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Пра гэ та ста ла вя до ма па вы ні ках 

на ра ды, на якой Аляк сандр Лу ка шэн ка 

раз гле дзеў кад ра выя пы тан ні.

Так, Ві таль Воўк, які са снеж ня 2014 го да 

да 15 жніў ня 2018-га пра ца ваў на па са дзе 

мі ніст ра пра мыс ло вас ці, быў пры зна ча ны 

па моч ні кам Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — ін спек-

та рам па Ві цеб скай воб лас ці.

«Ві таль, што да ты чыц ца ця бе, дык тут 

раз моў бу дзе ку ча, — кан ста та ваў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Ад ны бу дуць ра да вац ца, ін шыя 

бу дуць шка да ваць. У нас жа ня ма ла лю дзей, 

якія так ру кі па ці ра юць — вось, чы ноў ні ку 

га ла ву б «ад сек чы», «па ве сіць» ка гось ці і 

так да лей. Роз ныя бу дуць па зі цыі і пунк ты 

гле джан ня».

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што Ор ша 

за ста ец ца за Ві та лем Воў кам, гэ та яго зо на 

ад каз нас ці. «На гэ тай па са дзе ў ця бе ёсць 

маг чы масць мно гія пы тан ні ўзяць на кант-

роль, пад ка заць і ар га ні за ваць, як іх вы ра-

шыць, — да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Га-

лоў нае, каб во пыт быў пе ра не се ны ту ды».

На дум ку Прэ зі дэн та, у Ві цеб скай воб-

лас ці пер ша па чат ко ва не ка то рыя бу дуць 

раз гля даць Ві та ля Воў ка з та кой па зі цыі, 

маў ляў, ра ней ён быў мі ніст рам, а ця пер стаў 

па моч ні кам, хоць — на што кі раў нік дзяр жа-

вы звяр нуў ува гу — гэ та па зі цыі роў ныя, а 

ін спек тар на ват вы шэй, чым мі ністр.

Лу ка шэн ка за па тра ба ваў, каб Ві таль 

Воўк «жа ле за бе тон на пра во дзіў у Ві цеб скай 

воб лас ці лі нію Прэ зі дэн та», вы кон ваў свае 

аба вяз кі, у пры ват нас ці, тры маў на кант ро лі 

кад ра вую сі ту а цыю. Бе ла рус кі лі дар вы ка заў 

упэў не насць, што для та ко га во пыт на га ча-

ла ве ка гэ та не скла да ная ра бо та.

На яго дум ку, усе не да хо пы і ня ўда чы Ві-

та ля Воў ка — аб' ек тыў ныя і ад яго ў ней-

кай сту пе ні не за ле жа лі. «Ду маю, та бе гэ та 

быў урок і на но вай па са дзе ты ка рысць для 

краіны пры ня сеш», — да даў Прэ зі дэнт.

З ВІ ДАМ НА БАЛ ТЫ КУ
Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы пры зна-

чыў на чаль ні ка га лоў на га кад ра ва га ўпраў-

лен ня Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Ва сі ля 

Мар ко ві ча на па са ду Над звы чай на га і Паў-

на моц на га Па сла Бе ла ру сі ў Лат віі.

Лат вія — гэ та кра і на, з якой у Бе ла ру сі 

ня дрэн ныя ад но сі ны, «у ад роз нен не ад лі-

тоў скіх су се дзяў яны ра зу ме юць, што з Бе-

ла рус сю трэ ба не прос та мір на жыць, трэ ба 

су пра цоў ні чаць, бо за над та шмат што нас 

звяз вае», ад зна чыў Лу ка шэн ка.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у Лат віі не аб-

ход ны ча ла век гас па дар скі. «Па сол, яко га вы 

рэ ка мен ду е це, спра віц ца з гэ ты мі функ цы я мі 

і аба вяз ка мі?» — спы таў бе ла рус кі лі дар у 

мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі-

мі ра Ма кея. Кі раў нік знеш не па лі тыч на га ве-

дам ства за пэў ніў, што Мар ко віч — жорст кі, 

прын цы по вы і ва ля вы кі раў нік, які аба вяз ко ва 

спра віц ца з па стаў ле ны мі за да ча мі.

