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«Мы не мо жам да пус ціць, каб 

10-міль ён ная кра і на на па ло ву 

раз мяс ці ла ся ў Мін ску і яго ва ко-

лі цах. На на шых ва чах пры кла даў 

ня ма ла. На пэў на, усе вы бы ва лі ў 

Маск ве, пра яз джа лі праз Мас коў-

скую воб ласць і ба чы лі на ступ ствы 

па доб на га раз мя шчэн ня на сель-

ніц тва і пра дук цый ных сіл. Гэ та га 

да пус ціць нель га», — ска заў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў: аб мя жоў ва ю чы бу даў ніц тва ў 

Мін ску і аб лас ных цэнт рах, трэ ба 

раз ві ваць ра ён ныя цэнт ры, ся-

рэд нія га ра ды і га рад скія па сёл кі. 

Уліч ва ю чы, што ў сель скай гас па-

дар цы быў зной дзе ны шлях, па 

якім трэ ба іс ці, — гэ та ства рэн не 

аг ра га рад коў.

Да рэ чы, ся рэд ніх га ра доў у нас 11, 

там пра жы вае 15 % на сель ніц тва 

Бе ла ру сі.

«Урад на пры кла дзе Ор шы па-

він ен быў па ка заць сіс тэм ную ра-

бо ту з та кі мі рэ гі ё на мі, — ска заў 

Прэ зі дэнт. — У тым лі ку вы зна-

чыць эфек тыў ныя ра шэн ні па апе-

рад жаль ным раз віц ці і рас паў сю-

дзіць іх у да лей шым на ўсю кра і ну. 

Гэ та га не зроб ле на».

Асноў ны кры тэ рый — 
лю дзі

Па вод ле ін фар ма цыі кі раў ні ка 

дзяр жа вы, ка лі ней кія з па стаў-

ле ных мэт і да ся га юц ца, то толь-

кі ў «руч ным рэ жы ме». Сіс тэм ныя 

пунк ты рос ту, якія да зво ляць рэ гі ё-

нам раз ві вац ца без ўмя шан ня ўра-

да і абл вы кан ка маў, не вы зна ча ныя 

аль бо не эфек тыў ныя. Бе ла рус кі 

лі дар да даў: больш за тое — не 

вы ра ша ныя клю ча выя за да чы па 

раз віц ці праб лем ных ар га ні за цый 

ра ё на. На дум ку Прэ зі дэн та, да іх 

мож на ад нес ці прак тыч на ўсе прад-

пры ем ствы, якія тут іс ну юць. Яны 

ма юць па трэ бу ў сур' ёз ным па ды-

хо дзе ў пла не ма дэр ні за цыі і пры вя-

дзен ня іх у на леж ны вы гляд.

«Па ўча раш нім дні мож на зра-

біць вы сно ву, што ўсе чле ны ўра да, 

якія тут бы лі, на ву чы лі ся рас тлу-

мач ваць, але не вы кон ваць. Та му 

тэ ма сён няш няй гу тар кі — вы нік», —

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, для яго 

ары ен ці рам з'яў ля ец ца перш за 

ўсё ўзро вень зар пла ты. Сён ня ў 

Ар шан скім ра ё не гэ та 770 руб лёў, 

а ў ся рэд нім па Ві цеб скай воб лас-

ці — ка ля 820 руб лёў.

Звяр та ю чы ся да стар шы ні Ві-

цеб ска га аб лас но га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та Мі ка лая Шарс нё ва, ён 

ад зна чыў, што рэ гі ён па ўзроў ні 

даб ра бы ту на сель ніц тва пля цец ца 

ў кан цы, на асоб ных прад пры ем-

ствах за ро бак вы плач ва ец ца яшчэ 

і з за трым ка мі. «І як у та кім вы-

пад ку лю дзям жыць?» — спы таў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Лю дзі з'яз джа юць. Па вод ле 

слоў бе ла рус ка га лі да ра, кож ны 

чац вёр ты бе ла рус, які па ехаў за

мя жу на за роб кі, — з Ві цеб скай 

воб лас ці.

«Пры гэ тым усе пра па но вы, якія 

ўно сяц ца на раз гляд Прэ зі дэн та, 

па вы дзялен ні фі нан са ван ня, вы-

ра шэн ні ар га ні за цый ных пы тан няў 

пад трым лі ва лі ся мной не ад клад-

на, — на га даў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — Не да пу шчаль на, каб на 

мес цах пра ца скоч ва ла ся да фар-

ма ліз му і валакіты. Та му сён ня ад 

спі ке раў ча каю дак лад ных ад ка заў 

на на ступ ныя пы тан ні».

Па-пер шае, кі раў нік дзяр жа вы 

па ці ка віў ся, што пе ра шка джае 

ўра ду і мяс цо вай вер ты ка лі ўла-

ды без умоў на вы кон ваць за да чы, 

па стаў ле ныя ім са мім. «Пры гэ-

тым ха чу за ўва жыць: бы лі роз ныя 

пунк ты гле джан ня, але мы пры ня лі 

ўзгод не нае ра шэн не. Ні хто не пя-

рэ чыў паў та ра-два га ды та му», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Па-дру гое, якая рэ аль ная сі ту а-

 цыя на ба за вых пра мыс ло вых і 

сель ска гас па дар чых прад пры-

ем ствах. «Не ка то рыя мы ўчо ра 

ўба чы лі», — да даў ён. Па-трэ цяе, 

кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба ваў 

ад лю дзей, якім бы ло да ру ча на 

кант ра ля ваць пра цу, ад ка заць, у 

чым жа праб ле мы, пад крэс ліў шы: 

не вар та ма ля ваць ра дас ную кар-

ці ну да 2025 і 2030 га доў.

Прэ зі дэнт на га даў, што ў яго два 

га лоў ныя шта бы — Ад мі ніст ра цыя 

Прэ зі дэн та і Ка мі тэт дзярж кант ро-

лю (КДК), якія со чаць за рэа лі за-

цы яй яго да ру чэн няў. Па Ві цеб скай 

воб лас ці і Ар шан скім рэ гі ё не бы ло 

да дзе на 126 да ру чэн няў. Ён ад зна-

чыў, што яны пе ра клі ка юц ца, ад нак 

су пя рэч нас цяў у іх ня ма.

Прэ зі дэнт зноў пад крэс ліў: па 

Ор шы га лоў нае бы ло — зра біць 

са цы яль ную сфе ру, што бы ло рэа лі-

за ва на. Але да гэ та га па трэб на вы-

твор чая ба за, каб лю дзі маг лі пра-

ца ваць, га да ваць дзя цей. Па вод ле 

яго слоў, пра мыс ло васць у Ор шы 

пры стой ная, яна за па тра ба ва ная.

За да ча — не вы ка на на
Як па ве да міў стар шы ня Ка мі тэ-

та дзяр жаў на га кант ро лю Ле а нід 

Ан фі маў, на кант ро лі ў ве дам ства 

бы ло 115 да ру чэн няў Прэ зі дэн та 

па раз віц ці Ар шан ска га ра ё на. 

З іх не вы ка на на 28 да ру чэн няў, 

у асноў ным яны да ты чац ца ме на ві-

та комп лекс на га раз віц ця рэ гі ё на. 

Гэ та свед чыць аб тым, што стра-

тэ гіч ная мэ та, па стаў ле ная Прэ зі-

дэн там, — іс тот на па леп шыць сі-

ту а цыю ў Ор шы ўжо ў 2017 го дзе, 

раз віць буй ны скла да ны рэ гі ён за 

не вя лі кі ча са вы пра ме жак, за бяс-

пе чыць нар маль нае функ цы я на-

ван не эка но мі кі з кан цэнт ра цы яй 

на раз віц цё пра мыс ло вых прад-

пры ем стваў, — не да сяг ну та.

Пры чы на та кая: урад вы браў 

ро лю на гля даль ні ка, а не вы ка-

наў цы.

На ват тое, што не па тра буе вя-

лі кіх фі нан са вых укла дан няў, — 

на вя дзен не па рад ку ў вы твор чых 

па мяш кан нях, цэ хах, — не бы ло 

зроб ле на, да даў Ле а нід Ан фі маў. 

Пра ве дзе ную ра бо ту нель га на-

зваць сіс тэм най, яна но сіць толь кі 

кас ме тыч ны ха рак тар, і яе ві да воч-

на не да стат ко ва для за бес пя чэн ня 

апе рад жаль на га раз віц ця ра ё на.

«Асноў ныя са цы яль на-эка на-

міч ныя пы тан ні — за ня тасць, за-

ра бот ная пла та — не вы ра ша ныя. 

Па сут нас ці, гэ та тое, дзе ля ча го 

гэ та да ру чэн не і да ва ла ся. Прад-

пры ем ствы Ар шан ска га рэ гі ё на 

па-ра ней ша му зваль ня юць больш, 

чым пры ма юць на пра цу», — пад-

крэс ліў стар шы ня КДК.

Рэ зю ма ваць яго дак лад мож-

на на ступ ным чы нам: праб лем на 

прад пры ем ствах да гэ та га ча су 

шмат, ме ры па ўклю чэн ні ў гас-

па дар чы аба рот ня вы ка ры ста-

ных аб' ек таў і зя мель ных участ-

 каў — не да стат ко выя. Цэ лы шэ раг 

най важ ней шых са цы яль на-эка на-

міч ных па каз чы каў па Ар шан скім 

ра ё не — ні жэй шыя за ся рэд не аб-

лас ныя.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та На тал ля Ка ча на ва ў сва ім 

дак ла дзе спы ні ла ся на пы тан нях, 

кант роль за які мі ажыц цяў ля ла Ад-

мі ніст ра цыя.

Як бы ло ска за на вы шэй, раз-

мо ва бы ла аб 126 да ру чэн нях.

Вы ка на на — 87, не вы ка на на — 32, 

або пры бліз на кож нае чац вёр-

 тае. Да ру чэн ні, да дзе ныя яшчэ ў 

кра са ві ку 2017 го да, да ты чы лі ся 

роз ных сфер жыц ця дзей нас ці: ад 

пра мыс ло вас ці да ганд лю і са цы-

яль най сфе ры. Са вет Мі ніст раў 

пра вёў во сем прэ зі ды у маў, ад нак 

вы ні каў ня ма, на ват ня гле дзя чы на

тое, што ўсе пра па но вы ўра да

і Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, на кі-

ра ва ныя кі раў ні ку дзяр жа вы, бы лі 

пад тры ма ны.

На жаль, па-са праўд на му не-

стан дарт ных і эфек тыў ных ра шэн-

няў, якія да зва ля юць па ско рыць 

пра цэ ду ру за ку пак, пра цэ сы ма-

дэр ні за цыі ў цэ лым, а так са ма 

якас на і хут ка вы ка наць па тра-

ба ван ні кі раў ні ка дзяр жа вы, на 

раз гляд Прэ зі дэн та не ўно сі ла ся. 

Па сут нас ці, глы бо ка праб лем ны-

мі прад пры ем ства мі ні хто не зай-

маў ся. Са ве там Мі ніст раў не раз 

быў за цвер джа ны комп лекс ны 

план раз віц ця Ар шан ска га ра ё на, 

але сіс тэм ных мер, на кі ра ва ных на 

доў га тэр мі но вае раз віц цё рэ гі ё на, 

там ня ма, кан ста та ва ла кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Ёсць праб ле мы ў сфе ры ганд лю: 

не вы кон ва ец ца са цы яль ны стан-

дарт па за бяс пе ча нас ці на сель ніц-

тва ганд лё вы мі пло шча мі. Да кан ца 

го да Бел ка ап са юз пла нуе па даць 

за яву ў суд аб банк руц тве Ар шан-

ска га ра ён на га спа жы вец ка га та-

ва рыст ва і яго лік ві да цыі, ад нак ра-

бо та па ад крыц ці но вых пры ват ных 

ганд лё вых пунк таў вя дзец ца.

Да лей сло ва ўзяў кі раў нік 

спраў Прэ зі дэн та Вік тар Шэй ман. 

