Рэгiёны Расii — у Беларусi
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Омская вобласць

Леанiд
Паляжаеў:

«НЕАБХОДНА РАЗВIВАЦЬ
ПРАМЫЯ КАНТАКТЫ ПАМIЖ РЭГIЁНАМI»

Нядаўна пры падтрымцы Урада Омскай вобласцi на
базе акцыянернага таварыства «Механiчны завод «Калачынскi» было створана новае расiйска-беларускае
прадпрыемства «Омсклiдааграмаш» па зборцы камбайнаў «Лiда 1300». Сёлета ў гэтым расiйскiм рэгiёне
будуць сабраны першыя 50 камбайнаў. Першыя дзесяць машын ужо сышлi з канвеера. Цяпер прадпрыемства атрымала сертыфiкат на права выпуску камбайнаў гэтай маркi. Беларускiя камбайны — больш танны
аналаг амерыканскага збожжаўборачнага комплексу
«КЕЙС-525». Да 2011 года тут плануецца павялiчыць
аб'ём вытворчасцi да 150 машын у год, а долю расiйскiх
камплектавых частак давесцi да 20 працэнтаў.
Гэты факт — вельмi характэрны штрых, якi iлюструе цяперашнi стан дзелавога супрацоўнiцтва Омскай
вобласцi i Рэспублiкi Беларусь. А як у гэтым расiйскiм
рэгiёне ў цэлым ацэньваюць цяперашнi ўзровень узаемадзеяння з
беларускiмi партнёрамi? На гэта i шэраг iншых пытанняў карэспандэнт «Звязды» папрасiў адказаць губернатара — старшыню ўрада
Омскай вобласцi Леанiда ПАЛЯЖАЕВА.
— Ганд лё ва-эка на мiч нае су- цi сiлкуюцца агульнай культурай,
працоўнiцтва Омскай вобласцi з гiсторыяй i звычаямi. Такое разуРэспублiкай Беларусь мае шмат- менне маштабаў радзiмы, не загадовы вопыт, — адзначыў Леанiд вязанае на адчуваннi цяперашнiх
Канстанцiнавiч. — Прадукцыя ом- межаў, базiруецца на гiстарычнай
скiх прадпрыемстваў i арганiзацый памяцi народа, сувязi з яе былым,
запатрабаваная на беларускiм рын- да лё кiм i агуль ным, аса бiс тай
ку. У сваю чаргу, шмат беларускiх прыналежнасцi да гэтай агульнай,
тавараў знаходзяць спажыўца на кроўнай, роднасцi з яе мiнулым i
тэрыторыi вобласцi. Двухбаковы сучасным.
таваразварот у апошнiя гады ха— Якiя перспектывы ў цяперактарызаваўся высокай станоў- рашнiх умовах бачацца вам у
чай дынамiкай. У мiнулым годзе плане ўмацавання рэгiянальнаён павялiчыўся на 42,8 працэнта га ўзаемадзеяння з Рэспублiкай
i склаў больш за 150 мiльёнаў до- Беларусь?
лараў. Развiваецца iнвестыцыйнае
— Урад Омскай вобласцi, кiсупрацоўнiцтва. Летась беларус- раўнiкi вядучых прамысловых i
кiя ўкладаннi ў эканомiку Омскай сельскагаспадарчых прадпрыемвобласцi павялiчылiся ў 2,4 раза стваў бачаць асноўныя шляхi разi склалi 21,7 мiльёна долараў. Па вiцця супрацоўнiцтва з беларускiмi
аб'ёме накопленых замежных iн- партнёрамi па наступных кiрунках:
вестыцый у эканомiцы вобласцi Бе- пастаўкi авiятэхнiкi, у прыватнасларусь займае другое месца пасля цi, самалётаў АН-3; пашырэнне
Казахстана.
паслуг па абслугоўваннi i рамонце
Лiчбы гэтыя, бясспрэчна, да- авiяцыйных рухавiкоў, у тым лiку
стойныя. Аднак акрамя камерцый- прызначаных i для баявой авiяцыi;
ных, дзелавых iнтарэсаў у нашым пашырэнне паставак газатурбiнсупрацоўнiцтве ёсць не менш цiка- ных установак i парагенератараў;
вая дэталь. У многiм нашы пачуц- павелiчэнне паставак омскiх гiд-

раматораў i тармазных
гiд ра цы лiнд раў для
беларускiх вытворцаў
трактарнай тэхнiкi; стварэнне на базе омскiх вытворчых магутнасцяў сумеснага прадпрыемства
па выпуску грузапасажырскiх лiфтаў з грузападымальнасцю 630 кiлаграмаў. Добрую перспектыву мае i праект па
стварэннi ў Омскай вобласцi сумеснай вытворчасцi колавых трактароў
МТЗ. Да iншых значных
напрамкаў развiцця двухбаковага
i ўзаемавыгаднага супрацоўнiцтва Рэспублiкi Беларусь i Омскай
вобласцi можна аднесцi пастаўку ў
рэспублiку абсталявання i вырабаў
медыцынскага прызначэння, шырокага асартыменту аўтамабiльных
шын, розных марак каўчукаў, тэхнiчнага вугляроду i iншых хiмiчных
прадуктаў, арганiзацыю выставачна-кірмашовых мерапрыемстваў.
— Якiя карэктывы, на ваш погляд, неабходна цяпер унесцi ў
арганiзацыю планавання i рэалiзацыю сумесных праек таў з
Рэспублiкай Беларусь?
— Па-першае, неабходна завяршыць унiфiкацыю экспартных
i iмпартных мытных тарыфаў, адсутнасць якой вядзе да бюджэтных
страт i захавання мытных працэдур
унутры Саюзнай дзяржавы. Маюцца разыходжаннi ў дзейных у нашых краiнах мерах нетарыфнага
рэгулявання. Адсутнiчае адзiная
сiстэма кантролю над выкананнем
мераў нетарыфнага рэгулявання.
Ёсць разыходжаннi ў стаўках падатку на дабаўленую вартасць,
якiя прымяняюцца ў дачыненнi да
лекавых сродкаў, перыядычных
друкаваных выданняў i некаторых
iншых тавараў. Стаўкi акцызаў адрознiваюцца па 371 найменнi тава-

раў. Адрознiваецца валюта стаўкi
акцызаў: у Расii — расiйскiя рублi, у Беларусi — беларускiя рублi
або еўра. Акрамя таго патрабуюць
лiквiдацыi адрозненнi ў мерах тарыфнага i нетарыфнага рэгулявання, якiя прымяняюцца, а таксама
мытнага i валютнага кантролю, што
перашкаджае поўнай адмене мытнага кантролю на мяжы. Над гэтымi
пытаннямi трэба працаваць.
— Уза е ма дзе ян не Ом скай
вобласцi i Рэспублiкi Беларусь
ба зi ру ец ца на Па гад нен нi аб
ганд лё ва-эка на мiч ным, на вуко ва-тэх нiч ным i культур ным
супрацоўнiцтве, падпiсаным 17
красавiка 2000 года. Якiя новыя
аспекты партнёрства трэба актывiзаваць бакам, каб вывесцi

яго на ўзровень патрабаванняў
Саюзнай дзяржавы Беларусi i
Расii?
— Нашы пазiцыi прынцыпова
супадаюць у тым, што неабходна
развiваць прамыя кантакты памiж
рэ гi ё на мi. Пе ра ка на ны, што да
мiльёнаў долараў, якiя адлюстроўваюць аб'ём знешнегандлёвых аперацый памiж Беларуссю i Омскай
вобласцю ў 2008 годзе, ужо ў найблiжэйшай будучынi мы яшчэ дададзiм значную велiчыню. Але не адны толькi матэрыяльныя стымулы,
але i духоўнае iмкненне абудзiла
да жыцця вялiкiя дасягненнi Расii,
Беларусi, шэрагу iншых сяброўскiх
дзяржаў. Цяпер мы перажываем
няпросты, але дабратворны працэс
аднаўлення духоўнай канстытуцыi

Расii. Мы не страцiлi базавыя маральныя каштоўнасцi. Эканамiчныя
i чалавечыя сувязi вымяраюцца не
гадамi падпiсаных сумесных пагадненняў, а ўсiм перыядам духоўнага
яднання нашых славянскiх народаў.
I кожны з нас шмат страцiць, калi
гэта векавая сувязь перарвецца.
Але я глыбока перакананы — гэтага нiколi не будзе, вельмi шчыльныя нашы сувязi. I тое, што робiцца
сёння, дасць магутны iмпульс дынамiцы развiцця ўзаемавыгаднага
супрацоўнiцтва надалей. Канструктыўныя сустрэчы омскiх прамыслоўцаў, iх перамовы непасрэдна на
прадпрыемствах Мiнска ўжо цяпер
падводзяць магутны фундамент
пад гэта дзелавое партнёрства.
Пытаннi задаваў Барыс ЗАЛЕСКI.

ООО «Фирма Бизон»:

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Компания работает на потребительском
В мае 2008 года на потребительском рынке порынке, производя резинотехнические изделия явилась транспортерная лента для самоходных
для сельского хозяйства, сфер энергетики и косилок МакДон производителя ООО «Матрикс
строительства. В выпускаемом ассортименте Агритех» (Канада).
продукции – более 800 наименований изделий.
Наши партнеры: ОАО ПО «Красноярский
Более половины из них изготавливаются по
завод комбайнов», ООО «Нива» (г. Назароконструкциям, разработанным самой компаниво Красноярский край), ООО «Новосибирский
ей, имеющей соответствующие патенты.
опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования», НовосибирООО «Фирма Бизон» предлагает:
ский Электровозоремонтный завод – филиал
 резиновые и резинотканевые ремни и трансОАО «Российские железные дороги», ОАО «Торгопортерные ленты;
вый дом «Механический завод Калачинский», ЗАО
 уплотнительные профили в ассортименте,
«Знаменский Лен», ООО НПФ «Мостовик».
шнуры, технические трубки;
 бандажи, скребки, втулки, манжеты;
 изоляторы, пластины трансформаторные,
диэлектрические коврики, дорожки;
ООО «Фирма Бизон»,
 резиновые смеси, мастики, герметики;
г. Омск, Космический проспект, 109 А.
 ленты и ремни для сельхозтехники (льноут/ф (3812)57 15 59, 57 31 84
борочный комбайн, жатка, зерномет, прессподzd-omrezina@mail.ru;
борщик, кормораздатчик и т.д.).
http://omrezinotehnika.vdnh.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

