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Усе вы бар чыя ўчаст кі ўжо 

ад кры тыя, акра мя тых, якія 

ства ра юц ца ў баль ні цах 

і са на тор на-ку рорт ных 

уста но вах. Яны ад кры юц ца 

і бу дуць пра ца ваць толь кі 

адзін дзень — 17 ліс та па да. 

Аб гэ тым пра ін фар ма ва ла 

стар шы ня Цэнт раль най 

ка мі сіі Бе ла ру сі па вы ба рах

і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх 

рэ фе рэн ду маў Лі дзія 

ЯР МО ШЫ НА ў ві дэа зва ро це 

на сай це ЦВК.

«Вы бар чая кам па нія ў цэ лым 

пра хо дзіць спа кой на. Ця пер у вы-

ба рах удзель ні ча юць 515 кан ды да таў у дэ-

пу та ты (за рэ гіст ра ва на бы ло 562). Част ка 

кан ды да таў у дэ пу та ты зня лася з рэ гіст-

ра цыі са ма стой на, з роз ных пры чын — як 

уваж лі вых, так і ня ўваж лі вых. У да чы нен ні 

да ча тыр нац ца ці кан ды да таў у дэ пу та ты 

ра шэн ні аб рэ гіст ра цыі ска са ва ныя вы-

бар чы мі ка мі сі я мі за па ру шэн ні», — па ве-

да мі ла Лі дзія Яр мо шы на. Зня тыя з вы ба-

раў кан ды да ты ў дэ пу та ты не вы кон ва лі 

аб ме жа ван ні вы бар ча га за ка на даў ства, 

якое не да пус кае зло ўжы ван ня пра вам на 

вя дзен не пе рад вы бар най агі та цыі: аб ра зу 

і па клёп, рас паль ван не са цы яль най ва ро-

жас ці, за клі кі да гвал тоў на га звяр жэн ня 

кан сты ту цый на га строю.

Сё лет нюю коль касць акрэ ды та ва ных 

між на род ных на зі раль ні каў — 1027 ча ла -

век пры бу дзе ў на шу кра і ну — стар шы ня 

Цэнт рвы бар ка ма на зва ла бес прэ цэ дэнт на 

вя лі кай. Част ка з іх ужо ажыц цяў ляе сваю 

мі сію. Да спра вы пры сту пі ла і ка ля трыц ца ці 

ты сяч на цы я наль ных на зі раль ні каў.

Без пэў ных кан флікт ных сі ту а цый не 

абы хо дзіц ца. Кі раў нік ЦВК ад зна чы ла, што 

ў не ка то рых з іх ві на ва тыя ўчаст ко выя вы-

бар чыя ка мі сіі, якія не га то вы да та кой вя-

лі кай коль кас ці на зі раль ні каў, бо на пе ры яд 

да тэр мі но ва га га ла са ван ня раз ме шча ны ў 

ма лень кіх па мяш кан нях. Част ка скар гаў вы-

клі ка на дзе ян ня мі на зі раль ні каў, якія зло-

ўжы ва юць сва ім пра вам.

«Усе пра вы на зі раль ні ка пра ду гле джа-

ны ар ты ку лам 13 Вы бар ча га ко дэк са, дзе, 

улас на ка жу чы, ні я кіх пра воў, акра мя вя-

дзен ня на зі ран ня, удзе лу ў за вяр шаль ным 

па ся джэн ні пры пад лі ку га ла соў і па да чы

скар гаў па роз ных па ру шэн нях за ко на, 

у на зі раль ні каў ня ма», — на га да ла 

Лі дзія Яр мо шы на.

Тым не менш у се ці ве ўжо раз ме-

шча ны ма тэ ры я лы, якія свед чаць, 

што на зі раль ні кі без зго ды вы бар-

шчы каў і стар шы ні ка мі сіі вя дуць 

фо та- і ві дэа здым ку, умеш ва юц ца 

ў пра цэс га ла са ван ня, гру ба па во-

д зяць ся бе ў да чы нен ні да вы бар шчы-

каў. Гэ та ўсё — пе ра шко да пра ву 

гра ма дзян вы бі раць, звяр ну ла ўва гу 

кі раў нік Цэнт рвы бар ка ма. За па доб-

ныя па ру шэн ні на зі раль ні кі мо гуць 

быць па збаў ле ны акрэ ды та цыі.

У гра ма дзян ёсць з ка го вы бі раць, 

упэў не на стар шы ня ЦВК. Прытым

што ні ад на акру га не за ста ла ся без-

аль тэр на тыў ная, ёсць акру гі з пяц цю, шас цю 

і на ват вась мю кан ды да та мі.

«Гэ та год ныя лю дзі, і вы змо жа це зра біць 

свя до мы вы бар. Пом ні це, што вы бар чая 

кам па нія абы хо дзіц ца вам, па дат ка пла цель-

шчы кам, у двац цаць тры міль ё ны руб лёў. 

Гэ та не вель мі вя лі кія гро шы, але іх мож на 

па тра ціць на ін шае. Та му я ўпэў не на, што вы 

змо жа це пад тры маць вы бар чую кам па нію. 

Вы му сі це гэ та зра біць як гра ма дзя не, якія 

лю бяць сваю ра дзі му. Спа дзя ю ся на вас, 

ве ру ў вас», — звяр ну ла ся да вы бар шчы каў 

Лі дзія Яр мо шы на.

За тры дні да тэр мі но ва га га ла са ван ня яў ка 

вы бар шчы каў у Бе ла ру сі скла ла 19,43 пра-

цэн та. Та кі тэмп боль шы, чым у па пя рэд нія 

пар ла менц кія вы ба ры. І гэ та да зва ляе мер ка-

ваць, што заўт ра вы бар бу дзе зроб ле ны.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ЁСЦЬ З КА ГО ВЫ БІ РАЦЬ
Элек та раль ная кам па нія на блі зі ла ся да га лоў най па дзеі — га ла са ван ня

Пра гэ та ка заў Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі на на ра дзе па пы-

тан нях эфек тыў нас ці драж-

джа вой га лі ны.

На ша дзяр жа ва за ці каў ле ная ў 

ін вес та рах — як ай чын ных, так і 

за меж ных. За меж ныя каш тоў ныя 

для нас тым, што не толь кі ўкла-

да юць гро шы ў па бу до ву но вых 

прад пры ем стваў і ства рэн не но вых 

пра цоў ных мес цаў, але і пры во-

зяць у Бе ла русь но выя тэх на ло гіі і 

са дзей ні ча юць вы ва ду бе ла рус кай 

пра дук цыі на знеш нія рын кі, а гэ-

та зна чыць, у перс пек ты ве за бяс-

печ ва юць кра і ну ва лю тай. Та му да 

за меж ных ін вес та раў стаў лен не ў 

на шай дзяр жа вы ўваж лі вае. За ка-

на даў ства дае ім пэў ныя га ран тыі. 

Але гэ та не азна чае, што ін та рэ сы 

ін вес та ра вы шэй шыя за ін та рэ сы 

са мой дзяр жа вы, — бы ва юць сі ту а-

 цыі ня прос тыя і не ад на знач ныя.

Та кая скла ла ся са Слуц кім драж-

джа вым за во дам «Ін тэр ферм», 

па бу да ва ным з удзе лам ня мец кай 

кам па ніі, якая ва ло дае амаль 

75 пра цэн та мі яго ста тут на га ка-

пі та лу (25 пра цэн таў на ле жыць 

Слуц ка му цук ро ва ра фі над на му 

кам бі на ту).

У па чат ку 2018 го да Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на вед ваў 

гэ ты за вод, які на той час пра пра-

ца ваў амаль паў го да і быў за гру-

жа ны толь кі на 23 пра цэн ты ад 

пра ект най маг чы мас ці. Толь кі пер-

шы этап уво ду прад пры ем ства ў 

экс плу а та цыю пра ду гледж вае вы-

раб 20 ты сяч тон хле ба пя кар ных 

драж джэй у год. У перс пек ты ве 

га да вы аб' ём мо жа быць на ро шча-

ны да 70 ты сяч тон.

Прэ зі дэнт та ды даў да ру чэн не 

да кан ца го да зняць усе пы тан ні 

па поў най за груз цы за во да і пад-

крэс ліў, што асаб лі вых умоў для 

рэа лі за цыі яго пра дук цыі ство ра на 

не бу дзе. Рэч у тым, што ў кра і не 

пра цуе яшчэ ад но прад пры ем ства 

па вы ра бе драж джэй — драж джа-

вы кам бі нат, вы твор часць яко га 

раз ме шча ная ў Мін ску і Ашмя нах 

і які больш чым на 98,5 пра цэн та 

на ле жыць дзяр жа ве.

Паз ней, у снеж ні мі ну ла га го да, 

тэ ма Слуц ка га драж джа во га за-

во да пра гу ча ла на прэ зі дэнц кай 

на ра дзе з кі раў ніц твам Са ве та Мі-

ніст раў. Урад вы но сіў на раз гляд 

кі раў ні ка дзяр жа вы пра па но ву 

аб па ве лі чэн ні ста тут на га фон-

ду гэ тай кам па ніі, але Аляк сандр 

Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на мі-

ну са вую рэн та бель насць но ва га 

прад пры ем ства і за па до зрыў, ці не 

з'яў ля ец ца гэ тая пра па но ва спро бай 

сыс ці ад вы ра шэн ня праб ле мы.

Ця пер на го дай для раз мо вы 

з удзе лам Прэ зі дэн та ака за ла ся 

сі ту а цыя, ка лі дзвюм кам па ні ям 

па вы ра бу драж джэй — но вай з 

удзе лам за меж на га ка пі та лу і ста-

рой дзяр жаў най — ста ла цес на на 

ўнут ра ным рын ку. На яў ныя ма гут-

нас ці га лі ны — больш за 35 ты сяч 

тон у год (з іх 20 ты сяч у Слуц-

ку) — у 4,5 ра за пе ра вы ша юць

па трэ бы Бе ла ру сі ў драж джах. 

І ма гут нас ці гэ тыя па куль за гру-

жа ныя не на 100 пра цэн таў: па па-

каз чы ках за дзевяць ме ся цаў бя-

гу ча га го да — на 64 (Ін тэр ферм) 

і 23 (драж джа вы кам бі нат) пра-

цэн ты. Па трэ ба ўнут ра на га рын-

 ку краіны ў прэ са ва ных драж-

 джах поў нас цю за бяс пе ча на за 

кошт ай чын най вы твор час ці. Бе-

ла рус кая драж джа вая пра дук цыя 

так са ма па стаў ля ец ца на экс парт, 

у тым лі ку ў кра і ны Еў ра са ю за.

Кі раў нік дзяр жа вы са шка да-

ван нем ад зна чыў, што пы тан не, 

якое ўзнік ла ў су вя зі з уво дам у 

экс плу а та цыю но ва га за во да, не 

бы ло вы ра ша на на ўзроў ні ўра-

да і ця пер вы но сіц ца на ўзро вень 

Прэ зі дэн та.

Ён за ўва жыў, што ў гэ тай сфе-

ры ёсць рэ зер вы рос ту, якія не 

за дзей ні ча ны, і гэ та, на дум ку кі-

раў ні ка дзяр жа вы, дзіў на: «Акра мя 

тра ды цый на га хле ба пя чэн ня дрож-

джы мо гуць вы ка рыс тоў вац ца і ў 

ме ды цы не, і, што вель мі важ на для 

нас, у жы вё ла га доў лі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка до сыць 

пад ра бяз на рас ка заў пе рад гіс то-

рыю пра вя дзен ня на ра ды: «Асноў-

най на го дай, ча му я па га дзіў ся на 

пра вя дзен не гэ тай на ра ды, па слу-

жы ла тое, што ня мец кія ін вес та ры 

(чы тай — бе ла рус кія, на пэў на, там 

нем ца мі і не пах не, але не важ на, 

бо гро шы ін вес та ва ныя ня мец-

кія — 10 міль ё наў еў ра) ні бы та 

па тра бу юць, каб мы за кры лі ўсе 

на шы вы твор час ці драж джа вой га-

лі ны і па кі ну лі ад но прад пры ем ства 

для ра бо ты на бе ла рус кім рын ку. 