Акра мя та го, Ула дзі мір Ма кей ад зна чыў, 

што ця пер у Бе ла ру сі з Лат ві яй склад ва ец-

ца нар маль ны і па лі тыч ны, і ганд лё ва-эка-

на міч ны дыя лог, ідзе рост та ва ра зва ро ту 

і бе ла рус ка га экс пар ту — на ват без улі ку 

наф та пра дук таў і ўгна ен няў. Але маг чы-

мы мак сі мум яшчэ дак лад на не да сяг ну ты. 

Перс пек тыў ныя сфе ры су пра цоў ніц тва — 

пар то вая інф ра струк ту ра, ін вес ты цыі, сфе ра 

вы со кіх тэх на ло гій. «Вель мі важ ны па лі тыч-

ны дыя лог. Ёсць за пра шэн не вам, да ча ка ем-

ся вы ба раў сё ле та ў каст рыч ні ку ў Лат віі і ў 

пер шай па ло ве на ступ на га го да бу дзем рых-

та ваць рэ зуль та тыў ны ві зіт кі раў ні ка дзяр жа-

вы», — ад зна чыў Ула дзі мір Ма кей.

Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што 

вы ха ду да мо ра ў Бе ла ру сі ня ма, та му ў вы-

пад ку ад сут нас ці за ці каў ле нас ці ў су пра цоў-

ніц тве з бо ку Літ вы ўпор у гэ тым пла не трэ ба 

зра біць на Лат вію.

Яшчэ ад на пе ра ста ноў ка: на мес нік на-

чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня — на чаль нік 

упраў лен ня еў ра зій скай ін тэ гра цыі га лоў на-

га ўпраў лен ня Ра сіі, кра ін СНД і еў ра зій скай 

ін тэ гра цыі МЗС Аляк сей Са ма су еў стаў Над-

звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Бе ла ру сі 

ў Фін лян дыі і па су мя шчаль ніц тве ў Да ніі.

Што да ты чыц ца Фін лян дыі, то Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў: тут па зі цыі Бе ла ру сі 

не са мыя леп шыя, хоць кра і на вель мі ці ка-

вая для на шай дзяр жа вы, ёсць аб са лют на 

па доб ныя кі рун кі ў эка но мі цы, асаб лі ва дрэ-

ва ап ра цоў ка. «Нам трэ ба пра ца ваць у тым 

кі рун ку, каб во пыт Фін лян дыі ў най леп шых 

сек та рах эка но мі кі пры ўнес ці на тэ ры то рыю 

Бе ла ру сі», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«АР ШАН СКІ ТРЭНД»
На ін шай на ра дзе Прэ зі дэнт уз гад ніў пры-

зна чэн не трох но вых мяс цо вых кі раў ні коў: 

па-пер шае, ды рэк тар сель ска гас па дар ча-

га прад пры ем ства фі лі яла «Не вель» ААТ 

«Пін скі мя са кам бі нат» Ігар Бры ле віч быў уз-

год не ны на па са ду стар шы ні Пін ска га рай-

вы кан ка ма, па коль кі ця пе раш ні стар шы ня 

Ва ле рый Раб ка вец быў рэ ка мен да ва ны на 

па са ду пер ша га на мес ні ка стар шы ні Брэсц-

ка га абл вы кан ка ма.

У гу тар цы з Іга рам Бры ле ві чам Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па ці ка віў ся ста нам спраў сель-

ска гас па дар ча га прад пры ем ства фі лі яла 

«Не вель» ААТ «Пін скі мя са кам бі нат» і сі ту а-

цы яй з гас па дар ка мі на Пін шчы не ў цэ лым. 

Ігар Бры ле віч пра ін фар ма ваў Прэ зі дэн та, 

што ра ней бы ло 24 гас па дар кі, у вы ні ку роз-

ных пра цэ дур іх ста ла 19, на што кі раў нік 

дзяр жа вы за ўва жыў, каб не бы ло штуч на га 

аб' яд нан ня, а ўсе дзе ян ні бы лі ўсвя дом ле-

ныя. Чы ноў нік ад зна чыў, што ўсе ра шэн ні 

па аб' яд нан ні пры ма лі ся ўзва жа на і ра зум на, 

каб даць раз віц цё прад пры ем ствам, а так са-

ма за ха ваць пра цоў ныя ка лек ты вы.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: Пінск — 

гэ та не Ор ша, ад нак трэнд апош няй трэ ба 

ўліч ваць. Па вод ле яго слоў, ся рэд нія га ра ды 

Бе ла ру сі трэ ба ажы віць, ка лі гэ та не аб ход-

на, пад няць на больш вы со кі ўзро вень, але 

га лоў нае — гэ та вы твор часць, каб бы ло, дзе 

пра ца ваць лю дзям і атрым лі ваць за ра бот-

ную пла ту. Па сло вах Прэ зі дэн та, Пінск — 

гэ та паў днё вы аплот, так са ма ён анан са ваў 

свой ві зіт у гэ ты го рад у на ступ ным го дзе.

