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Па ла та прад стаў ні коў: 
ма ла досць, жа ноц касць, до свед
Зноў вы бра ны пар ла мент пач не ра бо ту шос та га снеж ня

НЕ ПАЎ ТА РЫЦЬ 
АД МОЎ НЫ ВО ПЫТ

Кі раў нік дзяр жа вы пад-

крэс ліў, што больш да пус-

ціць па мыл кі нель га. «Час 

экс пе ры мен таў за кон чыў-

ся». Ён ад зна чыў сціп лую 

па зі тыў ную ды на мі ку па 

асоб ных па каз чы ках ра бо-

ты АПК. Ад нак вы ні кі ўсе-

ба ко ва га ана лі зу сі ту а цыі ў 

сель ска гас па дар чай га лі не, 

па сло вах Прэ зі дэн та, свед-

чаць пра вель мі сур' ёз ныя 

праб ле мы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за ўва жыў, што са ма за спа-

кой вац ца не вар та і кі раў ні-

кам ін шых аб лас цей: «У нас 

пры клад на та кая ж сур' ёз-

ная сі ту а цыя ва ўсіх ус ход ніх 

аб лас цях: і ў Ма гі лёў скай, і 

ў Го мель скай. Ім так са ма 

прый дзец ца пры маць над-

звы чай ныя ме ры. Але там 

пас ля за ме ны кі раў ні коў 

аб лас цей ва ру шыц ца быц-

цам бы па ча лі. Але гэ та га 

ма ла. Трэ ба пры маць тэх на-

ла гіч ныя і ар га ні за цый ныя 

ме ры, каб спра віц ца з праб-

ле ма мі, якія там іс ну юць».

Што да ты чыц ца Ві цеб-

шчы ны, за пяць апош ніх 

га доў аб' ём вы твор час ці 

пра дук цыі сель скай гас па-

дар кі тут змен шыў ся амаль 

на два пра цэн ты. «Гэ та 

зна чыць, вы не топ ча це ся 

на мес цы... Пяць га доў вы 

ко ці це ся ў ад ва рот ны бок. 

І га неб ныя з'я вы, пра якія я 

час та ка жу, для на шых ка а-

пе ра ты ваў за клю ча юц ца ў 

тым, што вы яшчэ ле тась, 

ба ю ся, і сё ле та пе ра кід ва е-

це кар мы з ра ё на ў ра ён, каб 

хоць не як пра кар міць жы вё-

лу і вы піх нуць, як у на ро дзе 

ка жуць, на па шу ў са ка ві ку, 

ка лі там яшчэ ес ці ня ма ча-

го... Якая пра дук цыя, якія ін-

тэ гра цый ныя струк ту ры вас 

пры гэ тым вы ра ту юць?» — 

спы таў Прэ зі дэнт.

«Ніз кая ін вес ты цый ная 

ак тыў насць, па дзен не экс-

парт на га па тэн цы я лу і як 

вы нік — па гар шэн не фі нан-

са ва га ста ну прад пры ем-

стваў, — пра цяг нуў сум ны 

пе ра лік Прэ зі дэнт. — До ля 

страт ных ар га ні за цый рас-

це, а іх удзель ная ва га мак-

сі маль ная ся род усіх аб лас-

цей кра і ны. Цал кам не да пу-

шчаль на тое, што ад та кой 

ра бо ты (ка лі гэ та на огул 

мож на на зваць ра бо тай) 

па ку ту юць лю дзі. Ад на шай 

не ар га ні за ва нас ці, не рас па-

рад час ці і, трэ ба шчы ра ска-

заць, ад бес тал ко вас ці са міх 

лю дзей. Але трэ ба ска заць, 

бес тал ко васць на шых пад-

на ча ле ных па чы на ец ца заў-

сё ды з нас».

Ска ра чэн не за ня тых у га-

лі не і іх ніз кая за ра бот ная 

пла та ўжо ні ко га не здзіў ля-

юць, за ўва жыў кі раў нік дзяр-

жа вы. Як ін фар муе Бел стат, 

37 пра цэн таў ра бот ні каў 

сель скай гас па дар кі Ві цеб-

скай воб лас ці атрым лі ва юць 

за ра бот ную пла ту ні жэй за 

500 руб лёў, а 40 ар га ні за-

цый на ват не мо гуць за бяс-

печ ваць яе рэ гу ляр ную і са-

ма стой ную вы пла ту.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

абу рыў ся тым, што ў та кой 

сі ту а цыі кі раў ніц тва воб-

лас ці не да ра валь на доў га 

(больш за два га ды) рас-

пра цоў вае пра па но вы аб 

тым, як мож на бы ло б яе 

вы пра віць. Ця пер ві цеб скія 

ўла ды пра па ну юць кі раў ні-

ку дзяр жа вы пад пі саць но вы 

ўказ. «Я азна ё міў ся з пра-

ек там ука за. Асноў ныя па-

ла жэн ні пра ду гледж ва юць 

ра ды каль ную пе ра бу до ву 

ўсёй сіс тэ мы кі ра ван ня аг-

ра пра мыс ло ва га комп лек су 

Ві цеб скай воб лас ці, а пра-

па на ва ны су пер буй ны хол-

дынг зой ме дзве тра ці ны 

яе тэ ры то рыі, — па ве да міў 

кі раў нік дзяр жа вы. — Пры 

гэ тым воб ласць раз ліч вае 

на ка ла саль ную су му дзяр-

жаў най пад трым кі. Та му 

для пры няц ця кан чат ко вых 

рашэн няў сён ня нам трэ ба 

бу дзе пад ра бяз на і кан крэт-

на аб мер ка ваць усе іс ну ю-

чыя пы тан ні».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

заўва жыў, што воб ласць ужо 

атры ма ла ад моў ны во пыт 

ча ты рох хол дын гаў з пя ці, 

а ця пер пра па нуе ства рыць 

адзін гі ганц кі хол дынг. На 

якіх пад ста вах? Маг чы ма, 

спра ва ў па ру шэн ні тэх на-

ла гіч ных па тра ба ван няў, ка-

лі так, то но вы ўказ на ўрад 

ці да па мо жа. «Ка лі не бу дзе 

ад зям лі, ма шын ных два роў, 

збож жа то каў ка рыс ці ў гас-

па дар ках на мес цах, ні я кія 

хол дын гі сі ту а цыю не вы ра-

ту юць», — ска заў ён.

ХТО МО ЖА БЫЦЬ 
ІН ТЭ ГРА ТА РАМ?

На дум ку стар шы ні Ві-

цеб ска га абл вы кан ка ма Мі-

ка лая Шарс нё ва, у рэ гіё не 

скла ла ся за леж ная сі ту а-

цыя. «Сель ска гас па дар-

чыя ар га ні за цыі з пры чы ны 

праб лем, якія ўтва ры лі ся, 

не мо гуць за ха ваць аб' ёмы 

вы твор час ці і тым больш іх 

на рас ціць. А пе ра пра цоў чыя 

прад пры ем ствы што год не-

да атрым лі ва юць сы ра ві ну і 

не толь кі зні жа юць эфек тыў-

насць улас най вы твор час ці, 

але і, як след ства, страч ва-

юць маг чы масць свое ча со-

вай ма дэр ні за цыі тэх на ло-

гій пе ра пра цоў кі, пры гэ тым 

губ ля юць кан ку рэн та здоль-

насць на рын ку», — рас ка-

заў ён.

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, ча-

му не эфек тыў на пра цу юць 

комп лек сы, якія пе ра пра цоў-

ва юць пра дук цыю. Гу бер на-

тар кан ста та ваў, што яны 

бы лі па бу да ва ныя ў са вец кія 

га ды. Прад пры ем ствы мя са-

ма лоч най пе ра пра цоў кі бы лі 

ма дэр ні за ва ныя, але іх за-

гру жа насць 50—60 %. Пры 

гэ тым ма лоч ныя і мя са кам-

бі на ты «цяг нуць» за са бой 

страт ныя прад пры ем ствы.

«Вы зра зу ме лі, што ін тэ-

гра та рам мо жа быць прад-

пры ем ства, якое вы раб ляе 

кан чат ко вую пра дук цыю: 

мя са і ма ла ко», — кан ста-

та ваў Прэ зі дэнт. У 2016-м 

гэ та не бы ло зроб ле на ў 

поў най ме ры, бо та ды ў ма-

лоч на- і мя са пе ра пра цоў чых 

за во даў бы лі арыш та ва ныя 

ра хун кі. Та ды ін тэ гра та ра-

мі вы сту пі лі два кам бі на ты 

хле ба пра дук таў, кам бі кор-

ма вы за вод і мя са кам бі нат. 

Воб ласць раз ліч ва ла, што 

ма лоч ныя і мяс ныя пе ра-

пра цоў чыя за во ды змо гуць 

па пра віць свой фі нан са вы 

стан і аб' яд на юць гас па дар-

кі пад сва ім да хам. На дум ку 

кі раў ніц тва рэ гі ё на, гэ ты час 

прый шоў.

Прэ зі дэнт на зваў са мы ві-

да воч ны рэ цэпт «ля чэн ня» 

хво рых гас па да рак: «Я га ва-

ру, як ча ла век, які на ра дзіў-

ся ў вёс цы, па пра ца ваў на 

зям лі ня ма ла... Ве даю, ка лі 

бу дзе жа дан не, бу дзе плён. 

А ка лі бу дзе це соп лі рас пус-

каць і зай мац ца не зра зу ме-

ла чым і пас ля абе ду вас на 

ра бо це не знай сці, та ды не 

бу дзе ні чо га. Та му па чы най-

це пра ца ваць!»

Пад час на ра ды Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па ці ка-

віў ся, якім чы нам кі раў ні кі 

іс ну ю чых ін тэ гра цый ных 

струк тур (ды рэк та ры хле-

ба за во да, кам бі кор ма ва га 

за во да, ма ла ка за во да і мя-

са кам бі на та) кі ру юць сва і мі 

пад раз дзя лен ня мі: сель скі мі 

гас па дар ка мі, якіх два-тры 

дзя сят кі ў кож на га, у пры-

ват нас ці. Гу ча лі до сыць 

ня яс ныя ад ка зы на кшталт 

«пра во дзім пя ці хві лін кі», 

«я не ад ка жу», «акра мя 

пла нё рак, на пэў на, ні як». 

«Па ты хае дзі кім фар ма ліз-

мам», — зра біў вы сно ву кі-

раў нік дзяр жа вы.

У ад каз пра гу ча ла мер-

ка ван не, што пос пех мо жа 

быць, толь кі ка лі струк ту ра 

ства ра ец ца «ад зям лі», як 

ад бы ло ся ў тым адзі ным з 

пя ці ін тэ гра цый ных аб' яд-

нан няў Ві цеб шчы ны, дзе 

ві да воч ны плён у ра бо це. 

Раз мо ва пра Ві цеб скую 

брой лер ную птуш ка фаб ры-

ку, якая вы пус кае пра дук-

цыю пад вя до мым брэн дам 

«Ган на». Да яе так са ма да-

лу ча ны больш за 10 сель-

гас прад пры ем стваў.

«Ка лі ідзе ра шэн не «ад 

зям лі», аб' ек тыў на за па-

тра ба ва нае і не аб ход нае, 

та ды струк ту ра бу дзе пра-

ца ваць, — пра гу ча ла на 

на ра дзе. — Тое, што сён ня 

пра па ну ец ца, па доб на на 

штуч нае».

ДАЎ ГІ 
АД ТЭР МІ НУ ЮЦЬ, 
АЛЕ І СПЫ ТА ЮЦЬ

Гу бер на тар пры знаў ся, 

што па вя лі кім ра хун ку па-

тра бу ец ца вы ра шыць ад но 

пы тан не — ад су нуць тэр мін 

вы пла ты даў гоў.

Кі раў нік дзяр жа вы па га-

дзіў ся: «На пэў на, так скла-

ла ся, ну, не ха пі ла ім (ін тэ-

гра цый ным струк ту рам. — 

«Зв.») двух-трох га доў, каб 

вый сці на пры быт ко вую ра-

бо ту. І мы ві на ва тыя: па ве-

ры лі ім (у 2016 го дзе, што 

гэ тых тэр мі наў хо піць. — 

«Зв.»). А мо жа, нех та су-

мня ваў ся, што яны вый дуць. 

Мы і ця пер па він ны су мня-

вац ца. Але пра грэс у гэ тым 

кі рун ку ёсць. Ін тэ гра цый ныя 

струк ту ры, за вя за ныя на пе-

ра пра цоў шчы каў, да юць вы-

ні кі».

На ступ нае да ру чэн не кі-

раў ні ка дзяр жа вы — ад рэ гу-

ля ваць цэ на ўтва рэн не. «Вы 

па цэ нах ад рэ гу люй це і раз-

ві вай це гэ тыя струк ту ры ін-

тэ гра цый ныя, але не па збаў-

ляй це іх маг чы мас ці куп ляць, 

да куп ляць цэнт ра лі за ва на і 

гэ так да лей. І кант ра люй це, 

каб цэ ны яны не за вы ша лі. 

Каб не бы ло па срэд ні каў. Ня-

ўжо чатыры ці сем ча ла век 

вы не пра кант ра лю е це?» — 

спы таў ён.

Вы кан ка мы па він ны быць 

на дзе ле ны сва і мі паў на моц-

тва мі і функ цы я мі па за ко не, 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Яны 

кант ра лю юць кад ра вую 

па лі ты ку. «Ка лі мы раз ба-

лан су ем кі ра ван не кра і най, 

ні я кія струк ту ры ні ко му не 

бу дуць па трэб ныя, — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Та му вы зна чы це ся».

Пры гэ тым ён на га даў пра 

ак тыў насць жы ха роў рэ гі ё-

на на вы ба рах: «Лю дзі ў нас 

за ла тыя на Ві цеб шчы не — 

прый шлі і пра га ла са ва лі за 

тых, за ка го мы пра сі лі. Што 

яшчэ трэ ба ад лю дзей? Дык 

да вай це па вер нем ся да іх».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

зра біў вы сно ву, што па куль 

ме га хол дынг ства раць час 

не настаў. Пы тан не па ад-

тэр мі ноў цы даў гоў мож на 

вы ра шыць, але так, каб і тут, 

на Ві цеб шчы не, лю дзі са мі 

кар ды наль на змя ні лі сваё 

стаў лен не да пра цы на зям-

лі. «Ад тэр мі ну ем, мо неш та і 

атры ма ец ца, але кож ны год 

кры вёй і по там бу дзе це за-

раб ляць гро шы і дак лад ваць 

мне аб ней кім пры рос це. Гэ-

та да ты чыц ца і Ма гі лёў скай, 

і Го мель скай аб лас цей», — 

па ста віў ён умо ву.

Прэ зі дэнт так са ма пра-

па на ваў пры ва ты за цыю 

праб лем ных гас па да рак: 

«Не хо чуць пра ца ваць у та-

кой фор ме, трэ ба ад крыць 

пры ва ты за цыю гас па да рак, 

трэ ба спіс склас ці і на сайт. 

І хай прый дзе ней кі ін вес тар 

і дасць ка пей ку».

Ён паў та рыў, што за ўсё 

ад каз ныя больш за ін шых 

кі раў ні кі гас па да рак і кі раў-

ні кі рай вы кан ка маў. «Гэ тыя 

па тра ба ван ні за ста юц ца, 

і да но ва га го да трэ ба вы-

ра шыць усе пы тан ні па гэ-

тых ін тэ гра цый ных струк-

ту рах, — аба зна чыў тэр мін 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Я ду маю, што нам трэ ба су-

стрэц ца ў Мін ску, за пра сіць 

стар шынь рай вы кан ка маў, 

а мо і гар вы кан ка маў, і гу-

бер на та ра, каб пры няць ра-

шэн не».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЧАС ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТАЎ ЗА КОН ЧЫЎ СЯ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пер шыя се сіі абедз вюх 

па лат На цы я наль на га 

схо ду сё ма га склі кан-

ня ад кры юц ца ў адзін 

дзень — та кое ра шэн не 

пры ня ла на па ся джэн ні 

Цэнт раль ная ка мі сія па 

вы ба рах і пра вя дзен-

ні рэс пуб лі кан скіх рэ-

фе рэн ду маў Бе ла ру сі. 

Раз гле дзеў шы ра шэн ні 

аб лас ных ка мі сій, ЦВК 

пры зна ла, што вы ба ры 

ад бы лі ся, і за рэ гіст ра-

ва ла дэ пу та таў Па ла ты 

прад стаў ні коў.

«Па чаць свае пер шыя 

се сіі па ла ты пар ла мен та 

му сяць не паз ней, чым за 

трыц цаць дзён пас ля вы ба-

раў. Вы ба ры ў Са вет Рэс-

пуб лі кі ад бы лі ся 7 ліс та па-

да, та му апош ні тэр мін для 

пра вя дзен ня пер шай се-

сіі — 7 снеж ня, су бо та. Бы-

ла ўзгод не на да та 6 снеж ня. 

Тэ а рэ тыч на пер шую се сію 

Па ла ты прад стаў ні коў мож-

на бы ло пра вес ці на дзе сяць 

дзён паз ней, але тра ды цый-

на яны заў сё ды іш лі ад на за 

ад ной», — рас тлу ма чы ла 

сак ра тар Цэнт рвы бар ка-

ма Але на ДМУ ХАЙ ЛА.

Зран ку ад кры ец ца се сія 

Па ла ты прад стаў ні коў, пас-

ля абе ду — Са ве та Рэс пуб-

лі кі. Ад кры ваць се сіі і вес ці іх 

да вы бран ня стар шынь па-

лат бу дзе стар шы ня ЦВК.

У зноў вы бра най Па ла це 

прад стаў ні коў па вя лі чы ла ся 

коль касць жан чын — 44 да-

мы-дэ пу та ты ця пер зай ма-

юць 40 % скла ду. Па вя лі чы-

ла ся коль касць да свед ча-

ных дэ пу та таў, пар тый ных 

вы бран ні каў, з'я ві лі ся ма-

ла дыя лю дзі ва ўзрос це да 

30 га доў.

«Га лоў нае, каб пар ла-

мент быў сум лен ны і пра ца-

ваў сум лен на. Аль тэр на тыў-

ны го лас — не аба вяз ко ва 

якас ны ці на ле жыць са ма-

му год на му», — у раз мо ве 

з жур на ліс та мі ад зна чы-

ла стар шы ня ЦВК Лі дзія 

ЯРМО ШЫ НА.

Яна за клі ка ла ацэнь-

ваць спра ва зда чу АБ СЕ, 

якая не пры зна ла вы ба ры, 

аб' ек тыў на — з пунк ту гле-

джан ня ліч баў, якія ні хто не 

пад вяр гае су мнен ню (коль-

касць за рэ гіст ра ва ных кан-

ды да таў ад пар тый і ад апа-

зі цыі, коль касць ча ла век, 

якія ска рыс та лі ся маг чы-

мас цю сва бод на выказваць 

сваё мер ка ван не праз СМІ, 

мі тын гі, пі ке ты, гра мад скія 

ме ра пры ем ствы). Гэ тыя ліч-

бы Лі дзія Яр мо шы на на зва-

ла на тхняль ны мі.

«Па сут нас ці спра вы, яны 

аб вяр га юць усе кры тыч ныя 

за ўва гі на конт та го, што кам-

па нія ў той ці ін шай сту пе ні 

пра хо дзі ла не сва бод на. На 

вы ба рах бы ло 39 ты сяч на-

цы я наль ных на зі раль ні каў і 

1030 між на род ных — пра цэс 

зна хо дзіў ся пад та таль ным 

кант ро лем», — да да ла кі-

раў нік Цэнт рвы бар ка ма.

У па пя рэд няй спра ва зда-

чы АБ СЕ вы ра жае су мнен-

не па двац ца ці пя ці ўчаст ках 

з амаль шас ці ты сяч. На ват 

ка лі па іх пры знаць за ўва-

гі, на вы ні кі вы ба раў яны не 

маг лі паў плы ваць, пад крэс-

лі ла Лі дзія Яр мо шы на. ЦВК 

вы ка за ла сваю па зі цыю і на-

кі ра ва ла пя рэ чан не ў Мі ніс-

тэр ства за меж ных спраў.

«Ёсць над чым пра ца-

ваць, у нас ёсць не да хо пы, 

мы іх ве да ем, на пэў на, лепш 

за лю бо га на зі раль ні ка, та-

му што ба чым пра цэс знут-

ры. Зра зу ме ла, гэ ты пра цэс 

трэ ба ўдас ка наль ваць — ме-

на ві та пра ва пры мя няль ную 

прак ты ку, та му што за кон 

пе рад вы ба ра мі Прэ зі дэн-

та ні хто мя няць не бу дзе. 

За кон у нас не бла гі, бо дае 

шы ро кія маг чы мас ці вы бар-

шчы кам, кан ды да там, ар га-

ні за та рам, чле нам вы бар чых 

ка мі сій. Калі б усё бы ло так 

дрэн на, не па вя ліч ва лася б 

коль касць кан ды да таў. А сё-

ле та яна най боль шая пас ля 

2000 го да», — па ве да мі ла 

стар шы ня ЦВК.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Генп ра ку ра ту ра Із ра і ля прад' яві ла 
аб ві на ва чан ні прэм' ер-мі ніст ру

Бінь я мін Не тань я ху пра хо дзіць па трох кры мі наль ных 

спра вах. Прэм' е ра па да зра юць у ха бар ніц тве, мах ляр-

стве і пад ма не да ве ру на ро да. Не тань я ху на зваў ра-

шэн не генп ра ку ро ра Аві хая Ман дэль блі та прад' явіць 

яму аб ві на ва чан ні па трох спра вах спро бай пе ра ва ро ту. 

У юры дыч най сіс тэ ме Із ра і ля ёсць адзін за кон для ўсіх і 

«ін шы за кон для Не тань я ху», упэў не ны прэм' ер. Ця пер, 

на яго дум ку, след чыя і пра ку ро ры дзей ні ча юць не за-

кон на. Па сло вах генп ра ку ро ра, Не тань я ху пра хо дзіць 

па трох спра вах, якія за сна ва ныя на ты ся чах до ка заў. 

Ман дэль бліт так са ма ад зна чыў, што пры су дзіць Не тань-

я ху мо жа толь кі суд.

У Пар ту га ліі за бас та ва лі па лі цэй скія
Ты ся чы пар ту галь скіх па лі цэй скіх са бра лі ся ка ля 

бу дын ка пар ла мен та ў Лі са бо не на ак цыю пра тэс ту. 

Ма ні фе стан ты па тра ба ва лі па вы шэн ня апла ты пра-

цы, да дат ко вых іль гот і но вай экі пі роў кі. Не ка то рыя 

тры ма лі ў ру ках пла ка ты з над пі сам: «Мы аба ра ня-

ем лю дзей, але хто аба ро ніць нас?» Дэ ман стран ты 

кры ты ка ва лі ўрад, у яко га, сцвяр джа юць яны, ёсць 

срод кі для бан каў, але ча мусь ці не ха пае гро шай 

на па лі цыю. Па чат ко вая зар пла та афі цэ ра па лі цыі ў 

Пар ту га ліі скла дае 789 еў ра. Для па раў на ння: іх ка-

ле гі ў Фран цыі атрым лі ва юць 1309 еў ра. Па звест ках 

мяс цо вых СМІ, гэ та са мы маш таб ны пра тэст су пра-

цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў Пар ту га ліі з 2015 го-

да, ка лі да ўла ды прый шлі са цы я ліс ты. Ар га ні за та ры 

дэ ман стра цыі ча ка лі, што ў ёй возь муць удзел ка ля 

10 ты сяч ча ла век.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА


