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Мі ну лая су бо та, ня гле дзя чы 

на даждж лі вае на двор'е ў ста-

лі цы, ста ла са праў ды «спя кот-

най» з-за па лі тыч ных па дзей. 

Кад ра выя зме ны ва ўра дзе, 

но выя мі ніст ры і ад каз кі раў-

ні ка дзяр жа вы на кры ты ку ў 

ін тэр нэ це і СМІ, тое, што бы-

ло на слы ху ўсе вы хад ныя. 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» бы ла 

не па срэд на на мес цы па дзей 

у па ла цы Не за леж нас ці.

Но вая ка ман да 
ўра да

Па са ду прэм' ер-мі ніст ра Бе-

ла ру сі за няў Сяр гей РУ МАС. Да 

гэ та га ён уз на чаль ваў Банк раз віц-

ця, які зай маў ся ўдас ка на лен нем 

сіс тэ мы фі нан са ван ня дзяр жаў ных 

пра грам і рэа лі за цы яй са цы яль ных 

ін вест пра ек таў. Пер шым на мес-

ні кам Сяр гея Ру ма са на зна ча-

ны Аляк сандр ТУР ЧЫН, які да 

гэ та га кі ра ваў Апа ра там Саў мі на. 

Ку ры ра ваць па ліў на-энер ге тыч ны 

комп лекс на па са дзе на мес ні ка 

прэм' ер-мі ніст ра бу дзе Ігар ЛЯ-

ШЭН КА, бы лы стар шы ня кан цэр-

на «Бел наф та хім». За бу даў ніц тва, 

ЖКГ, транс парт бу дзе ад каз ваць 

на мес нік прэм' е ра Ула дзі мір 

КУ ХА РАЎ. «Гэ та ас но ва. А да лей 

вам вы зна чаць ва ўра дзе, як вы 

раз мяр ку е це гэ тыя аба вяз кі», — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар. Ра-

ней Ула дзі мір Ку ха раў пра ца ваў 

на мес ні кам стар шы ні Ка мі тэ та 

дзяр жаў на га кант ро лю. Са цы яль-

ная сфе ра: аду ка цыя, ме ды цы на, 

куль ту ра, спорт — зо на ад каз нас ці 

яшчэ ад на го ві цэ-прэм' е ра Іга ра 

ПЕТ РЫ ШЭН КІ, які пра ца ваў па-

слом Бе ла ру сі ў Ра сіі.

Да спра вы пад бо ру кан ды да таў 

на най важ ней шыя дзяр жаў ныя па-

са ды бы лі пад клю ча ны стар шы ні 

гра мад скіх ар га ні за цый, кан суль-

та цыю з які мі на пя рэ дад ні пра вя ла 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

На тал ля Ка ча на ва. Ця пе раш няе 

кі раў ніц тва ўра да ста не са мым 

ма ла дым у гіс то рыі кра і ны.

Но вае па ка лен не кі раў ні коў 

прый шло і ў не каль кі мі ніс тэр-

стваў. Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тва ўзна ча ліць Дзміт-

рый МІ КУ ЛЁ НАК, які пра ца ваў 

ды рэк та рам ка му наль на га ўні тар-

на га прад пры ем ства «Упраў лен не 

ка пі таль на га бу даў ніц тва Мін гар-

вы кан ка ма». Но вым мі ніст рам 

пра мыс ло вас ці стаў Па вел УЦЮ-

ПІН. «Ве да е це сфе ру. Вы там, па-

мой му, га доў пяць пра пра ца ва лі. 

І вель мі доб ра, што вы пап ра ца ва лі 

і ў Мі ніс тэр стве эка но мі кі», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 

на зна ча ю чы Паў ла Уцю пі на на

па са ду.

Мі ніс тэр ствам эка но мі кі бу-

дзе кі ра ваць бы лы пер шы на мес-

нік мі ніст ра Дзміт рый КРУ ТОЙ. 

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што мі-

ніс тэр ству трэ ба на быць «но вае 

ды хан не» і пры ста са вац ца да «но-

вых рэа лій».

Бе ла рус кі лі дар на ступ ным чы-

нам прад ста віў но ва га мі ніст ра 

су вя зі і ін фар ма ты за цыі Кан-

стан ці на ШУЛЬ ГА НА: «Ча ла век 

дыс цып лі на ва ны, ва ен ны, які вель-

мі доб ра ве дае гэ тую сфе ру і асаб-

лі ва перс пек ты ву раз віц ця, звя за-

ную з ін фар ма цый ны мі тэх на ло гі-

я мі, ства рэн нем вя лі кай удзель най 

ва гі ў эка но мі цы ІT-сфе ры».

Змя ніў ся і стар шы ня Дзяр жаў-

на га ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі-

тэ та. Ім стаў Ра ман ГА ЛОЎ ЧАН-

КА. Акра мя во пы ту ў гэ тай га лі не, 

ён пра ца ваў і ў дып ла ма тыч най 

сфе ры.

«Спра ва не толь кі 
ў Ор шы»

Шмат лі кія пра ва лы да ру чэн няў 

на Ві цеб шчы не не ста лі адзі най 

пры чы най пе ра мен ва ўра дзе. 

«Я ха чу ска заць: спра ва не толь-

кі ў Ор шы. Гэ та апош няя кроп ля, 

якая пе ра поў ні ла ча шу цяр пен ня. 

Га лоў нае — у глы бі ні», — за явіў 

Прэ зі дэнт.

Га лоў ная прэ тэн зія кі раў ні ка 

дзяр жа вы да пра цы мі ну ла га ўра-

да — ва ла кі та і без ад каз насць, не-

пас ля доў насць дзе ян няў, па сло вах 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, вы яў ля ла ся 

ў мно гіх ра шэн нях. Ад ным са спрэч-

ных пы тан няў ста ла пры ва ты за цыя, 

якая не па він на не га тыў на ўплы-

ваць на эка но мі ку і яе ўстой лі вае 

раз віц цё. Бо апош няе з'яў ля ец ца 

га ран там не за леж нас ці.

«Ні хто не су праць пры ва ты за-

цыі. Бы ло вы раз на мною вы зна-

ча на. Па кож ным прад пры ем стве, 

ма лым або вя лі кім, па пра цоў ных 

ка лек ты вах — там лю дзі жы вуць 

і пра цу юць — мы па він ны вы зна-

чац ца, перш чым пра да ваць ак цыі 

гэ та га прад пры ем ства», — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Уз ва жыць трэ ба ўсе плю сы і 

ры зы кі, што пры ня суць но выя ін-

вес та ры: ра бо чыя мес цы і за роб кі, 

ці, на ад ва рот, — зваль нен ні. Пра 

апош няе Прэ зі дэнт ска заў ад на-

знач на: «Та кая пры ва ты за цыя нам 

не па трэб на».

Да ру чэн не кі раў ні ка дзяр жа вы 

да сяг нуць ся рэд ня га за роб ку па 

кра і не ў 1000 руб лёў бы ло ўспры-

ня та ўра дам як не да пу шчаль нае. 

Та кая ж рэ ак цыя бы ла і на да-

ру чэн не па вы сіць за роб кі ніз ка-

аплат ным ра бот ні кам: «ня не чкам 

у сад ках, баль ні цах», — пры вёў 

прык лад Прэ зі дэнт.

«Доб ра, я пра па на ваў аль тэр на-

ты ву. Да вай це та ды ра зам з ва мі 

бу дзем мець тую зар пла ту, якую 

ма юць гэ тыя ня шчас ныя ня не чкі. 

Ды не, ва ўра дзе гэ та не маг чы ма, 

трэ ба ме не джа рам ва ўра дзе па-

ды маць за ра бот ную пла ту, і чым 

вы шэй, тым лепш яны бу дуць пра-

ца ваць. Дык што ж гэ та за спра-

вяд лі васць?» — абу рыў ся кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ня ўда ла пра ве дзе ныя і пе ра га-

во ры з Між на род ным ва лют ным 

фон дам. Умо вы пад няць апла ту 

ка му наль ных па слуг да 100 % і 

пры ва ты за ваць дзярж ма ё масць 

бы лі не пры маль ны мі для гра мад-

ства. Бе ла рус кі лі дар пра па на ваў 

ін шае ра шэн не: па вя ліч ваць пра-

 цэнт апла ты ка му наль ных па слуг 

ад па вед на па вы шэн ню за роб каў 

(на пяць до ла раў кож ны год).

«Прэ зі дэнт ста віць ад ну за да чу, 

а тут із ноў спра бу юць пра ціс нуць 

ва ўра дзе, ды і На цы я наль ным бан-

ку, не кі ем, дык пал кай гэ тую так 

зва ную лі бе раль ную па зі цыю», — 

рас ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пас ля свай го на зна чэн ня ў раз-

мо ве з жур на ліс та мі Сяр гей Ру мас 

па абя цаў, што дыс цып лі не бу дзе 

ўдзя ляц ца пер ша сная ўва га: «Кі-

 раў нік дзяр жа вы па чаў з гэ та га —

пы тан ні дыс цып лі ны, пры стой-

 нас ці і пы тан ні даб ра бы ту лю дзей. 

Што да ты чыц ца апош ня га, кі раў нік 

дзяр жа вы пад ра бяз на спы ніў ся на 

гэ тым. І рост даб ра бы ту лю дзей 

бу дзе з'яў ляц ца асноў най ацэн-

кай ра бо ты ад ноў ле на га скла ду 

ўра да».

Ад «раз но су» 
да «па цём кін скіх 
вё сак»

Пас ля кад ра вых пы тан няў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пра ка мен та ваў 

вод гу кі ў ін тэр нэ це на апош нія 

ўнут ры па лі тыч ныя па дзеі кра і ны.

Ра шэн ні Прэ зі дэн та пад час і 

пас ля ар шан скай ка ман дзі роў кі 

якія толь кі эпі тэ ты не атры ма лі ад 

ка мен та та раў у Се ці ве: і «раз нос 

ура да», і «па ка заль ная луп цоў ка», 

і «кад ра выя чыст кі». «Але ўказ 

пад піс вае на пры зна чэн ні чле наў 

ура да Прэ зі дэнт. І што, вы хо ча-

це ска заць, што я на зна чыў гэ тых 

чле наў ура да для та го, каб раз нос 

зла дзіць? Гэ та зна чыць, са мо му 

са бе. Та му Прэ зі дэн ту ну ні як не 

вы гад на мець та кі ўрад, яко му трэ-

ба ўстрой ваць раз нос», — рас тлу-

ма чыў бе ла рус кі лі дар.

Не перс пек тыў ны, на дум ку 

Прэ зі дэн та, і еў ра пей скі во пыт 

кон курс на га ад бо ру на кі ру ю чыя 

па са ды. Ва ўла дзе па він ны быць 

лю дзі, якія ма юць во пыт, жа дан не 

пра ца ваць і лю бяць свой на род. 

Та кім з'яў ля ец ца но вае па ка лен-

не кі раў ні коў. «І дай бог, каб мы 

не па мы лі лі ся і вы бы лі ад да ны мі 

і на дзей ны мі людзь мі, каб не зда-

ры ла ся, як у нас у сіс тэ ме ахо вы 

зда роўя: ка руп цы я нер на ка руп-

цы я не ры ся дзіць і ка руп цы я не рам 

па га няе», — вы ка заў свае спа дзя-

ван ні Аляк сандр Лу ка шэн ка, звяр-

та ю чы ся да на зна чэн ня чы ноў ні-

каў.

Асаб лі вы ак цэнт і на бе ла рус ка-

ра сій скіх ад но сі нах, якія заў сё ды 

бы лі не прос та на вы со кім, а на 

брац кім уз роў ні. Свед чан не та му 

і даў няе зна ём ства двух лі да раў, і 

маш таб ная ба за са юз ных да га во-

раў, ін тэ гра цый ных пра ек таў.

«Ра сія ба іц ца стра ціць Бе ла-

русь, не ка то рыя ка жуць, што рэс-

пуб лі ка раз вяр ну ла ся на За хад. 

Ды ні ку ды мы не раз вяр ну лі ся і 

раз ва роч вац ца не збі ра ем ся. Наш 

лёс вы зна ча ны Гос па дам — быць 

тут, у цэнт ры Еў ро пы. Вось гэ тым 

тры ва лым моц ным мос там па між 

Ус хо дам і За ха дам», — кан ста та-

ваў Прэ зі дэнт.

Даў на каз кі раў нік дзяр жа вы і 

но вым кад рам, па пя рэ дзіў шы аб 

не да пу шчаль нас ці ка руп цыі.

Пра ка мен та ваў Прэ зі дэнт і «ма-

ра фет» у га ра дах пе рад яго пры ез-

дам. На вя дзен не лос ку не па він на 

пра во дзіц ца ў сты лі па цём кін скіх 

вё сак. «Ка лі хтось ці да пры ез ду 

Прэ зі дэн та зро біць доб рую спра ву, 

я бу ду толь кі ўдзяч ны. Але гэ та па-

він на быць пла на ва, лю дзі па він ны 

ба чыць ка рысць ад гэ та га, гэ та не 

па він на быць па ка зуш на, — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Ні я кіх па цём кін скіх вё сак у Бе ла-

ру сі ня ма і ні ко лі не бу дзе».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

КАД РЫ, ЯКІЯ ВЫ РА ША ЮЦЬ
Прэ зі дэнт зра біў шэ раг на зна чэн няў у бе ла рус кім ура дзе

Ура джай у кра і-

не амаль са бра ны. 

Пра гэ та свед чыць 

апе ра тыў ная ін фар-

ма цыя Мі ніс тэр ства 

сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня. Уся го з 

па лёў убра лі больш 

за пяць міль ё наў 

тон збож жа вых і 

зер не ба бо вых куль-

тур. Ся рэд няя ўра-

джай насць скла ла 

26,5 цэнт не ра з гек-

та ра.

Прак тыч на за вер ша-

на ўбо рач ная кам па нія ў 

Брэсц кай воб лас ці, дзе 

збож жа за ста ло ся на 

1,7 % пло шчаў. Агуль-

ны на ма лот там склаў 

922,8 ты ся чы тон.

За вяр ша ец ца ўбор ка і на Мін шчы не. 

Там аг ра рыі са бра лі са мы вя лі кі ўра джай 

па кра і не — 1289,4 ты ся чы тон. У Го мель-

скай і Гро дзен скай аб лас цях з па лёў вы-

вез лі 566,2 ты ся чы тон і 859,6 ты ся чы тон 

ад па вед на. На блі жа юц ца да за вяр шэн ня 

ра бо ты і ў паў ноч ным рэ гі ё не. На ма лот у 

Ві цеб скай воб лас ці — 684,6 ты ся чы тон 

(там убра лі збож жа з 85,4 % па сяў ных 

пло шчаў), у Ма гі лёў скай — 720,6 ты ся чы 

тон (збожжа ўбра на з 90,1 % па сяў ных 

пло шчаў).

Сель гас ар га ні за цыі 14 ра ё наў Го мель-

скай воб лас ці па ча лі ўбор ку ку ку ру зы на 

сі лас. Сё ле та па се вы ку ку ру зы ў рэ гі ё не 

бы лі па шы ра ны больш чым на шэсць ты-

сяч гек та раў і скла лі 306 ты сяч гек та раў.

На зя лё ную ма су ад ве дзе на звыш 

240 ты сяч гек та раў.
Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

На тал ля Ка ча на ва афі цый на прад ста ві ла

су пра цоў ні кам Апа ра ту Са ве та мі ніст раў 

но вы склад ура да кра і ны: но ва га прэм' ер-

мі ніст ра Сяр гея Ру ма са, пер ша га на мес-

ні ка прэм' ер-мі ніст ра Аляк санд ра Тур чы-

на і трох на мес ні каў прэм' ер-мі ніст ра — 

Іга ра Ля шэн ку, Ула дзі мі ра Ку ха ра ва і Іга-

ра Пет ры шэн ку. З па пя рэд ня га скла ду 

на па са дзе на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра 

за стаў ся Мі ха іл Ру сы. Ча ка ец ца, што раз-

мер ка ван не аба вяз каў па між ві цэ-прэм'-

е ра мі ад бу дзец ца на гэ тым тыд ні.

«Ду маю, што прэм' ер-мі ністр яшчэ ўваж лі-

ва вы ву чыць струк ту ру ўра да і функ цы я наль-

ныя аба вяз кі кож на га. Маг чы ма, бу дуць ней кія 

зме ны, пра гэ та кі раў нік ура да па ве да міць», — 

ска за ла На тал ля Ка ча на ва.

Яна ад зна чы ла, што Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн-

та пра цуе ва ўза е ма дзе ян ні з ура дам па мно гіх 

пы тан нях, уклю ча ю чы і эка на міч ны блок. На тал-

ля Ка ча на ва вы ка за ла над зею, што ў да лей шым 

та кая ра бо та бу дзе су мес най і эфек тыў най.

Акра мя та го, кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та ак цэн та ва ла ўва гу на тым, што ўра ду 

бу дзе не аб ход на эфек тыў на пра ца ваць над за-

да чай, якую па ста віў Прэ зі дэнт па раз віц ці ўсіх 

рэ гі ё наў кра і ны. Па вод ле яе слоў, ужо зроб ле на 

шмат для аг ра га рад коў, аб лас ных цэнт раў, а ця-

пер не аб ход на за няц ца ся рэд ні мі га ра да мі, дзе 

пра жы вае больш за 50 ты сяч жы ха роў.

«Вы со ка эфек тыў ныя прад пры ем ствы па він-

ны быць у кож ным го ра дзе і ра ё не, каб лю дзі 

ра зу ме лі, што ў іх ёсць ра бо та. Усім, хто пра цуе 

ва ўра дзе, трэ ба яшчэ раз уваж лі ва па гля дзець 

і зра біць ак цэн ты на клю ча вых мо ман тах, пра 

якія га ва рыў Прэ зі дэнт, і пры няць усе ме ры, 

каб па стаў ле ныя за да чы бы лі рэа лі за ва ны», — 

пад крэс лі ла На тал ля Ка ча на ва.

Сяр гей Ру мас у вы ступ лен ні пе рад Апа ра-

там ура да па дзя ка ваў Прэ зі дэн ту за ака за ны 

да вер. «Я раз гля даю гэ та пры зна чэн не як вя-

лі кую ад каз насць і вы клік для мя не аса біс та. 

Сён ня па чы на ец ца, на пэў на, са мы ад каз ны этап 

у ма ім жыц ці, які па тра буе кан цэнт ра цыі ўсіх сіл 

і на вы каў, во пы ту, які я атры маў на па пя рэд ніх 

па са дах. Пер са нал Апа ра ту ўра да вя до мы сва ім 

пра фе сі я на ліз мам. Гэ та вя лі кі го нар для мя не 

кі ра ваць ва мі», — за явіў Сяр гей Ру мас.

Ка мен ту ю чы пла ны па кур се, які абя рэ но-

вы склад Са ве та Мі ніст раў, ён ад зна чыў, што 

ўся пра ца бу дзе грун та вац ца на за да чах, якія 

ўжо вы зна ча ны пра грам ны мі да ку мен та мі.

«Не вар та ча каць ней кай рэ ві зіі пры ня тых 

ра шэн няў. Кі раў нік дзяр жа вы пры пры зна чэн ні 

но ва га скла ду ўра да зра біў ак цэн ты на та кія рэ-

чы, як дыс цып лі на і згур та ва насць. Акра мя та го, 

шмат ува гі бы ло ўдзе ле на даб ра бы ту на сель-

ніц тва. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што ме на ві та ўзро-

вень даб ра бы ту лю дзей бу дзе асноў най ацэн-

кай ра бо ты ўра да. Над гэ тай за да чай нам да вя-

дзец ца пра ца ваць з поў най са ма ад да чай», — 

рэ зю ма ваў Сяр гей Ру мас.

Учо ра Сяр гей Ру мас і яго на мес ні кі прад-

ста ві лі но вых кі раў ні коў мі ніс тэр стваў іх ка-

лек ты вам.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Умоўныя абазначэнні:
  — намалочана збожжа, тысяч тон;

  — ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

  — сабрана збожжавых 
             і зернебабовых культур, 

       у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:
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ЗА СТА ЛО СЯ ЎБРАЦЬ МЕНШ ЗА 7 %

Дыс цып лі на, згур та ва насць, 
даб ра быт лю дзей

Но вы прэм' ер-мі ністр рас ка заў аб пла нах ра бо ты ўра да


