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Аляк сандр Лу ка шэн ка 

аб мер ка ваў са стар шы нёй 

Мінск ага аб лас но га 

вы ка наў ча га ка мі тэ та 

Ана то лем Іса чан кам 

пы тан ні раз віц ця 

рэ гі ё на ў са цы яль най, 

бу даў ні чай сфе рах. 

Асаб лі ва спы ні лі ся 

на дзярж пад трым цы 

пра мыс ло вас ці.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 

дзяр жа ва не мо жа ўвесь час 

цяг нуць на пля чах прад пры ем-

ствы і аказ ваць ім ма тэ ры яль-

ную пад трым ку без га ран тый 

ад да чы. «Там аж да 35-га го да 

ад тэр мі ноў кі, рас тэр мі ноў кі, крэ-

ды ты і гэ так да лей», — удак лад-

ніў кі раў нік кра і ны.

Для вы ра шэн ня гэ тых пы тан-

няў гу бер на тар звяр таў ся ва ўрад. 

«Яны та бе ска за лі: не-не, мы да 

Прэ зі дэн та не пой дзем. Уста ноў-

ка та кая. І яны вы ра шы лі, ці ты 

вы ра шыў, не па срэд на з Прэ зі дэн-

там аб мер ка ваць гэ тыя пы тан ні. 

Я гэ та спе цы яль на пуб ліч на ка жу, 

каб і ін шыя ра зу ме лі, што прын-

цып ра бо ты адзін. Я га товы вы-

слу хоў ваць праб ле мы, скла да ныя 

праб ле мы, якія трэ ба вы ра шаць, 

іх заў сё ды ха пае і ў нас, і ў ін шых 

дзяр жа вах. Але ра шэн не гэ тых 

праб лем не па він на ад клад вац-

ца, ка лі да ты чыц ца пад трым кі 

і да па мо гі з бо ку дзяр жа вы, на 

ня пэў ныя ча сы, ка лі нас з та бой 

не бу дзе. Рас тэр мі ноў кі вы та кія 

пра па ноў ва е це ча сам», — ска заў 

лі дар дзяр жа вы.

Яшчэ ад но пы тан не, на якое 

па тра буе ад ка зу Прэ зі дэнт, — за 

кошт ка го бу дуць пад трым лі ваць 

пра мыс лоў цаў?

Па сло вах кі раў ні ка кра і ны, 

пер шая праб ле ма страт ных 

прад пры ем стваў — кад ры. «Як 

толь кі мя ня ем кі раў ні ка, ад ра зу 

з'яў ля ец ца ней кі ўсплёск ак тыў-

нас ці на прад пры ем ствах. По тым 

ён за дзе сяць га доў кла дзец ца 

на па са ду і не ва ру шыц ца, а мы 

ўсё яму да ём ад тэр мі ноў кі, рас-

тэр мі ноў кі і за бяс печ ва ем яму 

бюд жэт ныя ўлі ван ні».

Іс ну ю чыя праб ле мы не аб ход-

на вы ра шаць усім, у тым лі ку і 

пра цоў на му ка лек ты ву прад пры-

ем ства — та кі прын цып пра па на-

ваў Прэ зі дэнт гу бер на та ру.

«Ка лі ёсць пы тан не, я ска жу, 

бу дзем мы яго вы ра шаць ці не. 

Ка лі бу дзем, за кошт ка го. Ка лі 

па зы чыць гро шай на год-два, я 

ўжо ка заў, — ка лі лас ка, мо жам 

па зы чыць, але на год, на два. 

І не дай Бог, ка лі хтось ці іх не 

вер не», — пе ра сця рог бе ла рус-

кі лі дар.

Прад пры ем ствы, пра якія сён-

ня іш ла раз мо ва, ужо атрым лі-

ва лі пад трым ку ад дзяр жа вы і 

не вы ка на лі свае аба вяз кі па 

крэ ды тах.

Ана толь Іса чан ка па дзя ка ваў 

Прэ зі дэн ту за пад пі са ны ўказ па 

фі нан са вым азда раў лен ні хол-

дын га «Мя са малп рам». Нар ма-

тыў на-пра ва вы акт за бяс пе чыў 

ста біль ную ра бо ту ў гэ тай сфе-

ры ў сель скай гас па дар цы. «За 

пер шае паў год дзе мы атры ма лі 

дзесь ці 75 міль ё наў пры быт ку. 

Вы руч ка па вя лі чы ла ся на ад на-

го пра цоў на га, прак тыч на 25 ты-

сяч ста ла», — да ла жыў кі раў нік 

Мін скай воб лас ці.