Ён адзначыў, што быў пра ве-

дзе ны ма ні то рынг 45 буй ных 

і ся рэд ніх ар га ні за цый ра ё на. 

Амаль 60 % да сле да ва ных — 

не пла це жаз доль ныя і ўстой лі ва 

не пла це жаз доль ныя. Стан спраў 

ха рак та ры зу юць на ступ ныя асаб-

лі вас ці: за ня дба насць тэ ры то рый 

і па мяш кан няў, вы со кая сту пень 

зно ша нас ці тэх ні кі, не аб ход насць 

у ма дэр ні за цыі, ад сут насць аба-

рот ных срод каў, раз ба лан са ва-

насць у раз лі ках і ніз кі ўзро вень 

зар пла ты. «Умо вы пра цы на асоб-

ных прад пры ем ствах ча ла ве чы мі 

на зваць цяж ка», — да даў ён.

Вік тар Шэй ман пад крэс ліў: не-

ад на ра зо ва ад зна ча ла ся, што мер 

па вы ва дзе прад пры ем стваў на 

ўстой лі вую ра бо ту і на вя дзен ні па-

рад ку не да стат ко ва. На боль шас ці 

прад пры ем стваў эка на міч ную сі ту а -

цыю пры ха рош ва лі, та кім чы нам 

ска жа лі ся фі нан са выя вы ні кі. Аб 

усіх па ру шэн нях і праб ле мах па-

ве дам ля ла ся ў кам пе тэнт ныя ор-

га ны, ула дам.

Для вы ра шэн ня праб лем вы-

пра ца ва ны комп лекс мер, шэ раг 

з іх рэа лі зоў ва ец ца. У не ка то рых 

ар га ні за цы ях ёсць ста ноў чыя тэн-

дэн цыі, ад нак гэ та га не да стат ко ва, 

да даў кі раў нік спраў Прэ зі дэн та.

Вы сту піў і прэм' ер-мі ністр Бе-

ла ру сі Анд рэй Ка бя коў. На яго 

дум ку, ста но ві шча эка но мі кі ра ё-

на за ста ец ца цяж кім. Даў гоў па 

за ра бот най пла це ў ра ё не ня ма, 

але на пра ця гу го да бы лі адзін-

ка выя вы пад кі ня свое ча со вых вы-

плат зар пла ты. Яны су стра ка лі ся 

на прад пры ем ствах аг ра пра мыс-

ло ва га комп лек су.

Прэм' ер дадаў, што ўрад усве-

дам ляе: зроб ле на не да стат ко ва 

для са цы яль на-эка на міч на га раз-

віц ця Ор шы і Ар шан ска га ра ё на. 

Але ўсё ж не ка то рыя ме ры бы лі 

пры ня тыя, на прык лад, зні жа ны та-

ры фы на элект ра энер гію, раз бла-

ка ва лі ра хун кі не ка то рых за во даў 

і ін шыя.

Ад стаў кі, вы мо ва 
і па пя рэ джан ні

У вы ні ку на ра ды Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за па тра ба ваў на гэ тым 

тыд ні ўнес ці пра па но вы па за ме не 

ў кі раў ніц тве ўра да. Кі раў нік дзяр-

жа вы пад крэс ліў: адзі ная пры чы на 

не вы ка нан ня за пла на ва на га — 

«па фі гіс тыч нае» стаў лен не ўра да 

да да ру чэн няў Прэ зі дэн та.

Бе ла рус кі лі дар за па тра ба ваў 

унес ці пра па но вы па мі ніст рах 

пра мыс ло вас ці і бу даў ніц тва. «Ён 

ся дзеў, не мог ад ра ман та ваць дах — 

вы ка наць да ру чэн не Прэ зі дэн-

 та, — абу рыў ся Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — Хто меў пра ва ад мя няць 

мае ра шэн ні? А ча му не вы ка на лі, 

ча му не зра бі лі, як я ска заў?»

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма 

ад пра віў у ад стаў ку стар шы ню 

Ар шан ска га рай вы кан ка ма Аляк-

санд ра Па зня ка. На гэ тую па са ду 

пра па на ва ны стар шы ня ка мі тэ та 

па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве Ві цеб-

ска га абл вы кан ка ма Ігар Іса чан ка. 