Пры клад на та кое па тра ба ван не. 

І ні бы та та кое па тра ба ван не за-

сна ва нае на тым, што мы абя ца лі 

гэ та зра біць да та го, як быў па бу-

да ва ны но вы Слуц кі драж джа вы 

за вод».

Прэ зі дэнт да даў, што і чле ны 

ўра да, і прэм' ер-мі ністр упэў ні ва-

лі яго, што та кое абя цан не ін вес-

та рам бы ло да дзе нае. «Вось мы 

гэ та абя ца лі, і ка лі мы гэ та не зро-

бім, то «заўт ра пач нец ца вай на з 

Гер ма ні яй, якая мо жа пе ра рас ці ў 

трэ цюю су свет ную», — сар кас тыч-

на пе ра даў до ва ды су раз моў цаў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Пас ля 

ана лі зу ў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

да га во ра — там та ко га абя цан ня 

не бы ло. І быць не маг ло. А ка лі б 

бы ло, гэ та дур на та поў ная з бо ку 

на шых чы ноў ні каў: «мы тут у Бе ла-

ру сі ўсё за кры ем — вы пры ходзь це 

бу дуй це свае за во ды або кам бі на-

ты». Ці мо жа та кое быць? Не».

Тым не менш лі дар кра і ны за-

клі каў ра за брац ца ў сі ту а цыі. 

«Ка лі мы неш та абя ца лі, асаб лі ва 

за меж ным ін вес та рам, гэ та не па-

руш на па він на вы кон вац ца. Ка лі 

не, то ў сі ту а цыі, якая скла ла ся, 

да вай це зной дзем нар маль нае 

вый сце са ста но ві шча. Бо гэ та на-

шы два прад пры ем ствы. Не важ-

на, што ту ды ін вес та ва лі нем цы, 

бе ла ру сы, рус кія або ўкра ін цы. 

Не важ на, бо гэ та ўжо на ша прад-

пры ем ства, і мы па він ны кла па-

ціц ца пра функ цы я на ван не гэ тых 

прад пры ем стваў. Але не ад на го за 

кошт дру го га».

Га лоў нае — гэ та лю дзі, якія 

ў да дзе ным вы пад ку пра цу юць 

і ў Слуц ку, і ў Мін ску, і ў Ашмя-

нах, пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ула-

дзі мір Двор нік да ла жыў Прэ зі дэн-

ту, што на бе ла рус ка-ня мец кім 

прад пры ем стве па вы твор час ці 

драж джэй у Слуц ку пра цу юць 

79 ча ла век, ся рэд ні за ро бак — 

1429 руб лёў. На мін скай вы твор-

час ці Драж джа во га кам бі на та 

пра цу юць 150 ча ла век, ся рэд-

ні за ро бак якіх — 849 руб лёў, у 

Ашмя нах — 64 ча ла ве кі з ся рэд нім 

за роб кам 582 руб лі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Нель га вы ра шаць праб ле му 
ад ных прад пры ем стваў за кошт дру гіх

 У тэ му
Пас ля на ра ды да жур на ліс таў вый шаў стар шы ня Мінск ага га рад-

ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та Ана толь Сі вак. Яму і кі раў ні ку Гро дзен скай 

воб лас ці Ула дзі мі ру Краў цо ву на асно ве пра па на ва ных па ды хо даў да-

ру ча на вы ра шаць лёс вы твор чых пля цо вак драж джа во га кам бі на та.

На дум ку ста ліч на га мэ ра, вы ня сен не пы тан ня на ўзро вень Прэ-

зі дэн та — спро ба вы ка рыс таць ад мі ніст ра цый ны рэ сурс у ба раць бе 

дзвюх буй ных драж джа вых кам па ній за ўнут ра ны ры нак.

«Уз нік ла пы тан не: што да лей ра біць з ААТ «Драж джа вы кам бі нат»? 

У гэ тай сі ту а цыі Прэ зі дэнт пры няў ра шэн не, што прад пры ем ства па він-

на функ цы я на ваць. І ў асно ве па він на ля жаць эка но мі ка, кан ку рэн цыя. 

