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Аляксандр Лукашэнка
абмеркаваў са старшынёй
Мінскага абласнога
выканаўчага камітэта
Анатолем Ісачанкам
пытанні развіцця
рэгіёна ў сацыяльнай,
будаўнічай сферах.
Асабліва спыніліся
на дзяржпадтрымцы
прамысловасці.
Прэ зі дэнт ад значыў, што
дзяржава не можа ўвесь час
цягнуць на плячах прадпрыемствы і аказваць ім матэрыяльную падтрымку без гарантый
аддачы. «Там аж да 35-га года
адтэрміноўкі, растэрміноўкі, крэдыты і гэтак далей», — удакладніў кіраўнік краіны.
Для вырашэння гэтых пытанняў губернатар звяртаўся ва ўрад.
«Яны табе сказалі: не-не, мы да
Прэзідэнта не пойдзем. Устаноўка такая. І яны вырашылі, ці ты
вырашыў, непасрэдна з Прэзідэнтам абмеркаваць гэтыя пытанні.
Я гэта спецыяльна публічна кажу,
каб і іншыя разумелі, што прынцып работы адзін. Я гатовы выслухоўваць праблемы, складаныя
праблемы, якія трэба вырашаць,
іх заўсёды хапае і ў нас, і ў іншых
дзяржавах. Але рашэнне гэтых

праблем не павінна адкладвацца, калі датычыцца падтрымкі
і дапамогі з боку дзяржавы, на
няпэўныя часы, калі нас з табой
не будзе. Растэрміноўкі вы такія
прапаноўваеце часам», — сказаў
лідар дзяржавы.
Яшчэ адно пытанне, на якое
патрабуе адказу Прэзідэнт, — за
кошт каго будуць падтрымліваць
прамыслоўцаў?
Па словах кіраўніка краіны,
пер шая праб ле ма страт ных
прадпрыемстваў — кадры. «Як
толькі мяняем кіраўніка, адразу
з'яўляецца нейкі ўсплёск актыўнасці на прадпрыемствах. Потым
ён за дзесяць гадоў кладзецца
на пасаду і не варушыцца, а мы
ўсё яму даём адтэрміноўкі, растэрміноўкі і забяспечваем яму
бюджэтныя ўліванні».
Існуючыя праблемы неабходна вырашаць усім, у тым ліку і
працоўнаму калектыву прадпрыемства — такі прынцып прапанаваў Прэзідэнт губернатару.
«Калі ёсць пытанне, я скажу,
будзем мы яго вырашаць ці не.
Калі будзем, за кошт каго. Калі
пазычыць грошай на год-два, я
ўжо казаў, — калі ласка, можам
пазычыць, але на год, на два.
І не дай Бог, калі хтосьці іх не

верне», — перасцярог беларускі лідар.
Прадпрыемствы, пра якія сёння ішла размова, ужо атрымлівалі падтрымку ад дзяржавы і
не выканалі свае абавязкі па
крэдытах.
Анатоль Ісачанка падзякаваў
Прэзідэнту за падпісаны ўказ па
фінансавым аздараўленні холдынга «Мясамалпрам». Нарматыўна-прававы акт забяспечыў
стабільную работу ў гэтай сферы ў сельскай гаспадарцы. «За
першае паўгоддзе мы атрымалі
дзесьці 75 мільёнаў прыбытку.
Выручка павялічылася на аднаго працоўнага, практычна 25 тысяч стала», — далажыў кіраўнік
Мінскай вобласці.
«Вось у такім плане я гатовы
табе дапамагаць і падтрымліваць. Дапамаглі — абавязкі выконваюцца, пад'ём пайшоў. Калі
ласка, па любым прадпрыемстве. Але не ў прорву», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Некаторыя падрабязнасці сустрэчы з лідарам краіны Анатоль
Ісачанка расказаў журналістам:
«Таксама былі ўзняты пытанні
далейшага развіцця нашай Мінскай вобласці ў плане адукацыі,
аховы здароўя, будаўніцтва і ін-

шыя. Былі абазначаны падыходы для вырашэння гэтых пытанняў: што мы плануем рабіць, за
кошт якіх рэсурсаў. У асноўным
гэта нашы крыніцы — абласны
бюджэт плюс крэдытная маса.
Прэзідэнтам гэтыя падыходы
былі падтрыманы. Нам застаецца толькі працаваць».
Агучыў губернатар і высновы абмеркавання падтрымкі для
прадпрыемстваў — яна будзе
аказана тым, хто яе аддасць.
Паводле слоў Анатоля Ісачанкі, па выніках сямі месяцаў усе
паказчыкі вобласцю выконваюцца. Тэмпы росту — пяць працэнтаў, і да канца года гэту лічбу
плануюць утрымаць.
Амаль 30 працэнтаў жылля,
якое ўзводзіцца ў рэспубліцы,
будуецца на Міншчыне, таму
старшыня аблвыканкама звярнуў увагу на даручэнне ў сферы будаўніцтва. «Тут таксама
былі абазначаны падыходы —
прыярытэт надаваць тым прадпрыемствам ці забудоўшчыкам,
у якіх ёсць поўнасцю свая база,
механізмы, будаўнічае абсталяванне. І яны могуць не толькі
кагосьці наняць, а самі заходзіць
і будаваць», — канстатаваў Анатоль Ісачанка.
Марыя ДАДАЛКА.

УСЁ ІДЗЕ ПА ПЛАНЕ
Двух ба ко выя ад но сі ны ў Са юз най
дзяржаве сталі асноўнай тэмай размовы кіраўніка краіны з сакратаром
Савета бяспекі Расіі Мікалаем Патрушавым.
Сустрэчу з Мікалаем Патрушавым Прэзідэнт пачаў з падарунка — дасье аб службе і
рабоце госця ў Беларусі. «Афіцыйна ўручаю
вам ад Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Я думаю, вам прыемна будзе ўспомніць гэтыя
гады», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Шэраг пытанняў сакратар Савета бяспекі Расіі абмяркоўвае са сваім беларускім калегам Станіславам Засем, але тэмы
для змястоўнай размовы ёсць і на ўзроўні
Прэзідэнта. Актуальнасці дадае і нядаўняя
сустрэча прэм'ер-міністраў па распрацоўцы
і рэалізацыі дагавора аб Саюзнай дзяржаве. «Мы спрабуем выйсці на тое, на што мы
можам на дадзеным этапе выйсці. Але пры
гэтым мы з Уладзімірам Уладзіміравічам у
Піцеры дакладна адказалі на ўсе пытанні і
паставілі задачы ўрадам, у якім кірунку нам
тут трэба рухацца», — падкрэсліў Аляксандр
Лукашэнка.
Ён звярнуў увагу, што некаторыя сродкі маса вай інфармацыі візіт Мі калая Па-

тру ша ва пада юць як ней кую над звычайную рэч. «Ніякай надзвычайшчы ны няма.
Даўно запланаваны ваш візіт у Беларусь.
Я яшчэ раз падкрэсліваю: ён будзе вельмі
ка рыс ны для да лей шага ру ху ў бела руска-ра сій скіх ад но сі нах, — звяр нуў увагу лідар кра іны. — Ня гледзячы на шэ раг
пы тан няў, на ват ад чу валь ных, дай бог,
каб іншыя дзяр жа вы мелі такія адно сіны
адна з адной, якія маюць сёння Бе ла русь
і Ра сія».

Мікалай Патрушаў перадаў Аляксандру
Лукашэнку прывітанне ад Уладзіміра Пуціна і адзначыў, што работа саветаў бяспекі
вядзецца па плане, прадукцыйна і так будзе
далей.
«Вы згадалі сустрэчу прэм'ераў. Яны парафіравалі дакумент: гэта і праграма дзеянняў, і 31 дарожная карта. Ніхто не павінен
спяшацца», — падкрэсліў сакратар Савета
бяспекі Расіі.
Марыя ДАДАЛКА.

