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Индустрия және
инфрақұрылымдық даму

министрлігі

Польша-Беларусь «Бобровники – Берестовица»
шекара өткелінің уақытша жабылуы туралы

ҚР  Польшадағы  Елшілігінен  келіп  түскен  ақпаратқа  сәйкес,  2023
жылғы  10  ақпанда  сағат  12.00-ден  бастап  Польшаның  Ішкі  істер  және
әкімшілік министрлігі «Бобровники – Берестовица» Польша-Беларусь шекара
өткелінің  жұмысын  толығымен  тоқтатты.  Осы  өткел  арқылы  жолаушылар
мен жүк көліктерінің өтуі жүзеге асырылды.

Польшаның Ішкі істер және әкімшілік министрлігінің ресми сайтында
бұл  шешімді  осы  ведомствоның  министрі  М.  Каминскиймен  Беларусь
Республикасында  танымал  поляк  журналисі  А.Почобуттың  8  жылға  бас
бостандығынан  айыруға  сотталуына  жауап  ретінде  қабылданғаны  туралы
хабарланды.

Сондай-ақ,  2023  жылдың  10  ақпанында  Польша  Премьер-министрі
М.Моравецкий  Беларусь  шекарасындағы  барлық  шекара  өткелдерін  жабу
мүмкіндігін жоққа шығармайтынын айтты. «Біз шекара өткелдерінің жабылу
мүмкіндігін жоққа шығармаймыз. Беларусь Еуропа үшін барған сайын қауіпті
болып келеді», - деді М.Моравецкий.

Жағдайды  нақтылау  мақсатында  ҚР  Варшавадағы  Елшілігі  Польша
Республикасының  Инфрақұрылым  министрлігімен  байланысып,  аталған
жағдайдың халықаралық жүк тасымалдауға әсері туралы түсініктеме беруді
өтінді.   Министрліктің  Автомобиль  көлігі  басқармасының  директоры
К.Левчак  «Бобровники  –  Берестовица»  шекара  өткелінің  уақытша  (поляк
билігінің  келесі  тиісті  шешіміне  дейін) жабылғанын  растады.  Ол  бұл
шешімнің  саяси  екенін  және  шекара  өткелін  жабудың  бастамашысы
Польшаның Ішкі істер және әкімшілік министрлігі екенін хабарлады. 

К.Левчак  «Кукурыки-Козловичи»  шекара  өткелі  әдеттегідей  жұмыс
істеп тұрғанын айтып, осы өткелінің жабылуы туралы ешқандай ақпарат жоқ
екенін  хабарлады.  Ол  мұндай  ақпарат  түскен  кезде  ҚР  Елшілігіне  шұғыл
түрде хабарлайтынына сендірді.
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Қазіргі  уақытта  «Кукурыки-Козловичи»  өткелінде  кезектердің
айтарлықтай жиналуы байқалуда.

Осыған  байланысты,  жоғарыда  көрсетілген  ақпаратты  назарға  алып,
қажетті  шараларды  қабылдауды  (қазақстандық  автотасымалдаушыларды
хабардар ету және т.б.) жөн деп санаймыз.

Министрдің орынбасары        Р. Василенко

Орын.: Ұ. Тулекин
Тел.: 72-00-71, +7 7082089880
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Подпись канцелярии
15.02.2023 18:20 НИГМЕТОВА АЙГУЛЬ
Подпись руководителя
15.02.2023 18:07 ВАСИЛЕНКО РОМАН
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