РЭГІЁНЫ РАСII — У БЕЛАРУСІ

Сумесны беларуска-расiйскi iнфармацыйна-iнтэграцыйны праект
Пасольства Расiйскай Федэрацыi ў Рэспублiцы Беларусь i рэдакцыi газеты «Звязда»

Андрэй
«ПАЗIТЫЎНАЯ ТЭНДЭНЦЫЯ
ЦIХАМIРАЎ: АПОШНIХ ГАДОЎ — КАНКРЭТНЫ

ХАРАКТАР ДАМОЎЛЕНАСЦЯЎ»

Сёння ў гэта ўжо цяжка паверыць, але

яшчэ дванаццаць гадоў таму Рэспублiка
Беларусь мела ўстойлiвыя сувязi з расiйскiмi рэгiёнамi, якiя можна было пералiчыць на пальцах адной рукi: Масква, Краснадарскi край, Маскоўская, Цюменская i
Валгаградская вобласцi. А сёння ўжо ўсе
шэсць беларускiх абласцей i сталiца краiны
звязаныя пагадненнямi аб супрацоўнiцтве
з 76 з 83 суб'ектаў Расiйскай Федэрацыi.
Акрамя таго, у Мiнску цяпер дзейнiчаюць
чатыры прадстаўнiцтвы расiйскiх рэгiёнаў:
Масквы, Рэспублiкi Дагестан, Краснадарскага краю i Нiжагародскай вобласцi. А ў
дзесяцi рэгiёнах Расii працуюць аддзяленнi
беларускага пасольства ў гэтай краiне. Якiя
тэндэнцыi характэрныя сёння для беларуска-расiйскага мiжрэгiянальнага супрацоўнiцтва? З гэтага пытання пачалася гутарка нашага карэспандэнта з
першым сакратаром пасольства Расiйскай Федэрацыi ў Рэспублiцы
Беларусь Андрэем ЦIХАМIРАВЫМ.
— Галоўны акцэнт у мiжрэгiя- ўжо падпiсана каля двухсот пагаднальным супрацоўнiцтве нашых ненняў, дагавораў i пратаколаў аб
краiн у апошнiя гады робiцца на гандлёва-эканамiчным узаемадзераз вiц цi ганд лё ва-эка на мiч ных яннi беларускiх рэгiёнаў з адмiнiстсувязяў, — адзначыў Андрэй Ула- рацыямi абласцей, краёў i рэспубдзiмiравiч. — I да сённяшняга дня лiк Расii.

— Якiя формы ўмацавання
партнёрскiх сувязяў пры гэтым
найбольш характэрныя для рэгiянальных кантактаў?
— У лiку найбольш эфек тыўных — ка лек тыў ныя вы ста вы
прадукцыi, што арганiзоўваюцца
гандлёва-прамысловымi палатамi,
асацыяцыямi прамыслоўцаў i прадпрымальнiкаў, а таксама адкрыццё
гандлёвых дамоў i аптовых рынкаў.
Сталi ўжо традыцыйнымi абмены
дэлегацыямi, у склад якiх уваходзяць не толькi чыноўнiкi, прадстаўнiкi адмiнiстрацый рэгiёнаў,
але i дзелавыя людзi, з удзелам
якiх праходзяць пасяджэннi саветаў
дзелавога супрацоўнiцтва, камiсiй i
рабочых груп.
— Якiя рэгiёны Расii па вынiках мiнулага года дасягнулi найбольш высокiх паказчыкаў ва
ўзаемным гандлi з Рэспублiкай
Беларусь?
— Назаву першую дзясятку: Цюменская вобласць, Масква, Маскоўская вобласць, Санкт-Пецярбург,

Рэс пуб лi ка Та тар стан, Сма ленская, Нiжагародская, Самарская,
Чалябiнская i Свярдлоўская вобласцi. На iх долю прыпала амаль
тры чвэрцi ўсяго аб'ёму ўзаемнага
гандлю з беларускiмi партнёрамi.
Яшчэ ў васьмi рэгiёнаў Расii гэты
тавараабарот выразiўся велiчынёй
каля 350 мiльёнаў долараў, што перавышае адзiн працэнт агульнага
расiйска-беларускага аб'ёму двухбаковага гандлю ў мiнулым годзе.
— Калi паглядзець на ўсю разнастайнасць формаў эканамiчнага ўзаемадзеяння расiйскiх i
беларускiх рэгiёнаў у 2008 годзе,
то можна вылучыць чатыры з iх:
гандаль таварамi i паслугамi; кааперацыйныя сувязi ў выглядзе
стварэння сумесных вытворчасцяў па зборцы машынабудаўнiчай прадукцыi; выставачна-кiрмашнае супрацоўнiцтва; навукова-тэхнiчнае ўзаемадзеянне
ў выглядзе абмену досведам
спе цы я лiс таў i ўнi вер сi тэц кiх
стажыровак...

Саратаўская вобласць

ОАО «ЛИГА»

— лидер среди российских производителей передвижных экологических
лабораторий, лабораторной мебели и общелабораторного оборудования.
Пост экологический передвижной
(ПЭП-1-1) для мониторинга
атмосферного воздуха
Решаемые задачи
Пост экологический передвижной
ПЭП-1-1 предназначен для измерения
массовых концентраций и контроля содержания загрязняющих веществ: CO,
NO, NO2, SO2, H2S, NH3, O3, пыли
в атмосферном воздухе; массовой
концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-С5
(суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их
совместном присутствии в атмосферном воздухе, воздухе рабочей
зоны и промышленных выбросах в
соответствии с ПНДФ 13.1:2:3.25-99;
массовой концентрации предельных
углеводородов С1-С5 и непредельных углеводородов (этена, пропена,
бутенов) в атмосферном воздухе,
воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах в соответствии с
ПНДФ 13.1:2:3.23-98; определения
атмосферного давления, влажности, скорости и направления ветра;
проведения отбора проб воздуха
на поглотительные фильтры и барбатеры, сорбционные трубки для
их последующего анализа в стационарной лаборатории на содержание
загрязняющих веществ и пыли.
Программное обеспечение ПЭП позволяет в автоматическом режиме проводить сбор информации с газоанализаторов, метеокомплекса, хроматографического комплекса для ее дальнейшего
анализа, обработки и представления полученных данных о загрязнителях в виде
протоколов с привязкой географических
координат к точке отбора проб и передачи
информации в диспетчерский пункт сбора данных по запросу оператора.

ИНН 6454007505

Пост экологический передвижной
сертифицирован как средство измерения и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под
№ 28903-05 в Российской Федерации и
под № 2599-05 от 27.12.2005 в Республике Казахстан KZ.

Нашы
реквизиты:

Пост экологический передвижной (ПЭП-1-2)
для контроля качества почвы, сточных,
поверхностных и грунтовых вод на базе
автомобилей «Ford Transit», «ГАЗЕЛЬ»

Преимуществами лабораторной мебели производства ОАО «Лига» являются:

• Наличие патента на промышленный образец и всех необходимых сертификатов;
• Соответствие всем необходимым требованиям всех нормативных документов,
существующих в настоящее время в этой
области в России (сан. эпид. требования,
требования Гостехнадзора, пожарной
службы, охраны труда, техники безопасности и т.д.);
• Использование специальной пылевлагозащитной электроарматуры (ІР
от 3.4 до 6.5), включая взрывозащитное
исполнение;
• Использование специализированной
водо- и газозапорно-распределительной
арматуры;
Решаемые задачи
• Наиболее низкая стоимость 1 кв. м
Пост экологический передвижной лабораторной поверхности и 1 куб. м
(ПЭП-1-2) предназначен для контроля объема хранения.
качества почвы, сточных, поверхностных
и грунтовых вод и осуществляет следующие виды работ:
• Анализ проб воды (поверхностные, сточные, грунтовые);
• Анализ промышленных стоков;
• Анализ почв;
Оборудование состоит из измерительных приборов, пробоотборников воды и
почвы. Для определения других параметров пост может быть оснащен дополнительными измерительными приборами.
Программное обеспечение разработано в соответствии с требованиями GLP и
позволяет осуществлять как автоматизированный (по каналам передачи информации), так и ручной ввод аналитических
данных. Обладает унифицированным алгоритмом составления формул расчета
Предприятие располагает собственсогласно используемым методикам вы- ными производственными, складскими
полнения измерений.
помещениями и высококвалифицированЭкологический пост является уни- ным персоналом.
версальной лабораторией для анаВ настоящее время ОАО «Лига» стализа параметров воды: температуры, бильно работает с предприятиями на
значения Ph, ХПК, электропроводимости, отечественном и зарубежном рынке.
цветности, мутности, запаха, кислотноПотребителями нашей продукции явсти, жесткости, содержания нитратов, ляются крупнейшие государственные и
нитритов, хлора, нефтепродуктов, фос- коммерческие компании, такие как Луфатов, аммония, фенола, меди, железа, койл, ТНК ВР, Роснефть, Газпром, Гос.
сульфатов, хлоридов и др., для анализа инспекции по охране окружающей среды,
параметров почвы: значение Ph, электро- АО ТНК «Казхром» АО «Алюминий Казахпроводимости, содержания нефтепродук- стана», «Атыраусский НПЗ» Республики
Казахстан и многие другие.
тов, фосфата и др.

410056, Россия, г. Саратов, Мирный переулок, 4.
Тел./факс: +7 8452 50 53 50, 51 73 82,
51 73 84, 51 73 92, 50 84 55.
Email: info@Ligazao.ru http://www.Ligazao.ru

— Асаблiва важная ў гэтым шэрагу вытворчая кааперацыя памiж
суб'ек тамi гаспадарання нашых
краiн. З беларускага боку ў ёй актыўней за iншых удзельнiчаюць такiя вядучыя вытворцы, як мiнскiя
аўтамабiльны i трактарны заводы,
«Амкадор», «БелаўтаМАЗ», «Гомсельмаш», «Белкамунмаш». З расiйскага боку ў гэтыя сувязi больш
за iншых iнтэграваныя Горкаўскi i
Паўлаўскi аў тамабiльныя заводы
i дзясяткi iншых прадпрыемстваў.
Тут варта асаблiва падкрэслiць той
момант, што ў шэрагу рэгiёнаў Расii
iснуе высокая зацiкаўленасць у арганiзацыi зборачных вытворчасцяў
беларускай аўтатрактарнай, сельскагаспадарчай, дарожна-будаўнiчай i камунальнай тэхнiкi. Аналагiчныя праекты прапрацоўваюцца
i з расiйскiмi вытворцамi. У працяг
гэтай тэмы зазначу, што пашырэнню эканамiчнага супрацоўнiцтва
вельмi эфектыўна садзейнiчаюць
iнiцыятывы, звязаныя са стварэннем у расiйскiх рэгiёнах беларускiх
лагiстычных цэнтраў па пастаўках
усяго спектру тавараў, што экспартуюцца ў Расiю, а таксама дылерскiх сетак i сэрвiсных цэнтраў па
збыце i тэхнiчным абслугоўваннi
беларускай прадукцыi машынабудаўнiцтва.
Прад стаў нi ка мi ж Ра сiй скай
ды лер скай сет кi на тэ ры то рыi
Рэс пуб лi кi Бе ла русь з'яўля юц ца
ўжо згаданыя вышэй Горкаўскi i
Паўлаўскi аў тамабiльныя заводы.
Сваю сiс тэму аптовых складаў на
беларускай зямлi пабудавалi ўжо
акцыянернае таварыства «Поўначсталь» i Магнiтагорскi металургiчны камбiнат. Сваю прысутнасць
тут пашыраюць таксама расiйскiя
наф та выя кам па нii «Лу койл»,
«Раснафта», «ТНК БП».
— Якiя рэзервы беларускарасiйскага рэгiянальнага супрацоўнiцтва трэба сёння прывесцi
ў дзеянне, каб павялiчыць у тавараабароце долю высокатэхналагiчнай i навукаёмiстай прадукцыi?
— У апошнiя гады ў гэтым кiрунку вядзецца актыўная работа.
Найбольш прасуну тым расiйскiм
рэгiёнам тут з'яўляецца Маскоўская
вобласць з наяўнай сеткай навукагарадоў, дзе на ўзроўнi адмiнiстрацыi рэгiёна ўдалося выбудаваць
сiстэму матывацыi расiйскiх кампанiй да зацiкаўленага ўзаемадзеяння з беларускiмi прадпрыемствамi.
Прыкметныя намаганнi сёлета ў
гэтым напрамку прымалiся таксама адмiнiстрацыямi Нiжагародскай
вобласцi i Санкт-Пецярбурга.
— Вя до ма, што ка ар ды нацыю рэгi я наль нага дзе ла вога
супрацоўнiцтва Беларусi i Расii
ўжо ажыццяўляюць 15 сумесных
рабочых груп, камiсiй i саветаў
дзелавога супрацоўнiцтва. Што
дае дзейнасць гэтых фармiраванняў?
— Пазiтыўнай тэндэнцыяй апошнiх гадоў у развiццi расiйска-беларускiх мiж рэгi яналь ных сувязяў
стаў больш канкрэтны характар дамоўленасцяў, якiя дасягаюцца. Па
вынiках вiзiтаў адзiн да аднаго бакi
ўсё ў большай ступенi насычаюць
наяўныя пагадненнi аб гандлёваэканамiчным, навукова-тэхнiчным
i культурным супрацоўнiцтве рабочымi пратаколамi i праграмамi дзеянняў, што выразна акрэслiваюць
характар двухбаковага ўзаемадзеяння. У гэтых дакументах вызначаюцца канкрэтныя задачы органаў
выканаўчай улады, вядучых прадпрыемстваў i арганiзацый бакоў па
вырашэннi канкрэтных пытанняў
у iнтарэсах узаемнай iнтэграцыi i
дасягнення максiмальнай аддачы.
Дык вось, як правiла, змест гэтых
дакументаў спачатку напрацоўваецца менавiта ў сумесных рабочых
групах, камiсiях i саветах дзелавога
супрацоўнiцтва.
— У гэтай сувязi можна толькi пажадаць, каб колькасць падобных фармiраванняў да канца
гэтага года прыкметна павялiчылася. Бо патэнцыял тут проста
вялiзны...
— Так. Нагадаю, што пагадненнямi аб супрацоўнiцтве з беларускiмi рэгiёнамi сёння звязаныя 76 суб'ектаў Расiйскай Федэрацыi з 83.
Гутарку вёў
Барыс ЗАЛЕСКI.