«Вось у та кім пла не я га товы 

та бе да па ма гаць і пад трым лі-

ваць. Да па маг лі — аба вяз кі вы-

кон ва юц ца, пад' ём пай шоў. Ка лі 

лас ка, па лю бым прад пры ем-

стве. Але не ў прор ву», — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Не ка то рыя пад ра бяз нас ці су-

стрэ чы з лі да рам кра і ны Ана толь 

Іса чан ка рас ка заў жур на ліс там: 

«Так са ма бы лі ўзня ты пы тан ні 

да лей ша га раз віц ця на шай Мін-

скай воб лас ці ў пла не аду ка цыі, 

ахо вы зда роўя, бу даў ніц тва і ін-

шыя. Бы лі аба зна ча ны па ды хо-

ды для вы ра шэн ня гэ тых пы тан-

няў: што мы пла ну ем ра біць, за 

кошт якіх рэ сур саў. У асноў ным 

гэ та на шы кры ні цы — аб лас ны 

бюд жэт плюс крэ дыт ная ма са. 

Прэ зі дэн там гэ тыя па ды хо ды 

бы лі пад тры ма ны. Нам за ста-

ец ца толь кі пра ца ваць».

Агу чыў гу бер на тар і вы сно-

вы аб мер ка ван ня пад трым кі для 

прад пры ем стваў — яна бу дзе 

ака за на тым, хто яе ад дасць.

Па вод ле слоў Ана то ля Іса чан-

кі, па вы ні ках ся мі ме ся цаў усе 

па каз чы кі воб лас цю вы кон ва юц-

ца. Тэм пы рос ту — пяць пра цэн-

таў, і да кан ца го да гэ ту ліч бу 

пла ну юць утры маць.

Амаль 30 пра цэн таў жыл ля, 

якое ўзво дзіц ца ў рэс пуб лі цы, 

бу ду ец ца на Мін шчы не, та му 

стар шы ня абл вы кан ка ма звяр-

нуў ува гу на да ру чэн не ў сфе-

ры бу даў ніц тва. «Тут так са ма 

бы лі аба зна ча ны па ды хо ды — 

прыяры тэт на да ваць тым прад-

пры ем ствам ці за бу доў шчы кам, 

у якіх ёсць поў нас цю свая ба за, 

ме ха ніз мы, бу даў ні чае аб ста-

ля ван не. І яны мо гуць не толь кі 

ка гось ці на няць, а са мі за хо дзіць 

і бу да ваць», — кан ста та ваў Ана-

толь Іса чан ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Двух ба ко выя ад но сі ны ў Са юз най 

дзяр жа ве ста лі асноў най тэ май раз-

мо вы кі раў ні ка кра і ны з сак ра та ром 

Са ве та бяс пе кі Ра сіі Мі ка ла ем Па тру-

ша вым.

Су стрэ чу з Мі ка ла ем Па тру ша вым Прэ зі-

дэнт па чаў з па да рун ка — дасье аб служ бе і 

ра бо це гос ця ў Бе ла ру сі. «Афі цый на ўру чаю 

вам ад Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі. Я ду-

маю, вам пры ем на бу дзе ўспом ніць гэ тыя 

га ды», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Шэ раг пы тан няў сак ра тар Са ве та бяс-

пе кі Ра сіі аб мяр коў вае са сва ім бе ла рус-

кім ка ле гам Ста ні сла вам За сем, але тэ мы 

для змяс тоў най раз мо вы ёсць і на ўзроў ні 

Прэ зі дэн та. Ак ту аль нас ці да дае і ня даў няя 

су стрэ ча прэм' ер-мі ніст раў па рас пра цоў цы 

і рэа лі за цыі да га во ра аб Са юз най дзяр жа-

ве. «Мы спра бу ем вый сці на тое, на што мы 

мо жам на да дзе ным эта пе вый сці. Але пры 

гэ тым мы з Ула дзі мі рам Ула дзі мі ра ві чам у 

Пі це ры дак лад на ад ка за лі на ўсе пы тан ні і 

па ста ві лі за да чы ўра дам, у якім кі рун ку нам 

тут трэ ба ру хац ца», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён звяр нуў ува гу, што не ка то рыя срод-

кі ма са вай ін фар ма цыі ві зіт Мі ка лая Па-

тру ша ва па да юць як ней кую над звы чай-

ную рэч. «Ні я кай над звы чай шчы ны ня ма. 

Даў но за пла на ва ны ваш ві зіт у Бе ла русь. 

Я яшчэ раз пад крэс лі ваю: ён бу дзе вель мі 

ка рыс ны для да лей ша га ру ху ў бе ла рус-

ка-ра сій скіх ад но сі нах, — звяр нуў ува-

гу лі дар кра і ны. — Ня гле дзя чы на шэ раг 

пы тан няў, на ват ад чу валь ных, дай бог, 

каб ін шыя дзяр жа вы ме лі та кія ад но сі ны 

ад на з ад ной, якія ма юць сён ня Бе ла русь 

і Ра сія».

Мі ка лай Па тру шаў пе ра даў Аляк санд ру 

Лу ка шэн ку пры ві тан не ад Ула дзі мі ра Пу ці-

на і ад зна чыў, што ра бо та са ве таў бяс пе кі 

вя дзец ца па пла не, пра дук цый на і так бу дзе 

да лей.

«Вы зга да лі су стрэ чу прэм' е раў. Яны па-

ра фі ра ва лі да ку мент: гэ та і пра гра ма дзе-

ян няў, і 31 да рож ная кар та. Ні хто не па ві нен 

спя шац ца», — пад крэс ліў сак ра тар Са ве та 

бяс пе кі Ра сіі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ка ра ле ва Вя лі ка бры та ніі па ста ві ла кроп ку 
ў пы тан ні аб «брэк сі це»

Ка ра ле ва Вя лі ка бры та ніі 

Лі за ве та ІІ пад пі са ла за ко на-

пра ект, які за ба ра няе «брэк-

сіт» без здзел кі. Ён быў уне-

се ны лей ба рыс там Хі ла ры 

Бе нам. Сут насць за ко на пра-

ек та зво дзіц ца да та го, што 

ў тым вы пад ку, ка лі 19 каст рыч ні ка (праз два дні пас ля 

са мі ту ЕС) у Вя лі ка бры та ніі па-ра ней ша му не бу дзе но ва-

га па гад нен ня з ЕС, прэм' ер аба вя за ны бу дзе па пра сіць 

Бру сель аб пе ра но се тэр мі ну «брэк сі ту» з 31 каст рыч ні ка 

на 31 сту дзе ня 2020-га. Як за ўва жа юць экс пер ты, под піс 

Лі за ве ты ІІ, так зва ная «ка ра леў ская санк цыя», — на-

са мрэч фар маль насць. Тым не менш за ко на пра ект быў 

пры ня ты абедз вю ма па ла та мі пар ла мен та ў рэ корд ныя 

тэр мі ны: усе тры чы тан ні ў па ла це аб шчын ён прай шоў 

за адзін дзень, па ла та лор даў ухва лі ла яго за два дні. 

Прэм' ер Бо рыс Джон сан пры гэ тым вы сту пае ка тэ га рыч-

на су праць лю бых ад тэр мі но вак «брэк сі ту» і мае на мер 

вы вес ці кра і ну з ЕС 31 каст рыч ні ка ў лю бым вы пад ку — з 

па гад нен нем або без. Праў да, як ён збі ра ец ца зра біць 

гэ та, не па ру шыў шы за кон (а та кое па ру шэн не па гра жае 

Джон са ну су до вым пра цэ сам і па тэн цый на на ват тур мой), 

не зу сім зра зу ме ла.

За сна валь нік Аlіbаbа Джэк Ма 
сы шоў у ад стаў ку

Міль яр дэр Джэк Ма (са праўд нае імя Ма Юнь) сы шоў з 

па са ды стар шы ні са ве та ды рэк та раў за сна ва най ім кам-

па ніі Аlіbаbа, па ве да мі ла Blооmbеrg. Ка пі тал 55-га до ва га 

біз нес ме на скла дае на гэ ты мо мант 41,8 міль яр да до ла раў. 

Яго шлях ад прад пры маль ні ка, які па чы наў свой біз нес 

у 1999 го дзе, пра цу ю чы ва ўлас най ква тэ ры, да маг на-

та элект рон най ка мер цыі за слу гоў вае асоб най ста рон кі 

ў пад руч ні ку па гіс то рыі эка на міч на га ўзды му Кі тая, ад-

зна чае агенц тва. Джэк Ма за ста нец ца ў скла дзе Аlіbаbа 

Раrtnеrshір. Гэ та гру па, якая скла да ец ца з кі раў ні коў най вы-

шэй ша га звя на прад пры ем стваў, што ўва хо дзяць у Аlіbаbа 

Grоuр. Яе маг чы мас ці да зва ля юць вы лу чаць, а ча сам і 

прос та пры зна чаць су пра цоў ні каў на па са ды ў са ве це ды-

рэк та раў кам па ніі. Пра свой сы ход з вя ду чай ро лі Джэк Ма 

аб вяс ціў яшчэ год та му. Па сло вах біз нес ме на, гэ тая зме на 

кі ра ван ня дэ ман струе, што Аlіbаbа пе рай шла на на ступ ны 

ўзро вень кар па ра тыў на га кі ра ван ня, які пра ду гледж вае 

апо ру не на пэў ных асоб, а 

на куль ту ру раз віц ця та лен-

таў і ар га ні за цый ную дас ка-

на ласць. Мес ца Ма зой ме 

ге не раль ны ды рэк тар кам-

па ніі Дэ ні эл Чжан, па ве да міў 

тэ ле ка нал СNBС.

Трамп на зваў сва іх кан ку рэн таў на вы ба рах 
прэ зі дэн та «тры ма ёлу па мі»

Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп рас кры ты ка ваў сва-

іх кан ку рэн таў на рэс пуб лі-

кан скіх прай ме рыз пе рад 

прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі 

2020 го да. Бы лы гу бер на-

тар шта та Паўд нё вая Ка-

ра лі на Марк Сэн фард дня-

мі стаў трэ цім кан ды да там ад Рэс пуб лі кан скай пар тыі, 

які за явіў пра свой на мер склас ці кан ку рэн цыю Трам пу 

ў ба раць бе за прэ зі дэнц кае крэс ла. Пер шым у лю тым 

гэ та га го да па доб ны на мер вы ка заў бы лы гу бер на тар 

Ма са чу се тса Біл Уэлд, дру гім у жніў ні стаў бы лы кан грэс-

мен-рэс пуб лі ка нец Джо Уолш. «Тры ёлу пы (Сэн фард, 

Уэлд і Уолш, ад сыл ка да аме ры кан ска га трыа ар тыс таў 

ва дэ ві ля ХХ ста год дзя. — «Зв.»), гэ тыя жу дас ныя ня ўдач-

ні кі... спра бу юць на шчас це!» — на пі саў Трамп у сва ім 

мік ра бло гу ў Twіttеr.

Дзей ныя прэ зі дэн ты ЗША толь кі зрэд ку су ты ка юц ца з 

апа зі цы яй ва ўлас най пар тыі пры спро бе пе ра брац ца на 

дру гі тэр мін, хоць гэ та не з'яў ля ец ца ўні каль най па дзе яй. 

Апош нім ра зам па доб нае ад бы ло ся ў 1992 го дзе, ка лі Пэт 

Б'ю ке нен бес па спя хо ва спра ба ваў да маг чы ся на мі на цыі 

Рэс пуб лі кан скай пар тыі ў абы ход дзей на га прэ зі дэн та 

Джор джа Бу ша-ста рэй ша га. Буш та ды без цяж кас цяў 

пе ра мог Б'ю ке не на на прай ме рыз, але прай граў вы ба ры 

дэ ма кра ту Бі лу Клін та ну.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пад трым ка з га ран ты яй ад да чы

УСЁ ІДЗЕ ПА ПЛА НЕ

КА МЕН ТА РЫЙ У ТЭ МУ
У фо ку се ўва гі на су стрэ чы Аляк санд ра Лу ка шэн кі і Мі ка лая Па тру ша ва бы лі пы тан ні 

стра тэ гіч най ста біль нас ці, змя нен ні ў між на род най і рэ гі я наль най бяс пе цы, но выя вы клі кі 

і па гро зы, рэ ак цыя на дзе ян ні парт нё раў у ва ен най сфе ры. На прык лад, вы хад ЗША з 

да мо вы аб ДРСМД, уплыў гэ та га кро ку на еў ра пей скую бяс пе ку, раз мя шчэн не сіс тэ мы 

су праць ра кет най аба ро ны ў най блі жэй шы час у Поль шчы.

«Мы не збі ра ем ся пер шы мі што-не будзь ра біць, але мы бу дзем рэ ага ваць на тыя 

па гро зы, якія бу дуць аба зна ча ны. Што да ты чыц ца но вых вы клі каў і па гроз, то ў вас прай-

шла сур' ёз ная кан фе рэн цыя (Між на род ная ан ты тэ ра рас тыч ная кан фе рэн цыя вы со ка га 

ўзроў ню. — «Зв.»), і Прэ зі дэнт Бе ла ру сі зра біў вель мі важ ныя за явы. Мы кан са лі ду ем ся, 

не аб ход на аб' яд ноў ваць на ма ган ні ў ба раць бе з гэ тай па гро зай (тэ ра рыз мам. — «Зв.»). 

І вель мі важ на, каб ні вод ная дзяр жа ва не аказ ва ла пад трым ку тэ ра рыс тыч ным ар га-

ні за цы ям і не вы ка рыс тоў ва ла гэ тыя ар га ні за цыі ў ней кі мо мант у сва іх ін та рэ сах», — 

рэ зю ма ваў Мі ка лай Па тру шаў.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

ПЕ РА ПІС ЯК БА ЗІС 
ДЛЯ ЭКА НО МІ КІ

Звест кі, якія бу дуць атры ма ныя 

па вы ні ках пра вя дзен ня 

ма ю ча га ад быц ца пе ра пі су 

на сель ніц тва, ста нуць ба зі сам 

для пры няц ця ра шэн няў 

у эка на міч най і са цы яль най 

сфе рах. Пра гэ та за явіў 

на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Саў мі на 

прэм' ер-мі ністр Сяр гей Ру мас.

Кі раў нік ура да на га даў, што з 4 да 

30 каст рыч ні ка ў Бе ла ру сі прой дзе важ-

нае для кож на га жы ха ра кра і ны і гра мад-

ства ў цэ лым ме ра пры ем ства — пе ра піс 

на сель ніц тва. «Атры ма ныя па вы ні ках 

пра ве дзе ных апы тан няў звест кі ста нуць 

ба зі сам для пры няц ця ра шэн няў у эка на-

міч ным і са цы яль ным жыц ці дзяр жа вы. 

На іх асно ве ўрад, ор га ны мяс цо ва га са-

ма кі ра ван ня бу дуць пры маць ра шэн ні па 

фі нан са ван ні са цы яль най сфе ры, ума-

ца ван ні аба ро наз доль нас ці і ўкла дан ні 

дзяр жаў ных ін вес ты цый», — пад крэс ліў 

Сяр гей Ру мас. Та му, да даў ён, ад та го, 

на коль кі якас на бу дзе пра ве дзе на гэ тае 

ме ра пры ем ства, за ле жыць у кан чат ко-

вым вы ні ку пра віль насць і дак лад насць 

атры ма ных звес так, а гэ та пла на ван не 

бе ла рус кай эка но мі кі на най блі жэй шыя 

10 га доў.

Як бы ло ад зна ча на, пад рых тоў ка да 

пра вя дзен ня пе ра пі су на сель ніц тва вя-

ла ся ў кра і не на пра ця гу апош ніх двух 

га доў, ак тыў на пра ца ва ла ча со вая Рэс-

пуб лі кан ская ка мі сія па са дзей ні чан ні пе-

ра пі су пад кі раў ніц твам пер ша га на мес ні-

ка прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Аляк санд ра 

Тур чы на. Та му па ся джэн не Прэ зі ды у ма, 

па сло вах Сяр гея Ру ма са, гэ та, па сут нас-

ці, звер ка га дзін ні каў. На ім кі раў нік ура да 

па пра сіў даць ацэн ку га тоў нас ці ор га наў 

дзярж кі ра ван ня (перш за ўсё ў рэ гі ё нах) 

да пра вя дзен ня ма ю ча га ад быц ца пе ра-

пі су, а так са ма па зна чыць праб ле мы, якія 

па тра бу юць вы ра шэн ня.

У пры ват нас ці, важ най асаб лі вас цю 

бу ду ча га пе ра пі су з'яў ля ец ца маг чы-

масць для гра ма дзян прай сці апы тан не 

са ма стой на праз ін тэр нэт, што знач на 

спрос ціць ра бо ту ча со ва га пе ра піс но га 

пер са на лу і ад на ча со ва да зво ліць аха-

піць боль шую коль касць апы та ных асоб. 

Ад нак, лі чыць прэм' ер, у на сель ніц тва 

мо жа ўзнік нуць шэ раг ар га ні за цый ных і 

тэх ніч ных пы тан няў па пра хо джан ні са-

мо га пе ра пі су.

Асоб най ува гі, па сло вах кі раў ні ка ўра-

да, за слу гоў вае і пы тан не бяс пе кі асоб, 

якія бу дуць за дзей ні ча ныя ў якас ці ча со-

ва га пе ра піс но га пер са на лу.

Бел ТА.