КАМЕНТАРЫЙ У ТЭМУ
У фокусе ўвагі на сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Мікалая Патрушава былі пытанні
стратэгічнай стабільнасці, змяненні ў міжнароднай і рэгіянальнай бяспецы, новыя выклікі
і пагрозы, рэакцыя на дзеянні партнёраў у ваеннай сферы. Напрыклад, выхад ЗША з
дамовы аб ДРСМД, уплыў гэтага кроку на еўрапейскую бяспеку, размяшчэнне сістэмы
супрацьракетнай абароны ў найбліжэйшы час у Польшчы.
«Мы не збіраемся першымі што-небудзь рабіць, але мы будзем рэагаваць на тыя
пагрозы, якія будуць абазначаны. Што датычыцца новых выклікаў і пагроз, то ў вас прайшла сур'ёзная канферэнцыя (Міжнародная антытэрарастычная канферэнцыя высокага
ўзроўню. — «Зв.»), і Прэзідэнт Беларусі зрабіў вельмі важныя заявы. Мы кансалідуемся,
неабходна аб'ядноўваць намаганні ў барацьбе з гэтай пагрозай (тэрарызмам. — «Зв.»).
І вельмі важна, каб ніводная дзяржава не аказвала падтрымку тэрарыстычным арганізацыям і не выкарыстоўвала гэтыя арганізацыі ў нейкі момант у сваіх інтарэсах», —
рэзюмаваў Мікалай Патрушаў.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Каралева Вялікабрытаніі паставіла кропку
ў пытанні аб «брэксіце»

Заснавальнік Аlіbаbа Джэк Ма
сышоў у адстаўку

Каралева Вялікабрытаніі
Лізавета ІІ падпісала законапраект, які забараняе «брэксіт» без здзелкі. Ён быў унесе ны лей ба рыс там Хі ла ры
Бенам. Сутнасць законапраекта зводзіцца да таго, што
ў тым выпадку, калі 19 кастрычніка (праз два дні пасля
саміту ЕС) у Вялікабрытаніі па-ранейшаму не будзе новага пагаднення з ЕС, прэм'ер абавязаны будзе папрасіць
Брусель аб пераносе тэрміну «брэксіту» з 31 кастрычніка
на 31 студзеня 2020-га. Як заўважаюць эксперты, подпіс
Лізаветы ІІ, так званая «каралеўская санкцыя», — насамрэч фармальнасць. Тым не менш законапраект быў
прыняты абедзвюма палатамі парламента ў рэкордныя
тэрміны: усе тры чытанні ў палаце абшчын ён прайшоў
за адзін дзень, палата лордаў ухваліла яго за два дні.
Прэм'ер Борыс Джонсан пры гэтым выступае катэгарычна супраць любых адтэрміновак «брэксіту» і мае намер
вывесці краіну з ЕС 31 кастрычніка ў любым выпадку — з
пагадненнем або без. Праўда, як ён збіраецца зрабіць
гэта, не парушыўшы закон (а такое парушэнне пагражае
Джонсану судовым працэсам і патэнцыйна нават турмой),
не зусім зразумела.

Мільярдэр Джэк Ма (сапраўднае імя Ма Юнь) сышоў з
пасады старшыні савета дырэктараў заснаванай ім кампаніі Аlіbаbа, паведаміла Blооmbеrg. Капітал 55-гадовага
бізнесмена складае на гэты момант 41,8 мільярда долараў.
Яго шлях ад прадпрымальніка, які пачынаў свой бізнес
у 1999 годзе, працуючы ва ўласнай кватэры, да магната электроннай камерцыі заслугоўвае асобнай старонкі
ў падручніку па гісторыі эканамічнага ўздыму Кітая, адзначае агенцтва. Джэк Ма застанецца ў складзе Аlіbаbа
Раrtnеrshір. Гэта група, якая складаецца з кіраўнікоў найвышэйшага звяна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у Аlіbаbа
Grоuр. Яе магчымасці дазваляюць вылучаць, а часам і
проста прызначаць супрацоўнікаў на пасады ў савеце дырэктараў кампаніі. Пра свой сыход з вядучай ролі Джэк Ма
абвясціў яшчэ год таму. Па словах бізнесмена, гэтая змена
кіравання дэманструе, што Аlіbаbа перайшла на наступны
ўзровень карпаратыўнага кіравання, які прадугледжвае
апору не на пэўных асоб, а
на культуру развіцця талентаў і арганізацыйную дасканаласць. Месца Ма зойме
генеральны дырэктар кампаніі Дэніэл Чжан, паведаміў
тэлеканал СNBС.

