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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Прэм' ер Кам бо джы за па тра ба ваў ад ва ен ных 
Ла о са па кі нуць тэ ры то рыю кра і ны

Прэм' ер-мі ністр Кам бо джы Хун Сен аб ві на ва ціў су сед нюю 
дзяр жа ву Ла ос у ва ен ным ува рван ні. Як рас ка заў Reuters 
чы ноў нік у па соль стве Ла о са ў Пнам пе ні, у кра ін ёсць спрэч-
ка з на го ды тэ ры то рыі і ўста наў лен ня меж. Хун Сен на зваў 
17 жніў ня апош нім тэр мі нам для вы ва ду за меж ных ва ен ных, 
пры стра шыў шы ў ад ва рот ным вы пад ку ад пра віць вой ска ў 
пры гра ніч ную тэ ры то рыю. Прэм' ер Кам бо джы, вы сту па ю чы 
ў ста лі цы ка ра леў ства Пнам пе ні, па ве да міў, што звя заў ся 
з ура дам Ла о са з на го ды 30 ла ос кіх сал дат, якія пе ра сек лі 
мя жу. «У мя не больш ня ма цяр пен ня», — ска заў Хун Сен.

«Яеч ны кры зіс» за кра нуў не менш за дзе сяць 
кра ін Еў ра са ю за

Дзе сяць з 28 кра ін — чле наў Еў ра са ю за апы ну лі ся за кра-
ну ты мі так зва ным яеч ным кры зі сам, які ўзнік з-за па ступ-
лен ня ў ганд лё выя сет кі за ра жа ных ін сек ты цы дам фіп ра ніл 
ку ры ных яек. «Аб кан фіс ка цыі яек з про да жу ін фар ма ва лі 
Бель гія, Ні дэр лан ды, Гер ма нія, Шве цыя, Вя лі ка бры та нія, 
Фран цыя, Люк сем бург, Да нія, Сла ва кія і Ру мы нія, а так са ма 
Швей ца рыя», — па ве да мі лі ў Еў ра ка мі сіі. Еў ра ка мі сар па 
пы тан нях хар чо вай бяс пе кі Ві тэ ніс Анд рыў кай ціс аб вяс ціў 
аб на ме ры склі каць да кан ца ве рас ня су стрэ чу про філь ных 
мі ніст раў кра ін ЕС і прад стаў ні коў на цы я наль ных кант роль-
ных ор га наў у су вя зі з «яеч ным кры зі сам» пас ля та го, як 
бу дуць уста ноў ле ны яго пры чы ны і ві на ва тыя фі зіч ныя і 
юры дыч ныя асо бы.

Па жар ад быў ся ў цяг ні ку лон дан ска га мет ро
Гэ та зда ры ла ся ў ра ё не стан цыі Oxford Cіrcus лі ніі Бей-

кер лоа. Стан цыя бы ла за кры та, рух спы не ны. На мес ца 
пры бы лі па жар ныя і транс парт ная па лі цыя. Ад зна ча ла ся, 
што пры чы на па жа ру не раз гля да ла ся як па да зро ная. Па-
жар ная бры га да па ту шы ла ўзга ран не. Ідзе рас сле да ван не 
пры чы ны ін цы дэн ту. «Мы ака за лі да па мо гу на мес цы ча ты-
ром па цы ен там, якія атру ці лі ся ды мам, двух з іх мы за бра лі 
ў баль ні цу ў якас ці ме ры пе ра сця ро гі», — па ве да мі ла хут кая 
да па мо га Лон да на.

На ву коў цы на зва лі 
мі ну лы год 
са мым цёп лым у гіс то рыі

Аме ры кан скае ме тэа ра ла-
гіч нае та ва рыст ва апуб лі ка ва-
ла дак лад аб ста не гла баль на га клі ма ту Зям лі ле тась, з 
яко га вы ні кае, што 2016 год стаў са мым цёп лым у гіс то рыі 
на зі ран няў. Па ве дам ля ец ца, што спра ва зда ча за сна ва на на 
да ных спе цы я ліс таў з уся го све ту (больш за 450 на ву коў цаў 
з амаль 60 кра ін). «Рэ корд ная цеп лы ня мі ну ла га го да ста ла 
вы ні кам су мес на га ўплы ву доў га тэр мі но ва га гла баль на га 
па цяп лен ня і моц на га ўздзе ян ня Эль-Ніньё (з'я ва, якая ўяў-
ляе са бой ва ган ні тэм пе ра ту ры па вяр хоў на га плас та ва ды 
ў эк ва та ры яль най част цы Ці ха га акі я на) у па чат ку го да», — 
ска за на ў спра ва зда чы. Па ін фар ма цыі на ву коў цаў, агуль-
ная гла баль ная тэм пе ра ту ра па верх ні су шы і акі я на ле тась 
пра цяг ну ла біць рэ кор ды ўжо трэ ці год за пар.

Праз два га ды — у 2019-м — 
Брэст ад свят куе сваё 1000-год-
дзе. Да свя точ най да ты го рад 
рых ту ец ца грун тоў на. Поў ным 
хо дам ідзе ка пі таль ны ра монт 
жы ло га фон ду, уз во дзіц ца аў-
та вак зал па ву лі цы Ар джа ні кі-
дзэ, рэ кан стру ю ец ца пу цеп ра-
вод, бу ду ец ца но вы мік ра ра ён. 
Ме на ві та яго ўчо ра пер шым 
на ве даў кі раў нік дзяр жа вы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час 
ра бо чай па езд кі ў Брэсц кую 
воб ласць.

У перс пек ты ве — 
зар пла та ў 1500 руб лёў

Эка но мі ка Брэс та да зва ляе 
фар мі ра ваць га рад скі бюд жэт са-
ма да стат ко ва. На ця пе раш ні мо-
мант ся рэд няя за ра бот ная пла та 
скла дае тут 820 руб лёў. На не аб-
ход ную 1000 па вы ні ках го да пла-
ну юць вый сці. Прэ зі дэнт па ста віў 
больш гла баль ную за да чу:

— Ёсць прад пры ем ствы, якія 
ся рэд нюю зар пла ту цяг нуць уверх. 
Але ёсць жа па ло ва, мо жа не дзе 
трош кі менш, прад пры ем стваў, дзе 
мы не да цяг ва ем да гэ та га ўзроў ню 
і ўво гу ле зар пла та не вя лі кая. Та му 
ў 2018—2019 га дах мы бя ром ся за 
тых, хто ма ла за раб ляе. Каб мы ў 
2018 го дзе іх пад цяг ну лі ўжо да 500 
до ла раў — да 1000 руб лёў. Ну і за 
кошт іх, і тых, хто ўжо да сяг нуў гэ-
тай ліч бы, мы бу дзем мець паў та ры 
ты ся чы руб лёў у ся рэд нім.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу, што са цы яль ныя ра бот ні кі, 
ра бот ні кі сфе ры куль ту ры, як пра-
ві ла, атрым лі ва юць не вы со кую зар-
пла ту. За на ступ ны год гэ та сі ту а-
цыя па він на быць вы праў ле на.

— А ця пер нам трэ ба за стаў біц-

ца на ся рэд няй зар пла це. Каб не 

атры ма ла ся: у снеж ні вы пла ты, да-

пла ты, а ў сту дзе ні зноў упад зе. Ні 

ў якім ра зе гэ та га да пус ціць нель га, 

— па пя рэ дзіў Прэ зі дэнт.

Без кла са бес пра цоў ных
Тра ды цый на кі раў нік дзяр жа вы 

спы ніў ся на тэ ме за ня тас ці. Ён па-

ці ка віў ся сі ту а цы яй з пра цоў ны мі 

мес ца мі ў Брэс це, за ня тас цю ў цэ-
лым. Яму рас ка за лі, што скла да на 
знай сці лю дзей на та кія ва кан сіі, як 
швач ка, ша фёр. Най боль шым жа 
по пы там у са іс каль ні каў ка рыс та-
ец ца ва кан сія вар таў ні ка «два праз 
два» (ка лі два пра цоў ныя дні чар гу-
юц ца з дву ма вы хад ны мі).

— Пы тан не ў тым, што мы па-
він ны пры му сіць усіх пра ца ваць, — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
— Без умоў на, бу дзе ней кі ма лень кі 
пра цэнт лю дзей, якія ні на што не 
здоль ныя. Ха пае ў нас, на жаль, 
ал ка го лі каў... Ну як іх пры му сіць 
пра ца ваць? Спе цы фіч ны мі ме та-
да мі бу дзем пры му шаць. Але ёсць 
лю дзі, якія мо гуць, але ўхі ля юц ца.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не-
ны, што з гэ тай сі ту а цыі зной дзец ца 
вы хад:

— Гэ тых лю дзей трэ ба ста віць у 
та кія ўмо вы, каб яны ўсё-та кі іш лі 
пра ца ваць... Лю дзей трэ ба пры ву-
чаць пра ца ваць. Нель га ства раць 
так зва ны клас бес пра цоў ных.

Па да ру нак на 1000-год дзе
Кі раў нік дзяр жа вы па зна ё міў-

ся з хо дам бу даў ніц тва За ход ня га 
аб хо ду Брэс та. У аб лас ным цэнт-
ры гэ та адзін з са мых маш таб ных 
пра ек таў. Дзя ку ю чы яму бу дуць 
ап ты мі за ва ны транс парт ныя па то-
кі па між ле вым і пра вым бе ра га мі 
ра кі Му ха вец, а ў перс пек ты ве За-
ход ні аб ход Брэс та злу чыць дзве 
тра сы: Брэст — мя жа Укра і ны і 
Брэст — Мінск — мя жа Ра сіі. Па-
жа дан не Прэ зі дэн та: усё па він на 
быць пры го жа і функ цы я наль на. 
Так, па аба пал пу цеп ра во да мож на 
вы са дзіць дрэ вы, па се яць га зон, а 
зні зу — па бу да ваць пар коў ку.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу і на тое, што пад час бу даў ніц-
тва ма гіст ра лі па він ны вы кон вац ца 
пра вы мяс цо вых жы ха роў. Тыя лю-
дзі, чые да мы па па да юць пад знос, 
уза мен па він ны атры маць год нае 
жыл лё.

Пра ект па бу даў ніц тве За ход ня-
га аб хо ду Брэс та пла ну юць рэа лі за-
ваць да 1000-год дзя го ра да.

Ма лоч ны лі дар
Ці не са мым ці ка вым аб' ек-

там, які ўчо ра на ве даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, ста ла прад пры ем ства 

«Са вуш кін пра дукт». Яго пра дук-

цыі, ві даць, і рэ кла ма не па трэб ная. 

Пры нам сі, та ва ры пад гэ тай мар кай 

мож на ад шу каць, без пе ра больш-

ван ня, у кож ным ха ла дзіль ні ку. Прэ-

зі дэнт па гля дзеў, як ро біц ца тва рог 

і пра дэ гус та ваў роз ныя ўзо ры пра-

дук цыі прад пры ем ства. Фі наль ны 

акорд — уру чэн не кам па ніі Га на ро-
ва га дзяр жаў на га сця га (на фота).

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, гэ та не 
толь кі знак вы со ка га пры знан ня за-
слуг уся го ка лек ты ву, але і «па каз-
чык той на род най лю бо ві, якую змог 
за ва я ваць «Са вуш кін пра дукт»:

— Дзя ку ю чы шы ро ка му асар-
ты мен ту і вы дат най якас ці та ва ры 

пад гэ тым брэн дам зда бы лі па пу-
ляр насць не толь кі на ра дзі ме, але 
і да лё ка за яе ме жа мі. Іх ах вот на 
куп ля юць у Ра сіі, Укра і не, кра і нах 
Еў ра са ю за, Кі таі, Сін га пу ры, Аб'-
яд на ных Араб скіх Эмі ра тах, Паўд-
нё вай Ка рэі, Із ра і лі і мно гіх ін шых
дзяр жа вах. Толь кі ле тась аб' ём экс-
пар ту склаў больш за 210 міль ё наў 
до ла раў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не-
ны: пос пе хі прад пры ем ства не вы-
пад ко выя. Яны з'яў ля юц ца яр кім 
ад люст ра ван нем мэ та на кі ра ва най 
па лі ты кі, якую пра во дзіць дзяр жа ва 
ў аг ра пра мыс ло вым сек та ры.