«І не дай бог тут не бу дзе зроб ле-

на тое, што вы на ме ці лі (учо ра вы 

нам гэ тую пра гра му раз гар ну лі), і 

тое, што я вам да ру чыў», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён да даў: хай на кі ру юць мі ніст-

ра пра мыс ло вас ці Ві та ля Воў ка 

сю ды — «бу дзе вы цяг ваць усю 

гэ тую пра мыс ло васць».

Ёсць не да пра цоў кі і ў сфе ры 

ахо вы зда роўя, за што быў рас кры-

ты ка ва ны ві цэ-прэм' ер Ва сіль Жар-

ко. Бе ла рус кі лі дар спы таў, ча му да 

яго не прый шлі, «ча му ў вас ка руп-

цы я нер на ка руп цы я не ры ся дзіць і 

ка руп цы я не рам па га няе».

«Стро гая вы мо ва Шарс нё ву за 

агід нае без ад каз нае стаў лен не да 

да ру ча най спра вы, — за явіў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Па кі раў ніц тве 

ўра да я ска заў. Воў ка, Чор на га (мі-

ністр ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва. — 

«Зв.») не ад клад на ад пра віць у ад-

стаў ку. Дзві га лё ву і За сю (стар-

шы ня Дзярж кам ва енп ра ма і дзяр-

жаў ны сак ра тар Са ве та бяс пе кі. — 

«Зв.») — поў ная служ бо вая не ад-

па вед насць. Не па пра вяць да во-

се ні спра ву, не да ло жаць мне па 

кож ным прад пры ем стве, пой дуць 

ту ды ж. Усіх ас тат ніх ад каз ных і 

ін шых я прос та па пя рэдж ваю».

Кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба-

ваў прад ста віць но ва га стар шы ню 

рай вы кан ка ма сён ня і па ста віць 

кож на му за да чу па ўсіх прад пры-

ем ствах. «Па спра бу ем без ура да 

рэа лі за ваць. У нас ёсць не ка то рыя 

рэ зер вы ў бюд жэ це і бан кі, — да-

 даў Прэ зі дэнт. — І не дай бог да 

7 ліс та па да не бу дзе тут зру хаў. 

Я пры еду па гля джу. Бу дзем па 

льна вод стве яшчэ на ра ду пра во-

дзіць. Не дай бог маё во ка ўчэ піц-

ца, дзесь ці бу дзе не так».

Яшчэ кі раў нік дзяр жа вы вы-

ка заў ся з на го ды не ка то рых «да-

сяг нен няў», прад стаў ле ных служ-

бо вы мі асо ба мі. На прык лад, быў 

сфар мі ра ва ны пе ра лік ма ё мас ці, 

якая не вы ка рыс тоў ва ец ца або 

вы ка рыс тоў ва ец ца не эфек тыў-

на. Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа-

вы, ты дзень пра цы вы дат ка ва лі на 

тое, каб на ліс це на пі са ць, што пад 

буль до зер, а што — пад про даж. 

Так і з ін шы мі да ру чэн ня мі:

«Ак ты ві за ва на ра бо та па пра-

ца ўлад ка ван ні на сель ніц тва». Ак-

ты ві за ва на, пад ня та, па вы ша на — 

як у са вец кія ча сы! «За цвер джа на 

пра гра ма да 2020 го да». Дзе тут, 

па ка жы це мне, хоць ад но прад-

пры ем ства, дзе вы цал кам за вез-

лі стан кі, аб ста ля ван не, па ста ві лі 

лю дзей і яны па-но ва му пра цу юць. 

Ні дзе. Вы хва лі це ся тым, што вы

вы вез лі смец це, рэшт кі жа ле за-

бе то ну і ін ша га ло му», — да даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт па абя цаў вяр нуц ца 

да ўзня тых на на ра дзе пы тан няў 

ужо во сен ню.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ЧА МУ БУК СУЕ «АР ШАН СКАЯ МА ДЭЛЬ»?


