12,5 млн долараў, якое будзе размеркавана па пагранічных пунк тах
мытнага афармлення.
Што датычыцца спрашчэння мытных фармальнасцяў з пункту гледжання інфармацыйных тэхналогій, то на гэты год задача ДМК
наступная: палепшыць электроннае інфармацыйнае ўзаемадзеянне з Беларускай чыгункай, паколькі частка грузаў афармляецца
з неабходнасцю пацвярджэння папяровых дакументаў, а таксама з Мінсельгасхарчам.

Асобна старшыня ДМК выказаўся з нагоды
прапускной здольнасці пагранічных пунктаў у
абодва бакі. Часам бываюць сітуацыі, калі на
беларускай мяжы афармляюць транспартны
сродак, аднак далей ён вымушаны чакаць па
некалькі гадзін, перш чым яго прапусцяць на
тэрыторыю сумежнай краіны. З гэтай нагоды
праходзяць сустрэчы, адпраўляюцца афіцыйныя дакументы ў суседнія краіны, калі з нашага боку пачынаюць рэканструкцыі пункта
пропуску, пацвердзіў Юрый Сянько.
Дарэчы, на гэты год запланаваны працяг
рэканструкцыі двух найбуйнейшых пунктаў
пропуску — «Урбаны» (латвійскі бок папярэджаны, ён таксама праводзіць пэўныя тэхнічныя пераўзбраенні) і «Верхні Церабяжоў».
Да канца 2020 года іх рэканструкцыя будзе
завершана.
У 2019 бліжэй да лета пачнуць рэканструкцыю «Каменнага Лога» на літоўскім напрамку.
Літоўскі бок таксама збіраецца праектаваць
і рэканструяваць сваю частку. На польскім
напрамку будзе завершана рэканструкцыя
пункта «Брузгі-2». Да канца 2020 года, пасля завяршэння рэканструкцыі гэтых пунктаў
пропуску, агульная прапускная здольнасць
усіх пунктаў па перыметры Беларусі павялічыцца з 30 да 36 тысяч транспартных сродкаў
у суткі.
Што датычыцца адаптацыі нашага мытнага
заканадаўства да Мытнага кодэкса ЕАЭС, то
тут Юрый Сянько адзначыў, што працэс ідзе
ў рабочай сцежцы, час для адладкі ёсць да
канца 2019 года.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