УВАГА КОЖ НАМУ КА ВА ЛА ЧКУ
Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка за цвер-

дзіў на мес ні ка стар шы ні Мёр ска га рай вы-

кан ка ма Аляк санд ра Ба да ні на на па са ду 

стар шы ні Брас лаў ска га рай вы кан ка ма, а 

пер ша га на мес ні ка стар шы ні, на чаль ні ка 

ўпраў лен ня па сель скай гас па дар цы і хар-

ча ван ні Ле пель ска га рай вы кан ка ма Мі ха і ла 

Кі ся ле ві ча — на па са ду стар шы ні Ле пель-

ска га рай вы кан ка ма.

У раз мо ве з Аляк санд рам Ба да ні ным кі-

раў нік дзяр жа вы па пра сіў звяр нуць ува гу на 

тое, каб кож ны ка ва ла чак зям лі ў Брас лаў-

скім ра ё не пра ца ваў. «Брас лаў ска му, Мёр-

ска му ра ё нам да Пін ска да лё ка, але ў іх свае 

пры га жос ці ёсць, на чым мож на за раб ляць 

гро шы. Та му па гля дзі це на гэ ты ра ён уваж-

лі ва. Яго трэ ба па ды маць. Гэ та жам чу жы на 

на шай Бе ла ру сі», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Што да ты чыц ца Ле пель ска га ра ё на, то 

Прэзідэнт адзначыў, што ў ім не аб ход на 

дак лад на вы бу да ваць пра гра му дзе ян няў. 

«Мы за раз сур' ёз на ўзя лі ся за Ві цеб скую 

воб ласць, асаб лі ва ў сель скай гас па дар цы. 

Пры клад на ўжо ра зу ме ем, што ра біць», — 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

ШЭСЦЬ КАД РАЎ
У ра бо чым па рад ку Аляк сандр Лу ка шэн-

ка ўзгад ніў і ін шыя кад ра выя пе ра ста ноў кі. 

Так, на мес ні кам стар шы ні Ка мі тэ та дзяр-

жаў на га кант ро лю быў пры зна ча ны Ва сіль 

Ге ра сі маў.

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Бе-

ла ру сі ў Ні ге рыі і па су мя шчаль ніц тве ў 

Га не і Ка ме ру не Вя ча слаў Брыль быў пры-

зна ча ны Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Бе ла ру сі ў Кот-д'І ву а ры па су мя-

шчаль ніц тве.

На мес ні кам стар шы ні Ві цеб ска га абл вы-

кан ка ма стаў Ба рыс Яф рэ маў. Іван Мар ке-

віч быў уз год не ны бе ла рус кім лі да рам на 

па са ду на мес ні ка стар шы ні Мінск ага абл-

вы кан ка ма.

Алег Ста ляр чук быў уз год не ны на па са ду 

чле на Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, а Дзміт рый 

Рэ уцкі — на па са ду чле на Мінск ага абл вы-

кан ка ма і Мінск ага гар вы кан ка ма.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ТЭ РЫ ТО РЫІ АД КАЗ НАС ЦІ

Сне га ўбо рач ныя і лё да за лі-

вач ныя ма шы ны, спар тыў нае 

аб ста ля ван не і му зыч ныя ін-

стру мен ты прэ зен та ва ны на 

ад мыс ло вай вы стаў цы. Ад-

на з асноў ных за дач для ўсіх 

вы твор цаў-удзель ні каў — 

ім парт аза мя шчэн не.

Ад кры ва лі экс па зі цыю сне га ўбо-

рач ныя і лё да за лі вач ныя ма шы ны, 

рат ра кі (транс парт ны сро дак для 

пад рых тоў кі лыж ных трас), ство-

ра ныя на ба зе трак та роў МТЗ, і 

сне га ге не ра та ры ААТ «МІ СОМ». 

«Цал кам бе ла рус кая» — пад крэс-

ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка ў да чы-

нен ні да тэх ні кі.

— Да на ступ най зі мы па ві нен 

быць чыс та бе ла рус кі рат рак, гэ та 

не праб ле ма. Са мае скла да нае ў 

вас ёсць: энер ге тыч ны сро дак, ка-

бі на, кі ра ван не. А ўсё ас тат няе — 

эле мен тар на. Сё ле та вы за бяс печ-

ва е це не аб ход ны аб' ём, які па трэб-

ны бія тла ніс там, лыж ні кам, з та го, 

што ёсць. У на ступ ным го дзе гэ та 

тэх ні ка па він на быць вы ключ на бе-

ла рус кай, — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

У за ле вы ста вач на га комп лек су 

«Бел Экс па», які ў на ро дзе з-за сва-

ёй фор мы атры маў наз ву «Ра мо-

нак», прад стаў ле на аб ста ля ван не 

для за ня ткаў спор там і куль тур на га 

ад па чын ку.

Спар тыў ны ін вен тар ство ра ны 

ў асноў ным для дзі ця чых спар-

тыў ных школ, уста ноў аду ка цыі і 

ама та раў — на зван не рас пра цо-

вак для пра фе сі я на лаў не прэ тэн-

ду юць.

Прад пры ем ства «Мар ка» прад-

ста ві ла Аляк санд ру Лу ка шэн ку свае 

лыж ныя ча ра ві кі для яз ды кла січ-

ным і кань ко вым хо дам. Больш за 

3600 пар та ко га абут ку па ста вяць 

у спар тыў ныя шко лы ў якас ці спон-

сар скай да па мо гі.

Асвое на вы твор часць і ма ца ван-

ня для лы жаў. Па якас ці не са сту-

па юць за меж ным кан ку рэн там, а ў 

ца не і вый гра юць.

— Тое, што зра бі лі гэ тыя ма-

ца ван ні, ма лай цы. Толь кі не спы-

няй це ся. Удас ка наль вай це і абы-

ходзь це гэ тыя за ход нія кам па ніі. 

Зра бі це лепш, — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Па ка за лі Прэ зі дэн ту так са ма 

лыж ныя пал кі, ма зі і ай чын ныя 

лы жа ро ле ры. У вы твор час ці лы-

жаў па куль не ўсё дас ка на ла. Ай-

чын ныя прад пры ем ствы ў гэ тым 

кі рун ку пла ну юць су пра цоў ні чаць 

з за меж ны мі кам па ні я мі.

Да лей раз мяс ці ла ся экс па зі цыя 

му зыч ных ін стру мен таў: пі я ні на, гі-

та ры, ба я ны, гар мо ні кі, цым ба лы, 

до мры, ба ла лай кі, ду да.

Спра ва па вы ра бе ін стру мен таў 

до сыць тон кая і па тра буе руч ной 

пра цы, та му аб' ёмы май стэр няў 

не вя лі кія. Звяр нуў ува гу кі раў нік 

дзяр жа вы, што не аб ход на не толь кі 

ства раць но выя, але і ад наў ляць 

ста рыя ін стру мен ты.

Са мі му зы кан ты так са ма сцвяр-

джа юць, што не ка то рыя ін стру мен-

ты мо гуць «рас крыц ца» толь кі праз 

га ды.

Пер шую скрып ку ў вы твор час ці 

гэ та га ін стру мен та ў Бе ла ру сі зай-

граў май стар Аляк сандр Су рба. Ся-

род лі да раў у вы твор час ці до мраў і 

ба ла ла ек пін чук Рус лан Ма ка рэ віч. 

Яму Прэ зі дэнт да ру чыў за ха ваць 

шко лу па ства рэн ні гэ тых ін стру-

мен таў:

— Пры цяг вай да ра бо ты столь кі 

ча ла век, коль кі трэ ба. Та му што гэ-

ты ін стру мент трэ ба бу дзе яшчэ ад-

ра ман та ваць, ма быць. За та бой — 

шко ла. Па куль ты адзін, але ў ця бе 

па він на быць больш па моч ні каў.

Вы твор цы ба я наў і гар мо ні каў 

з Ма ла дзеч на прэ зен та ва лі сваю 

на він ку — бес кан так та вую ме дыя -

сіс тэ му. Яна ўяў ляе са бой ба ян, які 

з да па мо гай Wі-Fі пе рад ае гук на 

ка лон кі і мо жа імі та ваць раз на-

стай ныя ін стру мен ты. Ство ра на 

па куль толь кі ча ты ры та кія ба я ны-

ар кест ры.

Прэ зі дэнт да ру чыў да па маг чы і 

вы твор цам гі тар і цым ба лаў: «Трэ-

ба зра біць так, каб год ная ў іх бы-

ла вы твор часць, каб не со рам на 

бы ло».

Аляк сандр Лу ка шэн ка аца ніў 

якас ці і ай чын на га пі я ні на, якое 

па куль скла да ец ца з ім парт ных 

дэ та ляў.

— Па лі чы це, коль кі трэ ба гро-

шай на ўсё, пра што мы га ва ры лі, 

без праз мер нас цяў. Да 1 каст рыч-

ні ка ска жы це. Асноў нае мы па-

він ны вы ра біць у ся бе. Што трэ ба 

па ім пар це па куль за ку піць — мы 

за ку пім. Але мы са бра лі ся для та-

го, каб вы раб ляць усё ў ся бе. І да-

дат ко ва тыя ін стру мен ты, якія тут 

не прад стаў ле ны. Гэ тая пра гра ма 

па він на быць рэа лі за ва на ад сот каў 

на 90—95 ужо ў 2019 го дзе, — пад-

вёў вы ні кі су стрэ чы Прэ зі дэнт.

Гро шы на год ную спра ву аба-

вяз ко ва бу дуць, бо ўсё гэ та ро біц ца 

для дзя цей. А зда ро вая, спар тыў-

ная, та ле на ві тая і ўсе ба ко ва раз ві-

тая мо ладзь — га рант шчас лі вай 

бу ду чы ні на шай кра і ны.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ЦАЛ КАМ БЕ ЛА РУС КАЕ!
Ай чын ныя прад пры ем ствы прад ста ві лі Прэ зі дэн ту на він кі вы твор час ці

 КА МЕН ТА РЫЙ У ТЭ МУ
Анд рэй КІ БІНЬ, ула даль нік май стэр ні па вы твор час ці гі тар 

(го рад Грод на):

— Я адзі ны ў Бе ла ру сі вы твор ца гі тар. Куп ля юць іх у асноў ным 
бе ла рус кія му зы кан ты. Пры клад ны кошт ад ной — ад 1000 бе ла рус кіх 
руб лёў. У год ства ра ем ад 50 да 60 гэ тых му зыч ных ін стру мен таў. 
Вы твор часць гі тар — гэ та ру чная пра ца. Над ад ной пра цу юць два-тры 
ме ся цы. Маё прад пры ем ства не вя лі кае — толь кі тры май стры. Су-
пра цоў ні кі па сту по ва пе рай ма лі мой во пыт. Цяж ка ска заць, чым мой 
ін стру мент ад роз ні ва ец ца ад за меж ных, — гэ та вель мі тон кая рэч. Але 
я лі чу свае гі та ры леп шы мі.

Юрый ЦІ МО ХАЎ, га лоў ны ін жы нер прад пры ем ства 
па про та ты па ван ні (го рад Сма ля ві чы):

— На вы стаў цы мы прад стаў ля ем лы жа ро ле ры ай чын най вы твор-
час ці. Мы пер шыя, хто ў Бе ла ру сі па чаў іх вы пус каць. Нам бы ла па-
стаў ле на за да ча пад рых та ваць лы жа ро ле ры для дзі ця ча-юнац кіх школ 
і ама та раў. Яны па він ны быць на дзей ны мі і ў цэ на вым дыя па зо не 
да ступ ны мі для спа жыў цоў па мак сі му ме, кам плек ту ю чыя па він ны 
быць ад бе ла рус ка га вы твор цы. І мы да гэ та га па ды шлі. Лы жы на 90 % 
на шы бе ла рус кія — ка лё сы Бел шы ны, ра мы вы раб ля юць у Слуц ку, 
во се вая част ка з Ор шы. Лы жы мы ства ра ем для бія тла ніс таў-ама та раў, 
не пра фе сі я на лаў. Мы спра ві лі ся за ча ты ры ме ся цы. Лы жы апра ба-
ва ны бія тла ніс та мі. Ця пер аб ста ля ван не па сту пае ў шко лы, ад моў ных 
вод гу каў па куль не бы ло. Та кая па ра лы жаў каш туе 245 бе ла рус кіх 
руб лёў. Ка лі па раў ноў ваць з за меж ны мі ана ла га мі, то іх кошт па чы-
на ец ца ад 300 руб лёў.

Для бы ло га мі ніст ра пра мыс ло вас ці 
ад ной з іх ста ла Ор ша
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