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Чыр во ная кноп ка 
за мест стуж кі

На пэў на, са май ча ка най і ўра-

чыс тай хві лі най на Свет ла гор скім 

цэ лю лоз на-кар дон ным кам бі на це 

стаў мо мант, ка лі Прэ зі дэнт на ціс-

нуў кноп ку на пуль це кі ра ван ня і 

тым са мым ура чыс та за пус ціў вы-

твор часць ай чын най цэ лю ло зы.

Не каль кі хві лін ра ней у цэнт-

ры кі ра ван ня за во дам Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па зна ё міў ся з пра-

цаў ні ком — ура джэн цам Егіп та, 

і па ра да ваў ся, што жы хар поўд ня 

пры жыў ся ў Бе ла ру сі, ажа ніў ся 

з на шай дзяў чы най, з якой яны 

на ра дзі лі дзі ця. Прэ зі дэнт па абя-

цаў уз га даць гэ та зна ём ства на 

на ступ ным тыд ні пад час па езд кі 

ў Егі пет і на ват рас ка заць ка ле гу 

Аб дэ лю Фа та ху Ас-Сі сі.

Пад час зна ём ства з тэх на ла-

гіч ным пра цэ сам вы свет лі лі ся аб-

ста ві ны, якія пры му сі лі Аляк санд ра 

Лу ка шэн ку су мня вац ца ў эка на-

міч най эфек тыў нас ці сва бод ных 

эка на міч ных зон.

«Які сэнс? Мы ад да ём сы ра-

ві ну на шу бе ла рус кую, ды яшчэ 

за бяс цэ нак, а ад пры быт ку не 

атрым лі ва ем. Нам трэ ба ары ен-

та вац ца ўжо на неш та іс тот нае: 

ка лі ты жа да еш сю ды прый сці 

пра ца ваць, ка лі лас ка, пры ходзь 

і пра цуй, як пра цу юць усе на шы 

прад пры ем ствы, пла ці ўсе па-

да ткі. Пра цоў ныя мес цы — гэ та 

для нас ужо не на столь кі ак ту-

аль на. Лю быя пра цоў ныя мес цы 

му сяць пры но сіць пры бы так», — 

ад зна чыў Прэ зі дэнт. Не трэ ба ча-

каць мі лас цяў ад ін вес та ра — трэ-

ба ва ру шыц ца са мім. І но вы за вод 

доб ры та му прык лад.

Каб па збег нуць экс пар ту сы-

ра ві ны ці, як ка жа бе ла рус кі лі-

дар, «паў фаб ры ка ту», кан цэрн 

«Бел лес па перп рам» пра па нуе 

рэа лі за ваць у Свет ла гор ску но вы 

пра ект — па вы твор час ці ру лон-

най пра дук цыі для па пя ро вай упа-

 коў кі. Для гэ та га ёсць і пля цоў ка, 

і сто ты сяч тон улас най цэ лю ло зы, 

і по пыт на знеш нім рын ку. Аб гэ-

тым рас ка заў стар шы ня кан цэр на 

Юрый На за раў.

«Да кан ца го да мак сі мум — чым 

ра ней, тым лепш, пра пра ца ваць 

гэ тае пы тан не. Лю быя гро шы мы 

зной дзем, гэ тую ма шы ну ўжо мож-

на за маў ляць. Але па тар га вац ца. 

Са мая глы бо кая пе ра пра цоў-

ка — гэ та і ёсць ра шэн не га лоў-

на га пы тан ня, на якім я на стой-

ваю: ім парт аза мя шчэн ня», — да-

ру чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Больш за тое, на за вод зе маг-

чы ма ажыц цяў ляць аў та ном ную 

вы твор часць хі мі ка тэр ма ме ха ніч-

най ма сы для яшчэ ад на го ві ду ўпа-

коў кі... з асі ны і воль хі. Гэ та так са-

ма ад но з да ру чэн няў Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі: знай сці вы ка ры стан не 

для, зда ец ца, тан ных па род.

«Ну доб рая ідэя! У нас жа кі тай-

скіх крэ ды таў шмат, у тым лі ку не 

асвое ных. Гэ та пер шае. Дру гое. 

Шчы ра ска жу: ка лі я су стра ка ю ся, 

ні хто з за ход ніх не аб мяр коў вае 

«пра вы ча ла ве ка», «дэ ма кра тыю». 

Я іх заў сё ды стаў лю пе рад фак там: 

эка но мі ка. Ган даль. Жур на ліс ты 

сыш лі, ка мер ня ма — мы аб мяр коў-

ваем гэ тыя пы тан ні. Гэ та га лоў нае. 

По тым бу дуць і пра вы ча ла ве ка,

і зар пла та бу дзе, і дэ ма кра тыя», — 

упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Гро шай на рэа лі за цыю но-

вых пра ек таў у све це ве лі зар ная 

коль касць, пе ра ка на ны Прэ зі дэнт. 

Не аба вяз ко ва на гэ ты раз кі тай-

скіх — хо ць ца на, за пла ча ная за 

до свед, та го вар тая. «Мы шмат 

ча му на ву чы лі ся тут: як за клю-

чаць кант рак ты, як з імі пра ца-

ваць, каб зноў по тым ге ра іч на 

не да хо пы не пе ра адоль ваць», — 

пры знаў кі раў нік дзяр жа вы.

Плю сы да да дзе най 
вар тас ці

«Га лоў нае ця пер — атры маць 

боль шую да дадзеную вар тасць. 

Гэ та і пра цоў ныя мес цы, і пры бы-

так, і па да ткі ў бюд жэт. Гэ та ўсё 

тут. Гэ та на ша. І дру гое — мы па-

він ны раз ліч вац ца», — звяр нуў ся 

да кі раў ніц тва кан цэр на і за во да 

Прэ зі дэнт.

Яму па ве да мі лі, што сё ле та 

пра ду гле джа на вяр тан не ў бюд-

жэт 83 міль ё наў, ле тась вы пла-

ча на ка ля 15 міль ё наў бе ла рус кіх 

руб лёў. Да 2023 го да пла ну ец ца

вяртанне асноў на га доў гу, а кан-

чат ко вы раз лі к — да 2028 го да. 

Ёсць і но выя пра ек ты, рэа лі за цыю 

якіх Аляк сандр Лу ка шэн ка ўхва-

ліў: вы твор часць віс коз най ніт кі з 

вы со кі мі спа жы вец кі мі якас ця мі і 

мэб ле вая вы твор часць.

У прак ты цы на вед ван ня ра ё наў 

кра і ны — заў сёд ныя дак ла ды аб 

ста но ві шчы ў рэ гі ё не і воб лас ці. 

Па вы ні ках раз мо вы кі раў нік кра і -

ны на ве даў Свет ла гор скія за вод 

жа ле за бе тон ных вы ра баў і кан-

струк цый і до ма бу даў ні чы кам бі-

нат — па-за пла нам, да ча го, улас-

на ка жу чы, пул га то вы заў сё ды.

Па пе ра 
за мест плас ты ку

Сло ва «эка ло гія» пад час уча-

раш няй па езд кі гу ча ла шмат ра-

зоў. Аляк сандр Лу ка шэн ка гэ та 

пы тан не ўзняў пер шым.

«Я ўсё ж та кі да ціс ну, каб мы 

пры бі ра лі плас тык, а мя ня лі дзе 

толь кі маг чы ма на па пе ру. Плас-

тык жа коль кі га доў рас кла да ец-

ца?.. А ма ку ла ту ру пе ра пра ца ваў, 

на зад ад даў. Та му я і ціс ну ця пер 

на гэ та», — аба зна чыў сваю па зі-

цыю Прэ зі дэнт.

Да рэ чы, на вед ва ю чы цэх і 

ўпраў лен не кам бі на та, кі раў нік 

дзяр жа вы раз-по раз за пыт ваў ся 

аб «дрэн на па ху чых рэ чы вах», аса-

біс та кант ра лю ю чы эка ла гіч нае 

ста но ві шча на тэ ры то рыі.

«Вы ка ры ста на са мая су час ная 

сіс тэ ма ад бел кі, без эле мен тар на га 

хло ру. Толь кі на двух сту пе нях

мы вы ка рыс тоў ва ем ды ак сід хло-

ру, гэ та зу сім ін шае рэ чы ва, якое 

не шкод на, і сён ня фак тыч на 90 % 

прад пры ем стваў у све це пра-

 цу юць і бу ду юц ца но выя па гэ тай 

тэх на ло гіі», — па ве да міў Прэ зі дэн-

ту ге не раль ны ды рэк тар кам бі на та 

Юрый Крук.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што ЦКК — прад пры ем ства 

поў на га за мкну та га цык лу.

«Вы ва ду ўзя лі з Бя рэ зі ны, вы-

ка рыс та лі, ачыс ці лі і зноў вы ка рыс-

тоў ва е це. Вы ачы шча е це ва ду так, 

што яе пас ля гэ та га мож на піць. 

Та му тут зроб ле на ўсё па вы-

со кіх стан дар тах, на якія толь кі 

здоль ная сён ня су свет ная пра-

мыс ло васць», — кры ху паз ней 

ад зна чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка 

су пра цоў ні кам прад пры ем ства.

***

За ключ ным пунк там зна хо-

джан ня Прэ зі дэн та на кам бі-

на це стаў склад, які ча со ва пе-

ра тва рыў ся ў ім пра ві за ва ную 

ак та вую за лу. Там кі раў ні ка 

кра і ны ча ка лі ра бо чыя прад-

пры ем ства, ка ля 300 ча ла век. 

Уся го на кам бі на це пра цу юць 

больш за 2300 су пра цоў ні каў. 

Дэ ле га ты на раз мо ве — най-

леп шыя з най леп шых. На па-

чат ку су стрэ чы кі раў нік дзяр-

жа вы па дзя ка ваў ка лек ты ву 

прад пры ем ства за тое, што 

бе ла рус кія спе цы я ліс ты са мі 

спра ві лі ся з асва ен нем вы-

твор чых ма гут нас цяў. «Вы, 

ад мо віў шы ся ад ня доб ра-

сум лен на га вы ка наў цы, зра-

бі лі гэ та прад пры ем ства са мі. 

І атрым лі ва е це сён ня доб рую 

пра дук цыю», — звяр нуў ся да 

пра цаў ні коў Прэ зі дэнт. Кі раў-

нік дзяр жа вы ад ка заў на іх 

пы тан ні, якія ці ка вяць сён ня 

мно гіх жы ха роў кра і ны.

Пы тан не ну мар адзін
Ад каз ва ю чы на запыт пра 

стаў лен не да эка ло гіі, Прэ зі дэнт 

ад зна чыў, што ён — вяс ко вы ча ла-

век, ды і ця пер жы ве не ў го ра дзе, 

і эка ло гія — най важ ней шае па няц-

це для яго аса біс та. Усе дзяр жа-

вы ста лі звяр таць ува гу на гэ тыя 

праб ле мы. І мы не мо жам быць у 

ба ку. «Я ўчо ра ўжо ка заў швей-

цар ска му прад стаў ні ку (кі раў ні ку 

Фе дэ раль на га дэ парт амен та за-

меж ных спраў Швей цар скай Кан-

фе дэ ра цыі — «Зв.») — нас на зы-

ва юць ус ход няй Швей ца ры яй за 

тую пры га жосць, за чыс ці ню, якая 

ёсць. І я па ду маў, якія мы ма лай-

цы, што ў свой час узя лі ся за гэ та, 

за хоў ва ем чыс ці ню на прад пры-

ем стве ў вас, у Свет ла гор ску, — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і да даў, што сам не мо жа цяр пець 

ня дбай насць. — У сель скай гас па-

дар цы, ка лі ў ка роў нік ней кі зай ду, 

і ўба чу бес па ра дак (я чыс та плюй 

па ха рак та ры), мне зу сім дрэн на 

ста но віц ца».

Ка лі Прэ зі дэн ту па ве да мі лі пра 

не пры ем ны пах ка ля прад пры-

ем ства ў Свет ла гор ску, сі ту а цыя 

раз бі ра ла ся дэ та лё ва. «Эка ло-

гія — пы тан не ну мар адзін. Мы 

не па він ны ў ХХІ ста год дзі ства-

раць вы твор часць, ад якой са мі 

атру цім ся і дзя цей на шых атру-

цім», — ска заў кі раў нік кра і ны.

Ён на зваў са мыя важ ныя, на 

яго по гляд, эле мен ты для зда -

роўя: па вет ра, хар ча ван не, ва да, 

рух. Пра віль нае хар ча ван не, як 

ад зна чыў Прэ зі дэнт, гэ та не за-

мор скія фрук ты і га род ні на, а тое, 

што вы рошч ва ец ца ў нас. «Яс це 

буль бу, хлеб не ў вя лі кай коль-

кас ці, са ла, мя са роз нае, якое вы 

мо жа це ку піць, — пе ра лі чыў Прэ-

зі дэнт. — Вось ад гэ та га эка ло гія: 

хар ча ван не, ежа, па вет ра».

Ін тэ гра цыя — 
не ін карп ара цыя

Па лі ты ка на шай дзяр жа вы 

бу ду ец ца на сум лен нас ці, і ў 

пер шую чар гу сум лен нас ці кі-

раў ніц тва. Аляк сандр Лу ка шэн-

ка на га даў ня даў нюю гіс то рыю з 

арыш там ды рэк та раў цук ро вых 

за во даў, якія ў хо дзе след ства 

рас ка за лі пра свае ка руп цый ныя 

схе мы. «Не ча пай чу жое, асаб лі ва 

кі раў нік. Ка лі кі раў нік зло дзей, 

прад пры ем ства ня ма, пра цоў на-

га ка лек ты ву ня ма. Сот ні і ты ся-

чы лю дзей, якія ў ця бе пра цу юць, 

мар не юць», — кан ста та ваў лі дар 

кра і ны.

Гэ та ад ступ лен не па пя рэд ні ча-

ла пы тан ню аб змес це пе рагавораў 

у Со чы з Ула дзі мі рам Пу ці ным, якія 

ад бы лі ся ты дзень та му. Су стрэ ча 

па ча ла ся з ужо вя до ма га сня дан-

ку з ка шай на ва дзе. А якую ка шу 

та ды ўда ло ся «зва рыць» лі да рам, 

па ве да міў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Невы пад ко ва ён ва ўступ ным 

сло ве ў Со чы ад зна чыў, што паў-

та ра га дзін ныя пе ра мо вы ў фар-

ма це сам-на сам па ча лі ся з ус па-

мі наў аб бы лых ча сах, у тым лі ку 

і аб іс на ван ні ў адзі най дзяр жа ве. 

У са вец кія ча сы спе цы я ліс ты з 

усёй Бе ла ру сі да па ма га лі бу рыць 

наф та выя, га за выя свід ра ві ны ў 

Ра сіі, якія ў ад но ім гнен не ака за-

лі ся чу жы мі.

Ра сі я не са рва лі тэр мі ны зда чы 

Бе лА ЭС, што па гра жае вя лі кі мі 

штра фа мі з бюд жэ ту Ра сіі. Прэ-

зі дэнт Пу цін пра па на ваў да мо віц-

ца без санк цый. Аляк сандр Лу ка-

шэн ка вы сту піў з та кім ва ры ян там: 

«Да вай це да мо вім ся, што пра цэнт 

па крэ дыце (мы ж за іх гро шы бу-

ду ем, узя лі ў іх крэ дыт, пра цэнт 

вы со кі) ска ро цім да та го ўзроў ню, 

як вы бу ду е це ў Венг рыі, у В'ет на-

ме, дзесь ці ка ля трох пра цэн таў. 

Санк цыі мы не бу дзем уво дзіць, 

і тое на тое вый дзе. І крэ дыт, ка-

лі вы тэр мі ны са рва лі, мы пач нем 

вы плач ваць не праз два га ды, а 

праз пяць». Пы тан не яшчэ бу дуць 

раз гля даць да лей.

А вось умо вы з «бла кіт ным па лі-

вам» для Бе ла ру сі па 127 до ла раў 

за ты ся чу ку ба мет раў не каль кі су-

пя рэ чаць ідэі Са юз най дзяр жа вы. 

Та кі кошт ста віць ай чын ныя прад-

пры ем ствы ў ня роў ныя кан ку рэнт-

ныя ўмо вы з ра сій скі мі, якім газ 

па сту пае знач на тан ней. «Я ні чо га 

ліш ня га не ха чу, мы ў са ю зе, і 

не толь кі са ю зе Бе ла ру сі і Ра сіі, 

але і ў Еў ра зій скім эка на міч ным 

са ю зе. Мы да мо ві лі ся, што тут 

у нас бу дзе ган даль та ва ра мі, 

па слу га мі, і пе ра мя шчэн не ка-

пі та лаў. Асаб лі ва та ва ры і па слу гі 

без мыт ных пош лін, — ска заў лі-

дар кра і ны. — А які ж са юз, ка лі 

ня ма роў ных умоў для лю дзей, 

прад пры ем стваў? Што та кое: у 

нас 200 до ла раў за, да пус цім, газ, 

элект рыч насць, а ў та кіх прад пры-

ем ствах у Ра сіі 100 до ла раў ці 80 ? 

Як з імі кан ку ры ра ваць?»

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна чыў, 

што пэў ным ко лам, якія па пра ка-

юць яго ў не жа дан ні ін тэ гра вац ца, 

трэ ба не блы таць гэ та па няц це з 

да лу чэн нем. Ін тэ гра цыя — гэ та 

роў ныя цэ ны, сва бод нае пе ра-

мя шчэн не та ва раў, маг чы мас ці 

для пра цоў най міг ра цыі, ад ноль-

ка вае на лі чэн не пен сій, на ву-

чан не для сту дэн таў па кво тах. 

«Яны ра зу ме юць ін тэ гра цыю — 

па глы нан нем Бе ла ру сі Ра сі яй. 

Гэ та не ін тэ гра цыя — гэ та ін-

кар па ра цыя. На гэ та я ні ко лі не 

пай ду», — за явіў кі раў нік дзяр жа-

вы, чым вы клі каў апла дыс мен ты 

слу ха чоў.

Раз маў ля лі і пра наф ту: су свет-

ныя цэ ны і не аб грун та ва ныя прэ-

міі ра сій скім кам па ні ям. Парт нё ры 

мяр ку юць, што бе ла ру сы не бу дуць 

куп ляць «чор нае зо ла та» за кра ем 

све ту да ра жэй, чым пра па ну юць 

яны. Ад каз Прэ зі дэн та: «Бу ду. Мне 

Пу цін за дае пы тан не: «А на вош та

ты да ра жэй бу дзеш куп ляць?» 

Я ка жу: «Каб кож ны год 31 снеж ня 

ў 12 га дзін но чы не ста яць пе рад 

та бой на «ка ле нях».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што так быць не па він на і не 

бу дзе. Пра да юць па су свет най 

ца не — куп ля ем, пе ра пра цоў ва-

ем, але прэ міі пла ціць не бу дзем. 

Наф та з Са удаў скай Ара віі, ЗША і 

ін шых па тэн цый ных парт нё раў мо-

жа пай сці рэ вер сам праз Гданьск 

па той жа тру бе «Друж ба», па якой 

ця пер па стаў ля ец ца ра сій ская. Гэ-

тым жа шля хам, па тру бе, наф та з 

Пры бал ты кі мо жа транс пар та вац-

ца на ма дэр ні за ва ны На ва по лац кі 

за вод, які за бяс пе чыць якас ным 

па лі вам ін шыя кра і ны гэ та га рэ-

гі ё на.

Пад бі раць куль ту ры 
і па ро ды

Па сло вах Прэ зі дэн та, Бе ла-

русь, ка лі хут ка не пры ста су ец-

ца да зме ны клі ма тыч ных умоў, 

мо жа шмат стра ціць. Да па чат-

ку па сяў ной кам па ніі ён да ру чыў 

стар шы ні Го мель ска га абл вы кан-

ка ма Ге на дзю Са лаўю вы зна чыц-

ца, што і дзе бу дуць се яць.

У Бе ла ру сі даў но маг чы ма 

атрым лі ваць ура джай ка ву ноў. На 

ўлас ным во пы це гэ та ве дае кі раў-

нік кра і ны, які для ду шы вы рошч-

вае но выя сар ты роз най ага род-

ні ны і са да ві ны. Бу дзе ад ра джац-

ца на Бе ла ру сі і авеч ка га доў ля, 

утры ман не ін шых па род жы вё лы 

на мя са.

Го мель скай воб лас ці Прэ зі дэнт 

пра па на ваў браць апра ба ва ныя 

сель ска гас па дар чыя куль ту ры. 

«Я яму (Ге на дзю Са лаўю — «Зв.») 

ска заў, што гэ ты год бу дзе для яго 

вы зна чаль ны: ці мы па ды ма ем Го-

мель шчы ну на па трэб ны ўзро вень, 

ці мы бу дзем пры маць жорст кія 

ме ры ў сель скай гас па дар цы, як у 

Ві цеб скай воб лас ці», — да даў ён.

Трэ ба пад бі раць тыя куль ту ры, 

якія з улі кам клі ма ту, што змя ніў ся, 

мо гуць тут вы рошч вац ца, — рэ зю-

ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ЭКА НО МІ КА — ГЭ ТА ГА ЛОЎ НАЕЭКА НО МІ КА — ГЭ ТА ГА ЛОЎ НАЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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«Ваш Прэ зі дэнт ні ко лі не 
ста не апош нім. Пас ля мя не 
вы ўжо ду май це, што вы 
бу дзе це ра біць. Ка лі я бу ду 
жыць і не бу ду Прэ зі дэн там, 
я бу ду зма гац ца (не бу ду чы 
Прэ зі дэн там), каб на ша 
Бе ла русь вось на гэ тым 
ка вал ку зям лі за ста ва ла ся 
су ве рэн най і не за леж най», — 
за пэў ніў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.