Пе ра ва га гэ тых прад пры ем стваў (у Мін ску і Ашмя нах. — «Зв.») у тым, 

што іх аб ста ля ван не за мар ты за ва на і не так ціс не на са бе кошт. А ка-

лек тыў па ві нен пра ца ваць, зма гац ца за ры нак. У асно ве да лей шых 

дзе ян няў па він ны ля жаць эка на міч ныя да ныя і вы ні кі пра цы», — упэў-

не ны Ана толь Сі вак.

Ён рас ка заў, што ў най блі жэй шы час на су стрэ чы з Ула дзі мі рам 

Краў цо вым яны вы пра цу юць пра гра му. Але са мае га лоў нае — драж-

джа вы кам бі нат за кры ваць не бу дуць. Тым больш што ў эка на міч ным 

пла не ме на ві та Драж джа вы кам бі нат, ня гле дзя чы на ста рое аб ста ля-

ван не, больш фі нан са ва ўстой лі вы і рэн та бель ны.

На пы тан не жур на ліс таў аб маг чы мас ці ма дэр ні за цыі прад пры ем-

ства ў ста лі цы Ана толь Сі вак ад ка заў, што гэ та су пя рэ чыць го ра да-

бу даў ні чай да ку мен та цыі. «У генп ла не, які сён ня дзей ні чае, — гэ та 

зо на (ву лі ца Каст рыч ніц кая, дзе раз ме шча ны кам бі нат. — «Зв».) 

гра мад ская, і яна не пра ду гледж вае раз віц ця пра мыс ло вых вы твор-

час цяў. На яў насць у та кіх зо нах лю бой вы твор час ці маг чы ма, але не 

яе раз віц цё», — па тлу ма чыў Ана толь Сі вак.

Вы ра шыць праб ле мы драж джа вой га лі ны не маг чы ма і без раз віц ця 

экс парт на га па тэн цы я лу.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Адзі ны дзень 
зні жак

У дзень вы ба раў у Па ла ту прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, 

17 ліс та па да, на вы бар чых участ ках 

Мін шчы ны і па блі зу ад іх раз гор нуць 

ра бо ту 1150 аб' ек таў ганд лю і гра мад-

ска га хар ча ван ня. 

Пра гэ та па ве да мі ла на чаль нік га лоў на-

га ўпраў лен ня ганд лю і па слуг Мі набл вы-

кан ка ма Тац ця на ШАЎ ЦО ВА. У рай цэнт рах 

і буй ных на се ле ных пунк тах гэ та га рэ гі ё на 

не па да лё ку ад пунк таў га ла са ван ня бу дуць 

ар га ні за ва ныя мі ні-кір ма шы. Тут на вед валь-

ні кам пра па ну юць пра дук цыю сель ска гас-

па дар чых пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў: 

мяс ную, ма лоч ную, рыб ную, хлеб ную і ін-

шую. На буй ных вы бар чых участ ках бу дзе 

ар га ні за ва на 65 вы ста вак-про да жаў ку лі-

нар ных, кан ды тар скіх і бу лач ных вы ра баў, 

за пла на ва ны так са ма 73 дэ гус та цыі роз ных 

ві даў пра дук цыі з мя са птуш кі, ма ла ка.

У Мін скай воб лас ці 17 ліс та па да бу дзе 

аб' яў ле ны адзі ным днём зні жак на пра дук-

цыю ад 10 да 30 %, у тым лі ку на не хар-

чо выя та ва ры — да 20 %, на ку лі нар ныя 

вы ра бы — ад 50 да 70 %. Акра мя та го, ча-

ка ец ца ро зыг рыш бяс прой грыш ных ла та-

рэй, роз ныя про ма-ак цыі, ра бо та фо та зон. 

А для дзя цей раз гор нуц ца шмат лі кія ат-

рак цы ё ны.

— Гэ та ро біц ца для зруч нас ці жы ха роў 

Мін шчы ны, — пад крэс лі ла Тац ця на Шаў цо-

ва, — каб мож на бы ло прый сці на ўчас так 

пра га ла са ваць, а за ад но на быць усё не аб-

ход нае па вы гад ных цэ нах.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Вы ба ры-2019Вы ба ры-2019
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