— У кра і не здзейс не ны пе ра ход 
ад кан цэп цыі раз віц ця сель ска гас-
па дар чай вы твор час ці да кан цэп-
цыі раз віц ця сель скай мяс цо вас ці ў 
цэ лым, — звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі. — Гэ та да зво лі ла ад ра-

дзіць бе ла рус кую вёс ку з яе эка-
на міч ным па тэн цы я лам.

Сён ня па вы пус ку аб са лют най 

боль шас ці ві даў сель ска гас па дар-

чай пра дук цыі на ду шу на сель ніц тва 

Бе ла русь іс тот на пе ра ўзы хо дзіць 

ін шыя кра і ны Са друж нас ці Не за-

леж ных Дзяр жаў. А па вы твор час ці 

ма ла ка апя рэдж вае та кія раз ві тыя 

кра і ны, як Ні дэр лан ды, Гер ма нія, 

Фран цыя.

— У хар чо вых ад но сі нах краіна 

ста ла не толь кі са ма да стат ко вай, 

але і экс пар та а ры ен та ва най, — 

кан ста та ваў кі раў нік дзяржавы. — 

Аб' ём рэа лі за ва най за мя жу хар-

чо вай пра дук цыі ў 2016 го дзе пе-

ра вы сіў ча ты ры міль яр ды до ла раў. 

У ця пе раш ні час па не ка то рых па зі-

цы ях, на прык лад, па экс пар це сме-

тан ко ва га мас ла, тва ра гу, абяс тлу-

шча на га ма ла ка, мы ўвай шлі ў лік 

су свет ных лі да раў.

Вы ні кі ма дэр ні за цыі
Што да ўнут ра на га рын ку, то ён 

даў но на сы ча ны ай чын ны мі пра-

дук та мі хар ча ван ня, якія, дзя ку ю-

чы вы со кай якас ці і да ступ нас ці, 

па спя хо ва кан ку ры ру юць з ім парт-

ны мі ана ла га мі. На дум ку кі раў ні-

ка кра і ны, у мно гім тут мы ба чым 
вы ні кі свое ча со ва пра ве дзе най ма-
дэр ні за цыі:

— Уклаў шы знач ныя срод кі ў 
ма дэр ні за цыю пе ра пра цоў чай пра-
мыс ло вас ці, мы ста лі атрым лі ваць 
са лід ную ад да чу. У гэ тым сег мен це 

эка но мі кі з'я ві ла ся шмат кам па ній 
з су час ным тэх на ла гіч ным укла-
дам. Яны дэ ман стру юць вы со кую 
куль ту ру вы твор час ці, пра яў ля юць 
гнут касць, кла по цяц ца пра сы ра-
він ную ба зу, уклад ва юць гро шы 
ва ўлас нае раз віц цё, за бяс печ ва-
юць сва ім су пра цоў ні кам год ны 
са цы яль ны па кет, уз вод зяць для 
іх жыл лё.

Так, прад пры ем ствы, якія ра ней 
ме лі па трэ бу ў да па мо зе дзяр жа-
вы, сён ня са мі ста лі ла ка ма ты вам 
шэ ра гу га лін і ві зіт най карт кай Бе-

ла ру сі.

— Як нель га лепш гэ та ха рак-

та рыс ты ка па ды хо дзіць да ак цы-

я нер на га та ва рыст ва «Са вуш кін 

пра дукт» — флаг ма на ма лоч най 

пра мыс ло вас ці кра і ны, — за явіў 

кі раў нік дзяр жа вы. — За апош нія 

дзе сяць га доў кам па нія на кі ра ва ла 

на па шы рэн не і ма дэр ні за цыю сва-

ёй вы твор час ці амаль 300 міль ё наў 

до ла раў. Важ на, што гро шы ідуць 

не толь кі на тэх ніч нае асна шчэн-

не і бу даў ніц тва но вых вы твор чых 

аб' ек таў, але і на ўма ца ван не сы-

ра він най ба зы.

