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ВЫПЛЫВАЕМ
БЕЗ ПАДТРЫМКІ

ЁСЦЬ РЫНАК —
ТРЭБА
ПРАЦАВАЦЬ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ўласніка — акцыянераў украінскага публічнага
акцыянернага таварыства «Матор Січ» і
беларускай кампаніі «Сістэмы інвестыцый
і інавацый» — тут ужо няма. Цяпер уласнікі — гэта дзяржаўныя арганізацыі. «Усе
ўласнікі, якія тут былі, яны адмовіліся самі
ад гэтага завода. Таму дзейнічайце. Гэта
дзяржаўнае прадпрыемства з сённяшняга
дня», — цытуе беларускага лідара БелТА.
Працэс вяртання прадпрыемства ва ўласнасць дзяржавы падрыхтаваны, і ўсе пытанні ў гэтай сферы павінны быць вырашаны
на працягу бягучага месяца, даў даручэнне
Прэзідэнт. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка крытычна выказаўся наконт Міністэрства
транспарту і камунікацый, якое ў папярэдні
перыяд самаўхілілася ад таго, што адбываецца на заводзе. Прэзідэнт падкрэсліў: тое,
што ў дзяржавы не было акцый, — гэта не
апраўданне. На думку беларускага лідара,
галоўная задача — нармальная заработная
плата ў людзей, і не важна, каму належаць
акцыі.
«Завод павінен працаваць, чаго б гэта ні
каштавала, — заявіў Прэзідэнт. — Заводу
не толькі быць — гэты завод павінен мець
перспектыву развіцця. І пакладзіце мне на
стол архітэктурны праект і іншае з улікам
таго, што тут робіць бізнес для пашырэння
аэрапорта і іншае».
Ён дадаў, што сёння вытворчасць і мадэрнізацыя верталётаў, іх аднаўленне і рамонт даюць сапраўды добры кавалак працы, бо ў свеце такіх машын шмат.
Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на сітуацыю з цяжкасцямі пры пастаўках камплектуючых і запчастак ад традыцыйных
партнёраў. Па словах беларускага лідара,
у такім выпадку трэба шукаць новыя варыянты, а таксама сваімі сіламі ажыццяўляць
вытворчасць неабходнага. «Не трэба хадзіць і думаць, што мы нічога не можам.
Трэба займацца гэтай справай, калі ёсць
рынак і верталёты для рамонту і мадэрнізацыі», — падкрэсліў ён.
Магчыма, пэўная дапамога і падтрымка
можа быць аказана прадпрыемству і з бо-

Але аптымальны фармат —
сумесная праграма
Пра гэта казаў старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Міхаіл МЯСНІКОВІЧ на сустрэчы з новым кіраўніком місіі МВФ
у нашай краіне Жакам МІНЬЯНАМ.

ку дзяржавы, дадаў
Прэзідэнт.
Аршанскі авіярамонт ны за вод быў
створаны 12 ліпеня
Фота БелТА.
1941 года, са снежня 1956-га атрымаў новае месца дыслакацыі на аэрадроме Балбасава і быў
перайменаваны ў 571-ы авіярамонтны
завод Міністэрства абароны СССР. За
гады работы на ім ажыццяўляўся рамонт верталётаў, самалётаў — як ваенных, так і грамадзянскіх. На дадзены момант прадпрыемства працягвае
рамантаваць і мадэрнізаваць ваенную
і грамадзянскую авіяцыйную тэхніку, а
яшчэ яно займаецца рамонтам абсталявання, камплектуючых, агрэгатаў і
кантрольна-праверачнай апаратуры.
З 2015 года на тэрыторыі Балбасава
ствараецца мультымадальны прамыслова-лагістычны комплекс — пра гэта
таксама гаварылі на сустрэчы. Рэалізацыяй праекта займаецца ТАА «Брэміна
груп», тэрмін рэалізацыі — 31 снежня
2023 года.
Зараз будуецца першая чарга —
аў тамабільны тэрмінал са складскім
будынкам і адміністрацыйна-бытавым
корпусам для размяшчэння мытных
і іншых дзяржаўных службаў. Аб'ект
уключае ў сябе складское памяшканне
з прыбудаваным адміністрацыйна-бытавым комплексам, стаянку грузавых
аўтамабіляў, а таксама сеткі інжынернай інфраструктуры.
Акрамя таго, кіраўнік дзяржавы закрануў тэму развіцця населенага пункта Балбасава, дзе і знаходзіцца завод.
Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў да
7 лістапада завяршыць работы па яго
добраўпарадкаванні, а яшчэ звярнуць
увагу на два фактары — сацыяльная
інфраструктура і новыя рабочыя месцы. Прэзідэнт даручыў прадставіць
план развіцця населенага пункта, які
распрацоўваецца.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

 Каментарый у тэму
Міністр транспарту і камунікацый Беларусі Анатоль СІВАК:
— Што датычыцца завода, то інвестыцыйны дагавор, які быў заключаны міністэрствам
транспарту з інвестарамі, не развіваецца так,
як хацелася б, інвестар не выконвае свае абавязацельствы.
У гэтай сувязі паўсталі пэўныя прэтэнзіі да
інвестара. У частцы гэтых прэтэнзій ёсць даручэнне кіраўніка дзяржавы, што краіна павінна больш актыўна займацца гэтым заводам.
З улікам таго, што ўзлётна-пасадачная паласа знаходзіцца ў кіраванні завода, а яна
павінна сёння працаваць не толькі на завод,
як заводскі аэрадром, а працаваць на цэлую
групу лагістычных аб'ектаў, якія тут будуюцца.
Таксама было прынята рашэнне, што паласа
павінна быць дзяржаўнай.
У гэтай частцы пастаўлены задачы ў кароткі
тэрмін зрабіць так, каб паласа прымала любыя
тыпы паветраных суднаў, у першую чаргу — грузавыя.
Генеральны дырэктар ААТ «Аршанскі
авіярамонтны завод» Павел СЛУЧАК:
— Прэзідэнт ацаніў бягучы стан спраў на
прадпрыемстве, паставіў канкрэтныя задачы і тэрміны. Найперш — гэта істотнае павелічэнне загрузкі прадпрыемства, выхад на
бясстратную працу, павелічэнне заработнай
платы да нарматыўнай. І задача такая: каб да
2020 года гэта быў квітнеючы завод.
Фі нан са вая сі ту а цыя скла да ная, ёсць
моцная закрэдытаванасць ад банкаў, ёсць
дэбіторская запазычанасць. Таму рэалізацыя праектаў па рамонце тых дзесяці верталётаў, якія ўжо стаяць у ангары, дазволіць
знізіць крэдытную нагрузку прыкладна на
адзін мільён. Планаваныя праекты, якія таксама былі агучаны Прэзідэнту, дазволяць
практычна разлічыцца з банкамі і жыць за
ўласныя сродкі.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
КІРАЎНІЦТВА БЕЛЬГІІ НЕ СУСТРЭЛА ТРАМПА
З-ЗА МАТЧА ЧС-2018

вай «Навічок», — падкрэсліў Георгій Каламанаў. — Трэба, каб
Вялікабрытанія паведаміла ў АЗХЗ, чаму ў іх у краіне «гуляюць»
атрутныя рэчывы».

Дональда Трампа, які прыбыў у Брусель на саміт НАТА, не сустрэла найвышэйшае кіраўніцтва краіны. Як адзначае бельгійскае
выданне Lе Sоіr, у гэты час усё яно было занятае праглядам матча
Францыя — Бельгія, які праходзіў у Санкт-Пецярбургу.
У аэрапорце Бруселя прэзідэнта ЗША сустракаў толькі прадстаўнік бельгійскага МЗС. Прэм'ер-міністр Бельгіі Шарль Мішэль
падчас прыбыцця борта № 1 ВПС ЗША ў аэрапорт знаходзіўся ў
фан-зоне ў горадзе Брэн-ле-Конт. Кароль Бельгіі Філіп і каралева
Мацільда назіралі за паядынкам у Санкт-Пецярбургу, дзе і праходзіў сам матч. Разам з імі на VІР-трыбуне стадыёна знаходзіўся
і кіраўнік МЗС каралеўства Дзідзье Рэйндэрс.

ТРАМП НАЗВАЎ ГЕРМАНІЮ
ЗАЛОЖНІЦАЙ РАСІЙСКАГА ГАЗУ

РАСІЯ ЗАКЛІКАЛА БРЫТАНІЮ РАСТЛУМАЧЫЦЬ,
ЯКІЯ РАБОТЫ ВЯДУЦЦА
Ў ЯЕ ХІМЛАБАРАТОРЫІ
Вялікабрытанія павінна растлумачыць, якія работы вядуцца
ў хімлабараторыі Портан-Даўна і чаму ў іх у краіне «гуляюць»
атрутныя рэчывы. Пра гэта заявіў на 88-й сесіі Выканаўчага савета АЗХЗ кіраўнік расійскай дэлегацыі Георгій Каламанаў.
«Праз чатыры месяцы з моманту інцыдэнту ў Солсберы, у
якім пацярпелі расіяне Юлія і Сяргей Скрыпалі, сітуацыя з расследаваннем ніколькі не праяснілася, — адзначыў ён. — Адмова
Вялікабрытаніі супрацоўнічаць з Масквой у правядзенні сумеснага расследавання, нядопуск расійскіх дыпламатычных прадстаўнікоў да нашых грамадзян насуперак усім дыпламатычным
і консульскім канвенцыям, бясконцыя спробы Вялікабрытаніі
маніпуляваць высновамі АЗХЗ падрываюць давер да гучных
заяў з Лондана».
«Надышоў час, каб улады Вялікабрытаніі самі, нарэшце,
дакладна рас тлумачылі, якія работы вядуцца ў лабараторыі
Портан-Даўна — цэнтры па абароне ад хімзброі, дзе, уласна,
і вырабляўся той самы таксічны хімікат, які вядомы пад наз-

 Парламенцкі дзённік

Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп выступіў з крытыкай краін НАТА, якія адобрылі будаўніцтва газаправода «Паўночны
паток — 2».
У гэтай сувязі Трамп у размове з журналістамі рэзка крытыкаваў Германію, назваўшы яе заложніцай Расіі. «Гэта непрыемна, што Германія заключае газавую здзелку з Расіяй, — заявіў
ён. — Мы абараняем Германію, мы абараняем Францыю, мы
абараняем усе гэтыя краіны, а тым часам шэраг дзяржаў заключае пагадненне з Расіяй на будаўніцтва газаправода».
«Мы павінны абараняць вас [ад Расіі], а вы аддаяце мільярды
долараў у куфры Расіі, — працягнуў ён. — Германія знаходзіцца ў іх [Расіі] ў заложніках. Мы пэўна павінны звярнуць на гэта
ўвагу».
«Германія цалкам кантралюецца Расіяй. Пасля будаўніцтва
новага трубаправода больш за 70 % паставак прыроднага газу
будуць паступаць з Расіі», — заявіў ён.

УНУК БРЭЖНЕВА ПАМЁР У КРЫМЕ
Андрэй Брэжнеў, унук генеральнага сакратара ЦК КПСС Л. І. Брэжнева, памёр у Крыме ад інфаркту,
паведаміў ТАСС у аўторак старшыня рэгіянальнага аддзялення партыі
«Радзіма» Канстанцін Кнырык.
«Так, сапраўды, ён памёр. Прычына смерці — інфаркт», — сказаў Канстанцін Кнырык. Паводле
яго слоў, інфармацыю пра смерць 57-гадовага ўнука генеральнага сакратара ён атрымаў ад кіраўніка Севастопальскай арганізацыі партыі «Радзіма».

Міхаіл Мясніковіч запэўніў, што Савет Рэспублікі дастаткова сур'ёзна працуе з фондам і
яго персаналам, у той або іншай ступені, але
заўсёды знаходзіў паразуменне з кіраўнікамі
місіі, і выказаў надзею, што работа з новым
кіраўніком таксама будзе канструктыўнай і
ўзаемакарыснай. Спікер паабяцаў, што ўлады
Беларусі будуць гэтаму садзейнічаць.
— Мы, у прынцыпе, рэалізуем класічную
праграму фонду, але без фінансавай падтрымкі, — выказаў сваё меркаванне па супрацоўніцтве з МВФ старшыня Савета Рэспублікі. —
Хоць і парадаксальна, але гэта факт. Гэта
навучанне плаваць не шляхам зразумення
спосабаў трымання на вадзе, а, як кажуць у
народзе, кінулі ў ваду — і выплывай.
Міхаіл Мясніковіч паведаміў, што ў выніку
ўнутранай збалансаванай палітыкі эканоміка
краіны другі год расце досыць хуткімі тэмпамі. Такім чынам, беларускія ўлады, магчыма,
крыху адхіляюцца па тэрмінах, але ў прынцыпе прытрымліваюцца матрыцы праграмы
МВФ, забяспечваючы рост эканомікі. Пры
гэтым кіраўнік верхняй палаты парламента
заўважыў, што пры існаванні крэдытнай праграмы з фондам зніжэнне эканамічнага росту
ў 2015—2016 гадах было б меншым.
— Адсутнасць праграмы з фондам не
азначае адсутнасці рэформаў, мы іх праводзім, — рэзюмаваў Міхаіл Мясніковіч. — Ёсць
сацыяльная лаяльнасць да пераўтварэнняў,
якія адбываюцца ў нашай краіне. Узгодненая
палітыка рэформаў праводзіцца паўсюдна, на
ўсіх узроўнях і палітычнага кіравання, і эканамічных інстытутаў.
Старшыня Савета Рэспублікі звярнуў асаблівую ўвагу свайго суразмоўніка на шэраг сістэмных дакументаў па лібералізацыі эканамічнай дзейнасці ў цэлым, якія былі прынятыя
кіраўніком дзяржавы, парламентам і ўрадам у
канцы мінулага года. Размова ідзе пра вялікі
пакет нарматыўна-прававых актаў, прынятых
у развіццё Дэкрэта № 7, і пра сам дэкрэт.
— Я заўсёды пазбягаю выразу «рэвалюцыйныя пераўтварэнні або рэформы», але
хачу сказаць, што Дэкрэт № 7 і дакументы,
якія прымаюцца ў яго развіццё, гэта цалкам
новы падыход, новыя ўмовы эканамічнага развіцця, — сказаў Міхаіл Мясніковіч. Ён выказаў
сумненні, што кіраўніцтва і персанал фонду
ўдзялілі дастатковую ўвагу гэтым базавым
дакументам і іх ацэнцы.
— Стратэгічна мы бачым для сябе найважнейшую задачу — падтрымаць эканамічны
рост, знізіць уразлівасць эканомікі, удасканаліць механізмы сацыяльнай абароны, каб гэта
стала здабыткам усіх слаёў грамадства, — абагульніў старшыня Савета Рэспублікі. — І менавіта скрозь гэту прызму мы хацелі б развіваць
супрацоўніцтва з фондам. І канешне, аптымальны фармат — гэта сумесная праграма.
Міхаіл Мясніковіч даў зразумець, што Беларусь разлічвае на фінансавую дапамогу з
боку МВФ. Ён нагадаў, што дзяржава выбудавала добрыя ўзаемаадносіны і адпаведную
стратэгію з Групай Сусветнага банка і іншымі
міжнароднымі арганізацыямі. «Але ўсе інвестары ўважліва чытаюць вашы справаздачы, і
я думаю, пасля нашай гутаркі, сустрэчы ў Нацыянальным банку, ва ўрадзе будуць дадзены
пазітыўныя сігналы міжнародным фінансавым
арганізацыям, прыватным інвестарам па рабоце з Беларуссю, — выказаў надзею спікер. — Мы будзем рады бачыць фонд як нашага давернага дарадцу і намераны набліжаць
пазіцыі, якія не супадаюць, засяроджвацца на
агульным, а не падкрэсліваць адрозненні».
У сваю чаргу Жак Міньян пагадзіўся, што
зробленыя Беларуссю намаганні ў грашовакрэдытнай і бюджэтна-падатковай палітыцы
дазволілі стабілізаваць эканамічную сітуацыю,
макраэканамічная палітыка, якая праводзілася
ў крызіснай сітуацыі, была правільная і не дазволіла знізіць уразлівасць краіны. Ён адзначыў,
што сітуацыя ў беларускай макраэканоміцы
працягвае наладжвацца: паступова скарачаецца даларызацыя ў фінансавай сістэме, знешняя
пазыка, па прагнозах МВФ, альбо застанецца
на стабільным узроўні, альбо зменшыцца.
— Мы ведаем, што Беларусь праводзіць
рэформы, магчыма, не такімі тэмпамі, як нам
бы хацелася, але ёсць дакладны кірунак, па
якім краіна рухаецца ў гэтым плане, — дадаў
Жак Міньян.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА



