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Та кую ін фар ма цыю па ве да міў 

жур на ліс там на мес нік прэм'-

ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Мі ха іл 

РУ СЫ па вы ні ках на ра ды аб 

ме рах па фі нан са вым азда-

раў лен ні сель ска гас па дар чых 

ар га ні за цый. «У са мы ка рот кі 

час пра ект ука за бу дзе да пра-

ца ва ны. Мяс цо вым ор га нам 

ула ды, гас па дар чым суб' ек там 

і ін вес та рам мы да ём доб ры 

ін стру мен та рый для та го, каб 

уклю чаць у аба рот не эфек-

тыў ныя гас па дар кі», — ска заў 

ві цэ-прэм' ер.

За бя га ю чы на пе рад, ад зна чым, 

што, па вод ле слоў Мі ха і ла Ру са га, 

указ — гэ та ме ха нізм стра тэ гіі і да-

маў лен ня з крэ ды то ра мі, які да зва ляе, 

не пры цяг ва ю чы да дат ко вых срод каў, 

за кошт рэ струк ту ры за цыі, пра лан-

га цыі мі ра вых па гад нен няў ства рыць 

эфек тыў ныя комп лек сы, якія пач нуць 

за раб ляць і раз ліч вац ца.

Ві цэ-прэм' ер так са ма рас ка заў 

пра па тра ба ван ні Прэ зі дэн та: па ві-

нен быць за ха ва ны ра бо чы про філь 

ар га ні за цый, па він на быць за бяс пе-

ча на за ня тасць ра бот ні каў, а так са ма 

вы ка нан не са цы яль ных аба вя за цель-

стваў. Вя до ма, за бы ваць пра лю дзей 

нель га.

Ад нак пра ўсё па па рад ку — за 

хо дам на ра ды і яе вы ні ка мі пра са чыў 

наш ка рэс пан дэнт.

Дзень сён няш ні, 
але з перс пек ты вай

У па чат ку ме ра пры ем ства бе ла-

рус кі лі дар звяр нуў ся да пры сут ных: 

«Сён ня нам трэ ба бу дзе аб мер ка ваць 

ства рэн не дзейс ных мер, ін стру мен-

таў вы ха ду праб лем ных сель гас-

прад пры ем стваў на эфек тыў ную 

ра бо ту».

Прэ зі дэнт на га даў, што ў кан цы 

мі ну ла га го да ўра ду бы ло да ру ча на 

рас пра ца ваць комп лекс ны нар ма тыў-

ны пра ва вы акт, які да зво ліць ар га ні-

за цы ям АПК ува хо дзіць у спе цы яль-

ны рэ жым фі нан са ва га азда раў лен ня 

без пры мя нен ня су до вых пра цэ дур. 

«Ад па вед ныя паў на моц твы пра па ну-

ец ца, згод на з пра ек там, пе ра даць 

стар шы ням рай вы кан ка маў. Ра бо та 

пра ве дзе на, хоць і за над та доў га яе 

ажыц цяў ля лі», — да даў ён.

Ад нак перш, чым пад пі саць прад-

стаў ле ны ўказ, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

агу чыў чле нам ура да і гу бер на та рам 

на ступ ныя пы тан ні. Па-пер шае, якія 

перс пек ты вы раз віц ця сель ска гас па-

дар чых прад пры ем стваў, пад трым-

ка якіх ажыц цяў ля ец ца ў рам ках ужо 

пры ня тых ра шэн няў? Ці зні зі ла ся 

коль касць не пла це жаз доль ных суб'-

ек таў гас па да ран ня пас ля мер, пры-

ня тых ра ней?

Па-дру гое, ці ўсе да моў ле нас ці 

рэа лі за ва ны ў пра ек це ўка за? «Ра-

шэн ні, якія пры ма юц ца, па він ны быць 

зям ны мі, ці, дак лад ней ска заць, да ку-

мен та мі сён няш ня га дня. Яны па він-

ны гля дзець у перс пек ты ву, але яны 

не па він ны быць ада рва ныя ад той 

рэ ча іс нас ці і рэ аль нас ці, у якой мы 

з ва мі іс ну ем, — ад зна чыў бе ла рус кі 

лі дар. — І на огул, ці да зво ляць яны ў 

поў най ме ры вы ка рыс таць вы твор чы 

па тэн цы ял праб лем ных ар га ні за цый і 

вы вес ці іх на ста біль ную пра цу?»

Пас ля гэ та га Прэ зі дэнт звяр нуў ся 

да гу бер на та раў: як яны на мес цах 

ба чаць рэа лі за цыю гэ та га ўка за, ці 

ня ма пя рэ чан няў у стар шынь рай вы-

кан ка маў з на го ды на дзя лен ня іх но-

вы мі паў на моц тва мі, бо ім не аб ход на 

бу дзе пры маць ад каз ныя ра шэн ні на-

конт та го, што ра біць з праб лем ны мі 

гас па дар ка мі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра-

ба ваў дак лад ных ад ка заў ад вы-

сту поў цаў. «Ка лі ёсць праб ле мы, то 

па трэб ны пра ду ма ныя, кан крэт ныя 

пра па но вы па іх вы ра шэн ні», — ска-

заў кі раў нік дзяр жа вы.

«У нас яшчэ ёсць шэ раг пы тан няў, 

якія да ты чац ца сель скай гас па дар-

кі. Я ду маю, у дру гой част цы на шай 

сён няш няй су стрэ чы мы аб мяр ку ем 

і іх — асаб лі ва тую сі ту а цыю, якая 

скла ла ся сён ня з на рых тоў кай кар-

моў і ўбор кай ура джаю», — да даў 

ён.

Як усё пра цуе за раз
Як ад зна чыў на мес нік прэм'-

ер-мі ніст ра Мі ха іл Ру сы, ра бо та па 

фі нан са вым азда раў лен ні сель ска-

гас па дар чых ар га ні за цый вя дзец ца 

ў рам ках рэа лі за цыі Ука за Прэ зі дэн-

та № 253 «Аб ме рах па фі нан са вым 

азда раў лен ні сель ска гас па дар чых 

ар га ні за цый».

У пра цэ ду ру да су до ва га азда раў-

лен ня вы зна ча ны 323 ар га ні за цыі. 

За раз яе пра хо дзяць 283, у іх пра-

цяг ва ец ца ра бо та па рэа лі за цыі рас-

пра ца ва ных біз нес-пла наў, пры цяг-

нен ні ін вес та раў, рэ струк ту ры за цыі 

фі нан са вых аба вя за цель стваў.

Што да ты чыц ца пры цяг нен ня ін-

вес та раў, то тут пра ве дзе на на ступ-

ная ра бо та: 37 ар га ні за цый да лу ча-

ны да тых, якія ста біль на пра цу юць, 

тры бы лі бяз вы плат на пе ра да дзе ны 

ін вес та рам, яшчэ па трох ін вес та ру 

пе ра да дзе ны кант роль ны па кет дзяр-

жаў ных ак цый. Акра мя та го, пра во-

дзіц ца про даж двух прад пры ем стваў, 

па 21 ар га ні за цыі за клю ча ны да га-

во ры знеш ня га кі ра ван ня з ін шымі 

юры дыч ны мі асо ба мі. Уво гу ле, па 

вы ні ках пер ша га квар та ла бя гу ча га 

го да ды на мі ка ста ноў чая.

Яшчэ тро хі важ ных ліч баў: з 

283 ар га ні за цый 46 ужо ад на ві лі пла-

це жаз доль насць, 78 — па леп шы лі па-

каз чы кі, у 118 сі ту а цыя не змя ні ла ся, 

а вось у 41 прад пры ем стве пла це-

жаз доль насць па гор шы ла ся.

На да дзе ны мо мант у ан ты кры зіс-

ным кі ра ван ні зна хо дзіц ца 95 сель-

ска гас па дар чых ар га ні за цый.

Рэа лі зу юц ца пла ны са на цыі ў 

78 прад пры ем ствах. Вы ні кі пер ша га 

квар та ла бя гу ча га го да на ступ ныя: 

ад на ві лі пла це жаз доль насць дзве ар-

га ні за цыі, па ляп шэн не пра соч ва ец ца 

ў 31 ар га ні за цыі, ні чо га не змя ні ла ся 

ў вась мі, па гор шы лі ся ка э фі цы ен ты 

пла це жаз доль нас ці ў 37.

Што мо жа даць 
но вы ўказ

Та кім чы нам, у мэ тах вы ка нан ня 

да ру чэн ня кі раў ні ка дзяр жа вы быў 

рас пра ца ва ны комп лекс ны нар ма-

тыў ны пра ва вы акт, які на сіс тэм най 

асно ве ства рае для сель ска гас па дар-

чых ар га ні за цый спе цы яль ны рэ жым 

фі нан са ва га азда раў лен ня без пры-

мя нен ня су до вых пра цэ дур і з на дзя-

лен нем ад па вед ны мі паў на моц тва мі 

стар шынь рай вы кан ка маў.

Якія ін стру мен ты мо жа пра па на-

ваць указ? На прык лад, па ве лі чэн не 

ста тут на га фон ду ар га ні за цый у ме-

жах за па зы ча нас ці з пе ра да чай ак-

цый ва ўлас насць крэ ды то ра. Акра мя 

та го, гэ та за клю чэн не па гад нен няў з 

крэ ды то ра мі аб зме не па рад ку вы ка-

нан ня гра шо ва га аба вя за цель ства.

Яшчэ ёсць пра ва аку му ля ван ня 

ак цый сель ска гас па дар чых ар га ні-

за цый у рай вы кан ка ме, а так са ма 

пе ра ўтва рэн ня ўні тар ных прад пры-

ем стваў у гас па дар чыя су поль нас-

ці па спро шча най пра цэ ду ры. І гэ та 

ўсё — толь кі част ка ін стру мен таў.

Каб пры цяг нуць ін вес та ра, пра ду-

гле джа на пе ра да ча сель гас ар га ні-

за цыі ў арэн ду, па ке та дзяр жаў ных 

ак цый — у да вер нае кі ра ван не, паў-

на моц тваў вы ка наў ча га ор га на — ін-

шай юры дыч най асо бе, з пра вам да-

лей ша га вы ку пу па льгот най ца не па 

вы ні ках рэа лі за цыі біз нес-пла на пры 

ўмо ве да сяг нен ня эфек тыў най дзей-

нас ці. Яшчэ ад на маг чы масць — про-

даж сель гас ар га ні за цыі або па ке та 

ак цый па кон кур се або на аў кцы ё не.

Да рэ чы, ка лі на прад пры ем стве 

па спя хо ва рэа лі зу ец ца біз нес-план, 

дзей насць ста но віц ца эфек тыў най, 

то пра ду гле джа на пе ра да ча кі раў ні ку 

25 % ак цый плюс ад на ак цыя.

Што яшчэ мо жа атры маць ін вес тар? 

На прык лад, про даж і зда ча ў арэн ду 

ма ё мас ці ар га ні за цый без дзярж рэ-

гіст ра цыі, а так са ма рас па ра джэн не 

асоб най ма ё мас цю без пра ва ўста наў-

лі ва ю чых да ку мен таў. Іх вы раб мо жа 

пра во дзіц ца на пра ця гу ад на го го да 

пас ля за клю чэн ня здзел кі.

Так са ма з'яў ля ец ца маг чы масць 

пе ра да чы ў ка му наль ную ўлас насць 

аб' ек таў жыл лё ва га фон ду, са цы яль-

най сфе ры і ін шай інф ра струк ту ры 

без пра ва за сведч валь ных да ку мен-

таў і тэх ніч най ін вен та ры за цыі.

Аран да та ру або да вер на му кі раў-

ні ку бу дзе да дзе на пра ва на пра ця гу 

трох ме ся цаў спы ніць пра цоў ныя ад-

но сі ны з кі раў ні ком, яго на мес ні кам 

і га лоў ным бух гал та рам. Важ на: з 

ін шы мі ра бот ні ка мі пра цоў ныя ад но-

сі ны за хоў ва юц ца.

Не су мнен на, вя лі кую ро лю тут 

бу дуць іг раць стар шы ні рай вы кан ка-

маў, якія бу дуць аба вя за ны ра зам з 

кі раў ні ка мі праб лем ных ар га ні за цый 

рас пра ца ваць біз нес-план, ужыў шы 

ўсе маг чы мыя ме ха ніз мы да су до ва га 

азда раў лен ня. Пры гэ тым пра ду гле-

джа на іх аба ро на на дзе ла вую ры-

зы ку.

З думкай пра ўра джай
Па вы ні ках ме ра пры ем ства, як ужо 

бы ло ска за на ў па чат ку, Мі ха іл Ру сы 

па гу та рыў з жур на ліс та мі. Да рэ чы, 

на на ра дзе так са ма аб мер ка ва лі пы-

тан ні ўбо рач най кам па ніі і на рых тоў кі 

кар моў для па трэб жы вё ла га доў лі.

«Жорст кая раз мо ва ад бы ла ся, 

што па він на быць якасць. Па він ны 

быць за дзей ні ча ны ўсе сі лы і срод кі, 

каб кож ны кам байн пра ца ваў, — пад-

крэс ліў Мі ха іл Ру сы. — Што да ты чыц-

ца хле ба, я ду маю, што ў нас кры ху 

менш чыс та збож жа вых, чым у мі ну-

лым го дзе. Мы раз ліч ва ем, што з ку-

ку ру зай — з улі кам та го, што вель мі 

ня дрэн ная ку ку ру за, — мы бу дзем 

мець ура джай, мен шы, чым ле тась, 

на 450—460 тыс. тон. Бу дзе дзесь ці 

7 млн 800 тыс. тон. Гэ та га да стат ко ва, 

каб па ба лан се за бяс пе чыць ся бе, на-

кар міць жы вё лу, мець за пас. Дзярж-

за каз ужо па чаў вы кон вац ца».

Які ча ка ец ца ўра джай рап су? Ка ля 

600 тыс. тон, што тро хі менш, чым у 

мі ну лым го дзе. «У нас ня дрэн ны яра-

вы (рапс. — «Зв.»), ён у гэ тым го дзе 

вель мі ўда ла тра піў і пад даж джы, — 

ска заў Мі ха іл Ру сы. — І бу ра кі ня дрэн-

ныя, леп шыя, чым ле тась, ку ку ру за ў 

апош нія дні доб ра пры баў ляе ў рос це, 

дру гія ўко сы пай шлі».

Якасць і вы ка нан не ўсіх не аб ход-

ных тэх на ло гій — гэ та тыя асноў ныя 

ўмо вы, якіх трэ ба тры мац ца пры на-

рых тоў цы і за хоў ван ні кар моў, на якія 

пад час на ра ды звяр нуў ува гу Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. Кож ная сель ска гас-

па дар чая ар га ні за цыя па він на мець 

не аб ход ныя за па сы, каб па збег нуць 

фі нан са вых страт, а так са ма «пе ра кі-

дан ня» кар моў па між гас па дар ка мі.

Ула дзі слаў ЛУКАШЭВІЧ.

НА СІС ТЭМ НАЙ АСНО ВЕ
Прэ зі дэнт пад тры маў но выя ме ха ніз мы фі нан са ва га азда раў лен ня 

праб лем ных сель гас прад пры ем стваў
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387 — 
НО ВЫ РЭ КОРД 
ПРА ХАД НЫХ 

БА ЛАЎ!
Ме на ві та столь кі трэ ба бы ло на браць па трох прад-

ме тах на ЦТ плюс атэс тат, каб па сту піць сё ле та 

ў Бел дзярж уні вер сі тэт на спе цы яль насць «су свет ная 

эка но мі ка» фа куль тэ та між на род ных ад но сін. Ле тась 

рэ корд па кра і не так са ма на ле жаў гэ та му фа куль тэ ту: 

на спе цы яль нас цях «між на род нае пра ва» і «між на род-

ныя ад но сі ны» пра хад ны бал склаў 384, а на спе цы-

яль нас ці «лінг вак ра і наз наў ства» — 381.

Якія ж вы шы ні трэ ба бы ло пе ра адо лець абі ту ры ен там сё-

ле та, каб ажыц ця віць сваю ма ру і тра піць на фа куль тэт між-

на род ных ад но сін?

Уся го на ФМА бы ло за лі ча на 67 абі ту ры ен таў. На спе цы яль-

нас ці «лінг вак ра і наз наў ства» пра хад ны бал склаў 383. Пяць 

абі ту ры ен таў бы лі за лі ча ны без эк за ме наў.

На спе цы яль насць «мыт ная спра ва» за лі ча на 17 абі ту ры ен-

таў. Ся род іх двое пры ня ты без іс пы таў і шэсць — па мэ та вым 

пры ёме. Пра хад ны бал — 372 (у 2017 го дзе — 359).

На гру пу з дзвюх спе цы яль нас цяў эка на міч на га про фі лю 

гэ та га фа куль тэ та па аб' яд на ным кон кур се за лі ча на 20 абі-

ту ры ен таў, пра хад ны бал склаў 377 (у 2017 го дзе — 366). На 

асоб ныя спе цы яль нас ці пра хад ныя ба лы скла лі: «су свет ная 

эка но мі ка» — 387 (у 2017 го дзе — 371); «ме недж мент» (на-

пра мак — ме недж мент у сфе ры між на род на га ту рыз му) — 377 

(у 2017 го дзе — 366).

На гру пу з дзвюх спе цы яль нас цяў про фі лю «між на род ныя 

ад но сі ны» па аб' яд на ным кон кур се за лі ча на 22 абі ту ры ен ты, 

пра хад ны бал склаў 382. На асоб ныя спе цы яль нас ці пра хад ныя 

ба лы скла лі: «між на род нае пра ва» — 382 (у 2017 го дзе — 384); 

«між на род ныя ад но сі ны» — 383 (у 2017 го дзе — 384).

А вось дак лад ныя на ву кі сё ле та кры ху «пра се лі». Так, на 

фа куль тэт ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій па спе цы-

яль нас цях аб' яд на на га кон кур су дзён най фор мы на ву чан-

ня бы ло за лі ча на 204 абі ту ры ен ты, з іх адзін пры ня ты без 

эк за ме наў. Пра хад ны бал склаў 265 (у 2017 го дзе — 284). 

На асоб ныя спе цы яль нас ці пра хад ныя ба лы скла лі: «кам-

п'ю тар ная бяс пе ка» (на пра мак — ра дыё фі зіч ныя ме та ды і 

пра грам на-тэх ніч ныя срод кі) — 317 (у 2017 го дзе — 317); 

«пры клад ная ін фар ма ты ка» (на пра мак — ін фар ма цый ныя 

тэх на ло гіі тэ ле ка му ні ка цый ных сіс тэм) — 310 (у 2017 го дзе 

309); «ра дыё фі зі ка» — 278 (у 2017 го дзе — 295); «аэ ра кас міч-

ныя ра дыё элект рон ныя і ін фар ма цый ныя сіс тэ мы і тэх на ло-

гіі» — 283 (у 2017 го дзе — 290); «фі зіч ная элект ро ні ка» — 265 

(у 2017 го дзе — 284).

На фа куль тэт пры клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі па аб'-

яд на ным кон кур се за лі ча на 276 абі ту ры ен таў, пра хад ны бал 

склаў 327 (у 2017 го дзе — 335). Ся род за лі ча ных 33 пры ня ты 

без эк за ме наў. Пра хад ныя ба лы па спе цы яль нас цях і на прам-

ках: «пры клад ная ін фар ма ты ка» (на пра мак — пра грам нае за-

бес пя чэн не кам п'ю тар ных сіс тэм) — 371 (у 2017 го дзе — 372); 

«ін фар ма ты ка» — 364 (у 2017 го дзе — 360); «ак ту ар ная ма-

тэ ма ты ка» — 339 (у 2017 го дзе 352); «кам п'ю тар ная бяс пе ка» 

(на пра мак — ма тэ ма тыч ныя ме та ды і пра грам ныя сіс тэ мы) — 

356 (у 2017 го дзе — 352); «пры клад ная ма тэ ма ты ка» — 340 (у 

2017 го дзе — 341); «эка на міч ная кі бер не ты ка» — 327 (у 2017 

го дзе — 335).

У Бел дзярж уні вер сі тэ це ўжо за вер ша на за лі чэн не на пер-

шы курс на пя ці фа куль тэ тах. Пра цэс за лі чэн ня ад бы ва ец ца 

ад кры та і за ім мож на на зі раць на сай це БДУ.

Між ін шым, учо ра ў кра і не рас па чаў ся пры ём да ку мен таў у 

ся рэд нія спе цы яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы. На га да ем, што 

да ку мен ты на бюд жэт ную фор му на ву чан ня на ба зе 9 кла саў 

бу дуць пры маць да 3 жніў ня, на ба зе 11 кла саў — па 9 жніў ня. 

Пры ём на плат ную фор му атры ман ня аду ка цыі да 14 жніў ня на 

асно ве ба за вай аду ка цыі і да 16 жніў ня — на асно ве агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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