Кам па нія па шы рае свае вы твор-

чыя ма гут нас ці, на бы ва ю чы спе-

цы я лі за ва ныя сель ска гас па дар чыя 
прад пры ем ствы, рэ кан стру ю ю чы 
жы вё ла га доў чыя комп лек сы, аб-
наў ля ю чы дой ны ста так.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

г. Брэст.

МА ЛА ДАЯ ДЫ НА МІ КА СТА РА ЖЫТ НА ГА ГО РА ДА
Кі раў нік дзяр жа вы на ве даў Брэст з ра бо чым ві зі там

 У тэ му
Аляк сандр СА ЎЧЫЦ, ге не-

раль ны ды рэк тар ААТ «Са-
вуш кін пра дукт»:

— За апош няе дзе ся ці год дзе 
са праў ды зроб ле на вель мі мно-
гае. Ка лі па раў ноў ваць 2007 год 
і ця пе раш ні, то мы па вя лі чы лі 
про да жы ў пяць ра зоў, вы твор-
часць — у ча ты ры, коль касць ра-
бот ні каў — удвая. Мы на са мрэч 
пе ра ўтва ры лі ся ў флаг ма на ма-
лоч най га лі ны Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Гэ та ацэн ка Прэ зі дэн та.
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На вес ці 
эле мен тар ны па ра дак

Сі ту а цыя на праб лем ным ка му наль ным уні тар ным 
сель ска гас па дар чым прад пры ем стве «Глы ба ча ны» 
ва Ушац кім ра ё не бу дзе ўзя та пад жорст кі кант роль. 
Пра гэ та за яві ла ў гу тар цы з ка рэс пан дэн там БЕЛ ТА 
кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА 
па вы ні ках на вед ван ня зга да на га прад пры ем ства.

«Ска заць, што гэ та праб лем ная гас па дар ка, зна чыць, не 
ска заць ні чо га. Са праў ды, сі ту а цыя вель мі скла да ная, ня-
гле дзя чы на тое, што тут ня ма праб лем з па лі вам, ёсць дзве 
зер не су шыл кі, гас па дар ка ўкам плек та ва на ме ха ні за та ра мі, 
хоць 50% — гэ та пры цяг ну тыя лю дзі з ін шых ар га ні за цый. 
Ра зам з тым тут аб са лют на ня ма куль ту ры вы твор час ці, 
усё ў за ня дба ным ста не», — кан ста та ва ла На тал ля Ка ча-
на ва, пад крэс ліў шы, што ў «Глы ба ча нах» у пер шую чар гу 
не аб ход на на вес ці эле мен тар ны па ра дак. Та ды, па вод ле 
яе слоў, у лю дзей бу дзе больш жа дан ня і імк нен ня пра ца-
ваць на вы нік.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, ці бу дзе яна і да лей на вед-
ваць па доб ныя праб лем ныя сель гас прад пры ем ствы, На-
тал ля Ка ча на ва ад ка за ла: «Ад на знач на». У пра цяг гэ та га 
кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэнта на га да ла, што Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на се лек тар най на ра дзе вы раз на па ста віў за-
да чу: кі раў нік ра ё на па ві нен зай мац ца перш за ўсё та кі мі 
праб лем ны мі прад пры ем ства мі. Доб рыя прад пры ем ствы 
пра цу юць якас на, там моц ныя кі раў ні кі. «І та кіх шмат у нас 
па кра і не. Я бы ла ў Брэсц кай воб лас ці, ба чы ла та кія прад-
пры ем ствы, дзе і куль ту ра вы твор час ці, і чыс ці ня, і па ра дак, 
і доб рыя па лі. Трэ ба зай мац ца ме на ві та та кі мі праб лем ны мі 
прад пры ем ства мі», — рэ зю ма ва ла яна, да даў шы, што сі ту-
а цыя ў «Глы ба ча нах» бу дзе вы праў ле на.


