Рэгiёны Расii — у Беларусi

Сумесны беларуска-расійскі інфармацыйна-інтэграцыйны праект Пасольства Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь і рэдакцыі газеты «Звязда»

Свярдлоўская вобласць

Саратаўская вобласць

Анатоль ГРЭДЗIН:

«СУМЕСНЫЯ ПРАЕКТЫ ВЫХОДЗЯЦЬ
НА НОВЫ ЎЗРОВЕНЬ»
Свярдлоўская вобласць размяшчаецца на мяжы дзвюх частак свету: Еўропы i Азii. Па аб'ёме выпускаемай прамысловай
прадукцыi яна займае другое
месца ў Расii, саступаючы па
гэтым паказчыку толькi Падмаскоўю. Якiя кiрункi супрацоўнiцтва памiж прадпрыемствамi Беларусi i гэтага расiйскага рэгiёна ў прамысловай
сферы з'яўляюцца прыярытэтнымi? На гэта i шэраг iншых
пытанняў карэспандэнт «Звязды» папрасiў адказаць першага намеснiка старшынi ўрада
Свярдлоўскай вобласцi, мiнiстра прамысловасцi i навукi Анатоля ГРЭДЗIНА.
— За апошнiя гады супрацоўнiцтва прадпрыемстваў Сярэдняга Урала i Рэспублiкi
Беларусь выйшла на якасна новы ўзровень.
У першую чаргу, гэта датычыцца машынабудаўнiчай галiны. Акрамя таго, мы шукаем пункты судакранання ў лясной iндустрыi, дарожным будаўнiцтве. Напрыклад, у
2008 годзе на базе адкрытага акцыянернага
таварыства НПК «Уралвагонзавод» арганiзавана вытворчасць кар'ерных самазвалаў «БелАЗ». Ужо сабраны дзве машыны.
Iдуць актыўныя перагаворы аб арганiзацыi
сумеснага прадпрыемства па серыйнай
зборцы самазвалаў на вытворчых плошчах
«Уралвагонзавода». На першым этапе мы
плануем збiраць у Нiжнiм Тагiле да сарака
машын у год.
У нас ёсць добрыя перспектывы ўзаемадзеяння па выпуску чыгуначнай тэхнiкi. У
Беларусi «Уралвагонзаводам» i «БелАЗам»
створана сумеснае прадпрыемства — акцыянернае таварыства «Магiлёўскi вагонабудаўнiчы завод», якое атрымала 400 камплектаў
паўвагонаў. З 2005 года «Уралвагонзавод»
рэгулярна выйграе тэндары на пастаўку вагонаў-цыстэрнаў для Беларускай чыгункi i
запасных частак для ўнiтарнага прадпрыемства «Белчыгунснаб». А ў 2008 годзе заклю-

чыў з беларускiмi партнёрамi шэраг кантрактаў на
пастаўку чыгуначнай, дарожна-будаўнiчай тэхнiкi
i запасных частак больш
чым на паўтара мiльярда
расiйскiх рублёў. Зараз
вывучаецца магчымасць
пашырэння пералiку паставак запасных частак
для грузавых вагонаў.
Мы маем намер прадоўжыць супрацоўнiцтва
ў сферы энергетычнага машынабудавання ў
рамках пагаднення, якое
падпiсана ў 2008 годзе аб'яднаннем
«Белэнерга» з акцыянернымi таварыствамi «Уральскi турбiнны завод»
i «Сэрвiсная служба Уральскага турбiннага завода». Калi гаварыць пра
канкрэтныя праекты, то спецыялiсты
Свярдлоўскай вобласцi ўзялi ўдзел у капiтальным рамонце турбаагрэгатаў мiнскiх ЦЭЦ-3
i ЦЭЦ-4. Запланаваныя пастаўкi запасных
частак для ЦЭЦ-4 i капiтальнага рамонту
агрэгатаў Наваполацкай ЦЭЦ. Мiнiстэрствам
прамысловасцi i навукi Свярдлоўскай вобласцi сумесна з акцыянерным таварыствам
«Уральскi турбiнны завод» праведзены аналiз абсталявання i тэрмiнаў яго эксплуатацыi
на беларускiх ЦЭЦ. На падставе атрыманых
звестак падрыхтаваныя лiсты ў «Белэнерга» i
Мiнiстэрства энергетыкi Рэспублiкi Беларусь з
прапановамi аб выкарыстаннi прадукцыi, што
выпускаецца на Сярэднiм Урале, пры правядзеннi мадэрнiзацыi i замены абсталявання
беларускiх ЦЭЦ.
— Вядома, што медыцынскiя ўстановы
Беларусi праявiлi цiкавасць да медыцынскай тэхнiкi i абсталявання, якое выпускаецца на прадпрыемствах Свярдлоўскай
вобласцi. Якiя перспектывы развiцця супрацоўнiцтва ў гэтай сферы?
— Сапраўды, у першым паўгоддзi 2008 года прадпрыемства «Белмедтэхнiка» закупiла

ў Свярдлоўскай вобласцi медыцынскай тэхнiкi i абсталявання амаль на паўтара мiльёна
расiйскiх рублёў. Думаю, гэта толькi пачатак.
Тым больш, што Уральскi оптыка-механiчны
завод вядзе некалькi праектаў па прасоўваннi медыцынскай тэхнiкi ўласнай вытворчасцi
ў Беларусi. Звязаны яны з забеспячэннем
родадапаможных устаноў iнкубатарамi IДН03 i пастаўкамi абсталявання для аўтамабiляў хуткай дапамогi. У перспектыве магчымая арганiзацыя вытворчасцi медыцынскага
абсталявання, якое распрацавана ўральскiмi
прадпрыемствамi, у свабоднай эканамiчнай
зоне «Магiлёў».
— Якiя сумесныя праекты мяркуецца
рэалiзаваць у лясной iндустрыi?
— У Свярдлоўскай вобласцi пачалася рэалiзацыя праграмы супрацоўнiцтва
Уральскага ляснога тэхнапарка УГЛТУ з беларускiмi прадпрыемствамi. У прыватнасцi,
сумесна ствараецца Цэнтр навучання аператараў складанай лесанарыхтоўчай тэхнiкi.
На выязным пасяджэннi Уральскага Саюза
лесапрамыслоўцаў у Верхняй Сiнячысе пра-

ведзеная вытворчая дэманстрацыя лесанарыхтоўчай тэхнiкi беларускай вытворчасцi.
Лесапрамысловыя прадпрыемствы Свярдлоўскай вобласцi падрыхтавалi прапановы
па выкарыстаннi сучаснай тэхнiкi прадпрыемства «Амкадор» i Мiнскага трактарнага
завода на лесанарыхтоўках. На Сярэднiм
Урале вывучаюцца магчымасцi ўдзелу беларускага боку ў тэхнiчным пераўзбраеннi дрэваапрацоўчых i цэлюлозна-папяровых прадпрыемстваў Свярдлоўскай вобласцi. Акрамя
таго, акцыянерныя таварыствы «Юшалiнскi
ДАК» i «ТПФ ЮТ» гатовыя арганiзаваць на
сваiх прамысловых пляцоўках сумесна з беларускiм бокам вытворчасць мэблi.
Упэўнены, што iнтэграцыя вялiзнага iнтэлектуальнага i вытворчага патэнцыялу Рэспублiкi Беларусь i Свярдлоўскай вобласцi
ў рамках прамысловых праектаў дазволiць
вывесцi нашы прадпрыемствы на якасна новы ўзровень, будзе садзейнiчаць сацыяльнаэканамiчнаму развiццю бакоў.
Матэрыялы праекта падрыхтаваў да
друку Барыс ЗАЛЕСКI.