Ва ўрадзе

ПЕРАПІС ЯК БАЗІС
ДЛЯ ЭКАНОМІКІ
Звесткі, якія будуць атрыманыя
па выніках правядзення
маючага адбыцца перапісу
насельніцтва, стануць базісам
для прыняцця рашэнняў
у эканамічнай і сацыяльнай
сферах. Пра гэта заявіў
на пасяджэнні Прэзідыума Саўміна
прэм'ер-міністр Сяргей Румас.
Кіраўнік урада нагадаў, што з 4 да
30 кастрычніка ў Беларусі пройдзе важнае для кожнага жыхара краіны і грамадства ў цэлым мерапрыемства — перапіс
насельніцтва. «Атрыманыя па выніках
праведзеных апытанняў звесткі стануць
базісам для прыняцця рашэнняў у эканамічным і сацыяльным жыцці дзяржавы.
На іх аснове ўрад, органы мясцовага самакіравання будуць прымаць рашэнні па
фінансаванні сацыяльнай сферы, умацаванні абароназдольнасці і ўкладанні
дзяржаўных інвестыцый», — падкрэсліў
Сяргей Румас. Таму, дадаў ён, ад таго,
наколькі якасна будзе праведзена гэтае
мерапрыемства, залежыць у канчатковым выніку правільнасць і дакладнасць
атрыманых звестак, а гэта планаванне
беларускай эканомікі на найбліжэйшыя
10 гадоў.
Як было адзначана, падрыхтоўка да
правядзення перапісу насельніцтва вялася ў краіне на працягу апошніх двух
гадоў, актыўна працавала часовая Рэспубліканская камісія па садзейнічанні перапісу пад кіраўніцтвам першага намесніка прэм'ер-міністра Беларусі Аляксандра
Турчына. Таму пасяджэнне Прэзідыума,
па словах Сяргея Румаса, гэта, па сутнасці, зверка гадзіннікаў. На ім кіраўнік урада
папрасіў даць ацэнку гатоўнасці органаў
дзяржкіравання (перш за ўсё ў рэгіёнах)
да правядзення маючага адбыцца перапісу, а таксама пазначыць праблемы, якія
патрабуюць вырашэння.
У прыватнасці, важнай асаблівасцю
будучага перапісу з'яўляецца магчымасць для грамадзян прайсці апытанне
самастойна праз інтэрнэт, што значна
спросціць работу часовага перапіснога
персаналу і адначасова дазволіць ахапіць большую колькасць апытаных асоб.
Аднак, лічыць прэм'ер, у насельніцтва
можа ўзнікнуць шэраг арганізацыйных і
тэхнічных пытанняў па праходжанні самога перапісу.
Асобнай увагі, па словах кіраўніка ўрада, заслугоўвае і пытанне бяспекі асоб,
якія будуць задзейнічаныя ў якасці часовага перапіснога персаналу.
БелТА.

Трамп назваў сваіх канкурэнтаў на выбарах
прэзідэнта «трыма ёлупамі»
Прэзідэнт ЗША Дональд
Трамп раскрытыкаваў сваіх канкурэнтаў на рэспубліканскіх праймерыз перад
прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі
2020 года. Былы губернатар штата Паўднёвая Караліна Марк Сэнфард днямі стаў трэцім кандыдатам ад Рэспубліканскай партыі,
які заявіў пра свой намер скласці канкурэнцыю Трампу
ў барацьбе за прэзідэнцкае крэсла. Першым у лютым
гэтага года падобны намер выказаў былы губернатар
Масачусетса Біл Уэлд, другім у жніўні стаў былы кангрэсмен-рэспубліканец Джо Уолш. «Тры ёлупы (Сэнфард,
Уэлд і Уолш, адсылка да амерыканскага трыа артыстаў
вадэвіля ХХ стагоддзя. — «Зв.»), гэтыя жудасныя няўдачнікі... спрабуюць на шчасце!» — напісаў Трамп у сваім
мікраблогу ў Twіttеr.
Дзейныя прэзідэнты ЗША толькі зрэдку сутыкаюцца з
апазіцыяй ва ўласнай партыі пры спробе перабрацца на
другі тэрмін, хоць гэта не з'яўляецца ўнікальнай падзеяй.
Апошнім разам падобнае адбылося ў 1992 годзе, калі Пэт
Б'юкенен беспаспяхова спрабаваў дамагчыся намінацыі
Рэспубліканскай партыі ў абыход дзейнага прэзідэнта
Джорджа Буша-старэйшага. Буш тады без цяжкасцяў
перамог Б'юкенена на праймерыз, але прайграў выбары
дэмакрату Білу Клінтану.

