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Fіnancіal Tіmes: у Вя лі ка бры та ніі 
рых ту юць да эк стран на га за пус ку 
ву галь ныя элект ра стан цыі

Апе ра тар адзі най энер га сіс тэ мы Вя лі ка бры та ніі 

Natіonal Grіd рас па ра дзіў ся пад рых та ваць да за пус ку 

дзве рэ зер во выя ву галь ныя элект ра стан цыі на фо не рэз-

ка га па ха ла дан ня і па ве лі чэн ня рос ту по пы ту на элект-

ра энер гію, па ве дам ляе ТАСС са спа сыл кай на га зе ту 

Fіnancіal Tіmes.

Ад зна ча ец ца, што ЦЭС, раз ме шча ныя ў на се ле ным 

пунк це Дракс у граф стве Паў ноч ны Ёрк шыр, па він ны за-

бяс пе чыць бес пе ра бой ныя па стаў кі элект ра энер гіі, ка лі ў 

гэ тым бу дзе не аб ход насць. Ра ней ра бо та гэ тых элект ра-

стан цый бы ла пры пы не ная, бо іх пла на ва лі за крыць.

У той жа час кі раў нік Natіonal Grіd Джон Пе ціг ру па-

пя рэ дзіў жы ха роў Вя лі ка бры та ніі аб маг чы мас ці ад клю-

чэн няў элект ра энер гіі ў сту дзе ні і лю тым на ступ на га 

го да ў вы пад ку ха лод на га на двор'я пры не да стат ко вых 

па стаў ках га зу.

Зя лен скі за явіў Бай дэ ну, 
што 50 % інф ра струк ту ры Укра і ны 
зні шча на пры ўда рах УС Ра сіі

Прэ зі дэнт Укра і ны Ула дзі мір Зя лен скі за явіў, што ра кет-

ныя ўда ры Уз бро е ных сіл Ра сіі зні шчы лі да 50 % укра ін скай 

інф ра струк ту ры. Пра гэ та ўкра ін скі лі дар ска заў пад час 

тэ ле фон най раз мо вы з аме ры кан скім ка ле гам Джо Бай-

дэ нам, па ве дам ля ец ца на сай це прэ зі дэн та Укра і ны.

Ад зна ча ец ца, што Зя лен скі за клі каў Бай дэ на зра біць усё 

маг чы мае ў га лі не ўма ца ван ня су праць па вет ра най аба ро ны 

Укра і ны для аба ро ны энер га аб' ек таў, якія яшчэ за ста юц ца 

цэ лы мі. «Гэ та асаб лі ва важ на ме на ві та ця пер, ка лі ва Укра і не 

па чаў ся зі мо вы пе ры яд», — за явіў укра ін скі прэ зі дэнт.

З 10 каст рыч ні ка Уз бро е ныя сі лы Ра сіі на но сяць уда-

ры па ва ен ных і энер ге тыч ных аб' ек тах Укра і ны. Гэ та 

бы ло ад ка зам, у пры ват нас ці, на вы бух на Крым скім 

мос це, за яў ляў Прэ зі дэнт РФ Ула дзі мір Пу цін.

Ра ней Зя лен скі за явіў, што ска ар ды на ваў па зі цыі з 

Бай дэ нам пе рад ан лайн-са мі там G7.

У ЗША 90-га до вая ба бу ля скон чы ла 
ўні вер сі тэт праз 70 га доў пас ля па ступ лен ня

Па жы лая жан чы на змаг ла атры-
маць дып лом аб вы шэй шай аду ка-
цыі праз 70 га доў пас ля па ступ лен ня 
ў ВНУ, за вяр шыць на ву чан не ёй усё 
жыц цё не да ва лі аса біс тыя аб ста ві-
ны. Пра гэ та па ве дам ляе CNN.

Джойс Дэ фо па сту пі ла ва Уні вер сі-
тэт Паў ноч на га Ілі ной са ў 1951 го дзе, аме ры кан ка пла на ва-
ла атры маць дып лом па спе цы яль нас ці «хат няя гас па дар-
ка». Ад нак скон чыць уні вер сі тэт пе ра шко дзі ла вя сел ле, за-
тым на ра джэн не тра іх дзя цей. Пас ля смер ці пер ша га му жа, 
жан чы на зноў вый шла за муж і па да ры ла но ва му абран ні ку 
яшчэ чац вя рых ма лых, на ву чо бу ча су не за ста ло ся.

Вы га да ваў шы дзя цей і ўну каў, пен сі я нер ка вы ра шы ла 
ўсё ж атры маць дып лом аб вы шэй шай аду ка цыі. У 2019-м 
яна зноў па сту пі ла ва ўні вер сі тэт, праз тры га ды ёй уру чы лі 
за па вет ны дып лом. Жан чы на пры зна ла ся, што вя ліз ную 
пад трым ку ёй ака за лі ўну кі і праў ну кі, сва я кі на ву чы лі ба-
бу лю ка рыс тац ца ноў тбу кам, слу хаць лек цыі і се мі на ры 

ан лайн. Ра ней па ве дам ля ла ся аб тым, што ў ЗША ўнуч ка 

і 87-га до вы дзя ду ля скон чы лі ўні вер сі тэт у адзін дзень.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Но вы ра бо чы ты дзень у Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі па чаў ся з раз гля ду 

кад ра вых пы тан няў.

Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў 

Дзя ні са Кап ска га на мес ні кам стар-

шы ні Вы шэй шай атэс та цый най ка-

мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Прэ зі дэнт так са ма даў зго ду 

на на зна чэн не Ва дзі ма Краў чу ка 

на мес ні кам стар шы ні Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма, Анд рэя Кузь мі ча — 

стар шы нёй Жа бін каў ска га рай вы-

кан ка ма, Ра ма на Жу ка — стар шы-

нёй Ма ла рыц ка га рай вы кан ка ма. 

Вя ча слаў Мят ліц кі пры зна ча ны 

стар шы нёй Бя ро заў ска га рай вы кан-

ка ма, Ула дзі мір Пры ва лаў — стар-

шы нёй Го мель ска га гар вы кан ка ма, 

чле нам Го мель ска га абл вы кан ка ма, 

а Дзміт рый Алей ні каў — на мес ні кам 

стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка-

ма. Дзміт рый Ша бет нік з па ня дзел-

ка зай мае па са ду стар шы ні Свет-

ла гор ска га рай вы кан ка ма, Сяр гей 

Са віц кі — пер ша га на мес ні ка стар-

шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, 

Алег Кор зун — на мес ні ка стар шы ні 

Мінск ага гар вы кан ка ма. З па ня дзел-

ка но вы ге не раль ны ды рэк тар у ААТ 

«Кі ру ю чая кам па нія хол дын га «Мін-

скі ма тор ны за вод» — Аляк сандр 

Бат він нік. Аляк сандр Ба ла шэн ка — 

но вы на мес нік мі ніст ра ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тва, Дзміт рый Кас цю ке-

віч — но вы на мес нік мі ніст ра юс ты-

цыі. Але на Мар гу но ва пры зна ча на 

пер шым на мес ні кам стар шы ні Дзяр-

жаў на га ка мі тэ та па стан дар ты за-

цыі, Іры на Каз ло ва — на мес ні кам 

на чаль ні ка Дэ парт амен та фі нан саў 

і бюд жэт най па лі ты кі Па ста ян на га 

ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы. Сяр-

гей Трус — на чаль нік Дэ парт амен та 

аба рон най пра мыс ло вас ці і ва ен на-

тэх ніч на га су пра цоў ніц тва Па ста ян-

на га ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы, а 

Дзміт рый Сань ко — на мес нік на чаль-

ні ка ар га ні за цый на-ана лі тыч на га 

дэ парт амен та Па ста ян на га ка мі тэ та 

Са юз най дзяр жа вы.

ІЛЬ ГО ТЫ — ІТ-СЕК ТА РАМ 
ПРАД ПРЫ ЕМ СТВАЎ

Па тра ды цыі кад ра вых дзён 

Прэ зі дэнт акрэс ліў па тра ба ван ні 

і за да чы да тых, хто атры маў но-

выя па са ды. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
звяр нуў ся да Аляк санд ра Бат він ні-
ка, які да пры зна чэн ня на па са ду 
ге не раль на га ды рэк та ра ААТ «Кі ру-
ю чая кам па нія хол дын га «Мін скі ма-
тор ны за вод» пра ца ваў пер шым на-
мес ні кам ге не раль на га ды рэк та ра 

Бе лА За. На гэ тым прад пры ем стве 

ён ку ры ра ваў сфе ру стра тэ гіч на га 

раз віц ця, іна ва цый най дзей нас ці і 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій.

«Бы туе мер ка ван не, што ІT-парк 

ады граў ста ноў чую ро лю ў раз віц ці 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій у кра і не. 

Але сён ня лю бое прад пры ем ства, 

Ака дэ мія на вук, уста но вы аду ка цыі 

ма юць да стат ко выя кам пе тэн цыі ў 

ін фар ма цый ных тэх на ло гі ях. І ка лі, не 

дай бог, неш та зда рыц ца з ІT-пар кам, 

то наш рэ аль ны сек тар, са цы яль ная 

сфе ра абы дуц ца без яго, раз ві ва ю чы 

ўлас ныя ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі. 

Як ста ві це ся да та ко га пунк ту гле-

джан ня і на коль кі ін фар ма цый ныя 

тэх на ло гіі раз ві ты сён ня, да пус цім, 

у пра мыс ло вас ці?» — па ці ка віў ся кі-

раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Бат він нік рас ка заў, 

што на «Бе лА Зе» ўсё пра грам нае 

за бес пя чэн не і софт з'яў ля юц ца 

ўлас ны мі рас пра цоў ка мі: «Мы не 

пры цяг ва лі ні я кіх спе цы я ліс таў, 

кам па ній для рас пра цоў кі гэ та га 

пра грам на га за бес пя чэн ня, за бяс-

пе чыў шы тым са мым сваю ін фар-

ма цый ную бяс пе ку». Так са ма Бе ла-

рус кі аў та ма біль ны за вод раз гля дае 

пы тан не ства рэн ня ў 2023—2024 

га дах улас най кам па ніі — рэ зі дэн-

та ПВТ для атры ман ня ад па вед ных 

пад атко вых іль гот. Уво гу ле, усе рас-

пра цоў кі спе цы я ліс ты за во да мо-

гуць вы ка наць улас ны мі сі ла мі.

Прэ зі дэнт да ру чыў раз гле дзець 

пы тан не, каб не аб ход ныя льго ты і 

ўмо вы пра цы да ва лі ся ІТ-сек та рам 

прад пры ем стваў без ува хо джан ня ў 

ПВТ. Ён пад крэс ліў, што гэ та цал кам 

маг чы ма, і цяг нуць прад пры ем ствы ў 

Парк вы со кіх тэх на ло гій толь кі дзе ля 

льгот не вар та. Аляк сандр Бат він нік 

па га дзіў ся, што для прад пры ем стваў 

гэ та пры маль ны ва ры янт.

«Гэ та зна чыць, Парк вы со кіх тэх-

на ло гій усё ж та кі ней кі штур шок даў 

раз віц цю гэ та га на прам ку ў Бе ла ру-

сі, асаб лі ва ў пад рых тоў цы кад раў 

і гэ так да лей. Але абы сці ся без яго 

мы мо жам», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён па ці ка віў ся ў Аляк-

санд ра Бат він ні ка, які той ба чыць 

асноў ны не да хоп ПВТ, які трэ ба вы-

пра віць у пер шую чар гу. «Ства рэн не 

пра дук то вых лі не ек. Мы доў га вы ву-

ча лі пы тан не ўза е ма дзе ян ня з ПВТ, 

не ад на ра зо ва з імі су стра ка лі ся, але, 

на жаль, рэ зі дэн ты ў асноў ным бы лі 

на кі ра ва ны не на ства рэн не пра дук таў 

у Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Між тым ме-

на ві та ства рэн не паў на цэн на га га то-
ва га пра дук ту, які ў да лей шым бу дзе 
за па тра ба ва ны як унут ры кра і ны, так 
і мець да стат ко ва вы со кі экс парт ны 
па тэн цы ял, дае вя лі кую мар жы наль-
насць», — ад ка заў спе цы я ліст.

Ін шы мі сло ва мі, рэ зі дэн ты пар ка 

зай ма лі ся ства рэн нем пра грам на га 

за бес пя чэн ня для ней кай умоў най 

за меж най «ма та ро лы», грэ бу ю чы 

ана ла гіч ны мі пра ек та мі на ўнут ра-

ным рын ку. І кам па ніі — рэ зі дэн ты 

пар ка — бы лі пад рад ны мі ар га ні-

за цы я мі. «Гэ та зна чыць, у іх не бы-

ло вы ні ко ва га тэх ніч на га за дан ня і 

яны не з'яў лялі ся ўла даль ні камі вы-

ні ко ва га пра грам на га пра дук ту», — 

удак лад ніў Аляк сандр Бат він нік.

«Ка лі мы пе рад ты мі рэ зі дэн та мі 

ПВТ, якія іс ну юць і якія прый дуць, 

на перс пек ты ву па ста вім жорст кую 

за да чу: хлоп цы, не толь кі вы там на 

пад ра дзе і не столь кі на за ра дзе, 

але га то вы пра дукт ства ры це, та ды 

мы з ва мі і бу дзем раз маў ляць», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Яны бу дуць здоль ныя гэ та зра-

біць. Кам па ніі ПВТ мо гуць ства раць 

пра дукт як для ўнут ра на га спа жы-

ван ня, так і на экс парт», — упэў не-

ны Аляк сандр Бат він нік.

СЫШ ЛІ ГАС ПА ДА РЫ — 
ДА СУ СТРЭ ЧЫ

Пад час раз гля ду кад ра вых пы-

тан няў Аляк сандр Лу ка шэн ка рас-

па ра дзіў ся, што ра біць з па кі ну ты-

мі за меж ні ка мі прад пры ем ства мі. 

Раз мо ва на гэ тую тэ му зай шла пры 

ўзгад нен ні кан ды да ту ры Дзміт рыя 

Ша бет ні ка на па са ду стар шы ні Свет-

ла гор ска га рай вы кан ка ма. Кі раў нік 

дзяр жа вы ці ка віў ся, на коль кі той ве-

дае го рад і ра ён. Но вы стар шы ня 

рай вы кан ка ма зга даў аб за вод зе 

зва рач ных элект ро даў, які па куль 

пры пы ніў ра бо ту з-за сы хо ду прад-

стаў ні коў укра ін ска га біз не су. Ця пер 

за вод га то вы да ра бо ты, але вы ра-

ша ец ца пы тан не зме ны ўлас ні ка.

«Якая зме на ўлас ні ка? Я даў 

ука зан не: сыш лі гас па да ры — да 

су стрэ чы, мы вас не ве да ем, вы 

нас ве даць не жа да е це. З гэ та га 

мо ман ту прад пры ем ства на цы я-

на лі за ва на. Што мы яшчэ ча ка ем, 

якой зме ны ўлас ні ка і як бу дзем 

вы ра шаць пы тан не ва ўра дзе па 

паў го да — па го дзе?!» — ад рэ ага-

ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па яго сло вах, за меж ным ін вес-

та рам, якія за сна ва лі і атры ма лі 

прад пры ем ствы пас ля пры ва ты за-

цыі, а сён ня сыш лі, трэ ба па ма хаць 

ру кой. Прэ зі дэнт па ра іў пе ра хрыс-

ціц ца і па ра да вац ца, што яны па кі-

ну лі ўлас насць. «Я ж вам на пры кла-

дзе «Мак до налд са» гэ та га ва рыў. 

Пра ца ваў і пра цуе. І лю дзі пры хо-

дзяць. І пра дук цыю вы раб ля юць 

нар маль ную. Але гэ та на ша ўжо 

прад пры ем ства. Не за ха це лі пра-

ца ваць — ну, як хо ча це. На шы лю-

дзі не дур ней шыя, каб, як я ка заў, 

гэ тую бу лач ку раз рэ заць і ўпіх нуць 

ту ды ліс це са ла ты або ка ва лак каў-

ба сы. Так са ма і тут. Усё ж за ста ло-

ся. Яны ж з са бой ні чо га не за бра лі. 

Але ка лі б за бра лі, дык я б па зды-

маў га ло вы з ад каз ных лю дзей. Ні-

хто ні чо га не па ві нен за браць. Вы не 

па він ны гэ та га да пус ціць», — ска-

заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка даў Дзміт-

рыю Ша бет ні ку кан крэт нае да ру чэн-

не: «Лі чы це, што гэ та прад пры ем ства 

ва ша. І пас ля пры ез ду не ад клад на 

рэа лі зуй це гэ та ўка зан не. Не ча кай-

це ней кіх да ку мен таў. На кі руй це ва 

ўрад. Яны вам ад каз да дуць. Ду маю, 

пас ля сён няш ня га яны вам да но ва га 

го да па мя ня юць улас ні ка».

Па доб ная сі ту а цыя і на прад пры-

ем стве ІКЕА. «Ах, «ІКЕА»!.. Да су с-

трэ чы! Мы гэ тыя та бу рэ ты, крэс лы і 

ін шае зро бім. Ці дэ та лі для лож каў. 

Яны ж у асноў ным дэ та лі для кух ні, 

для лож каў, мэб лі ра бі лі. Што, мы не 

мо жам зра біць? Тым больш яны ж 

ні чо га не за бра лі і лю дзі за ста лі ся. 

Пай шоў гас па дар — ну і ідзі. На рын-

ку по пыт пры стой ны, на тым жа рын-

ку ў Ра сіі, Бе ла ру сі і гэ так да лей мы 

мо жам вы раб ляць гэ тыя дэ та лі і ім 

па стаў ляць, як па стаў ля лі. Хтось ці 

там прый шоў-сы шоў... Доб ра. Яны 

ўкла лі ся ту ды, тэх на ло гіі пры вез лі, 

тая ж «ІКЕА» ці ўкра ін цы (вы раб ля лі 

элект ро ды), аб ста ля ван не пры вез лі. 

Яны ін вес та ва лі. Чыс та па лі тыч ны 

мо мант: ім ска за лі «сы ходзь це» — 

яны сыш лі. Да су стрэ чы. А вось вер-

нем мы іх на зад ці не — пы тан не», — 

за явіў бе ла рус кі лі дар.

«ДАЙ ЦЕ ЭКА НО МІ КУ»
Но ва му пер ша му на мес ні ку стар-

шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Сяр гею Са віц ка му Прэ зі дэнт даў 

асаб лі вае па жа дан не і па пя рэ дзіў 

аб важ нас ці і скла да нас ці ра бо ты ў 

той сфе ры, за якую ён бу дзе ад каз-

ваць, — сель скай гас па дар цы.

«На га ра чую па тэль ню ся да е це. 

Вы гэ та цу доў на ве да е це. Ма гі лёў-

ская воб ласць ва ло дае ка ла саль ны мі 

маг чы мас ця мі. Там як раз по яс сель-

ска гас па дар чых зя мель, ад куль мы 

па він ны атры маць доб рыя ўра джаі. 

Вы, на пэў на, іх ве да е це: ад Мсці сла-

ва — праз Шкло ўскі ра ён, Го рац кі 

ра ён, Бя лы ніц кі — да Мін скай воб лас ці. 

Мы па він ны там атры маць доб ры ўра-

джай. Там не ха пае дыс цып лі ны», — 

за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы ары ен та ваў 

но вых кі раў ні коў мяс цо вай вер ты-

ка лі ўла ды на чу лае стаў лен не да 

лю дзей і за па тра ба ваў удзя ліць 

пры яры тэт ную ўва гу пы тан ням 

эка на міч на га раз віц ця.

«Што даты чыц ца лю дзей, мы 

пе ра жы лі 2020 год. Я час та да гэ-

тай праб ле мы звяр та ю ся. Гэ та быў 

для нас доб ры ўрок. Вы ўсе пры 

гэ тым бы лі на роз ных па са дах. Ця-

пер вы кі раў ні кі сва іх ра ё наў і аб-

лас цей. Не за будзь це ся пра гэ тыя 

ўро кі. Не ду май це, што ўсё ўці ха мі-

ры ла ся. Дай бог прай сці нам вось 

гэ ты пе ры яд у на шым жыц ці ці ха 

і спа кой на. У гэ тым на ша за да ча. 

Прой дзем, ка лі бу дзе пра ца ваць 

эка но мі ка», — ад зна чыў бе ла рус кі 

лі дар. Ён на га даў, што час та про-

сіць чы ноў ні каў «даць эка но мі ку», 

каб лю дзі бы лі за бяс пе ча ны на-

столь кі, на коль кі трэ ба. Каб прад-

пры ем ствы пра ца ва лі, пра цоў ныя 

мес цы бы лі. «Усё ас тат няе за мной. 

Гэ та ва ша за да ча. Ну і вель мі чу ла 

і ўваж лі ва стаў це ся да лю дзей» , — 

да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на зар-

пла ты ра бот ні каў вы кан ка маў на 

мес цах. Адзін са шля хоў іх па вы-

шэн ня, па яго сло вах, — ап ты мі за-

цыя коль кас ці ад па вед ных струк-

тур пры за ха ван ні іс ну ю ча га фон ду 

за ра бот най пла ты. Аляк сандр Лу-

ка шэн ка на га даў, што ра ней быў 

вы пра ца ва ны па ды ход, пры якім 

маг чы ма па вы шэн не зар плат пры 

ска ра чэн ні кі раў ніц ка га апа ра ту. 

«А нам мож на ў ця пе раш няй сі ту а-

 цыі, па вы сіў шы дыс цып лі ну вы ка-

наль ніц кую і тэх на ла гіч ную, па ло ву 

мець у рай вы кан ка ме. Я спра віў ся б 

з 45. А ўвесь ас тат ні фонд па дзе лі-

це так, як лі чы це па трэб ным, ся род 

ас тат ніх. І неш та по тым — бу дзе 

эка но мі ка раз ві вац ца — з бюд жэ ту 

да да дзім», — ска заў ён. Прэ зі дэнт 

па пя рэ дзіў, што гэ та даты чыц ца не 

толь кі чы ноў ні каў. Ён на га даў, што 

ня даў на пры ня та ра шэн не па ўсіх 

бюд жэт ні ках.

Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ раз 

за клі каў па гля дзець, коль кі рэ аль-

на трэ ба ча ла век у тым ці ін шым 

рай вы кан ка ме ці гар вы кан ка ме. Ён 

ад зна чыў, што не трэ ба тры маць 

за ліш нюю коль касць. «Фонд зар-

пла ты ў вас як быў на той час, ка лі 

я пры маў ра шэн не, так і за ста нец-

ца. Ні хто гэ тыя гро шы не за бя рэ і 

не ўкра дзе. Гэ та я вам га ран тую. 

Та му рэа лі зуй це вось гэ тыя рэ чы. 

На два ча ла ве кі ска ро ці це ся — па-

кі дай це фонд зар пла ты ў ся бе», — 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Тыя кад ры, якія ў гэ тым вы пад-

ку вы зва ляц ца, Прэ зі дэнт пра па на-

ваў на кі роў ваць на ін шыя ад каз ныя 

ўчаст кі пра цы, на прык лад, у сель-

скую гас па дар ку: «Слу хай це, у мае 

ча сы пай сці з рай ка ма пар тыі і з рай-

вы кан ка ма ды рэк та рам саў га са або 

стар шы нёй кал га са — ней ма вер ны 

быў го нар. У чар зе ста я лі. Ну ка лі 

яны на дзей ныя, моц ныя ў вас кад ры 

ў рай вы кан ка ме, ну, ідзі це па пра цуй-

це». Ён так са ма звяр нуў ува гу, што 

за кошт уз буй нен ня і ап ты мі за цыі 

ска ра ці ла ся і коль касць гас па да рак. 

І гэ ты пра цэс бу дзе пра цяг вац ца.

«Ні ў якім ра зе не за бы вай це ўро кі 

мі ну лых га доў. Усё за ле жыць ад вас. 

Вы не па срэд на з людзь мі су ты ка е-

це ся. І вы клю чы це з сіс тэ мы, сты лю 

сва ёй пра цы ця га ні ну і бю ра кра тызм. 

Каб не бы ло так, як ня даў на я гля-

дзеў: жур на ліс ты зра бі лі сю жэт па 

Со ка ле (мік ра ра ён Мін ска за ме жа мі 

МКАД, дзе толь кі пас ля ўмя шан ня 

Прэ зі дэн та бы лі вы ра ша ны праб-

ле мы з жыл лём для шмат дзет ных 

сем' яў. — «Зв.»). Па куль не стук не 

Прэ зі дэнт ся ке рай ка мусь ці па га ла ве 

або га ла ву не зня се, вы ра шэн ня пы-

тан ня ня ма. Ка лі вы пры ня лі ра шэн-

не, пра кант ра люй це, каб гэ та бы ло 

вы ка на на. І пы тай це за вы ка нан не. 

Ука зан ні кі раў ні ка па він ны ня ўхіль на 

вы кон вац ца. Дыс цып лі на — той рэ-

зерв, які мы па він ны рэа лі за ваць», — 

рэ зю ма ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Ва ле рыя СЦЯЦКО.

«ДЫС ЦЫП ЛІ НА — ТОЙ РЭ ЗЕРВ, 
ЯКІ МЫ ПА ВІН НЫ РЭА ЛІ ЗА ВАЦЬ»


