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«Усё гэ та зра зу ме ла. А тыя, хто 

за клі кае мя не пры яз джаць сю ды 

хоць бы адзін раз у год і та ды тут 

на вя дуць па ра дак, па мы ля ец ца. 

Пас ля май го пры ез ду вы са мі бу-

дзе це на во дзіць па ра дак і бу дзе-

це тры маць го рад у та кой чыс ці ні, 

якую я ўба чыў сён ня».

Чыс ці ня і па ра дак — знач ныя 

ха рак та рыс ты кі го ра да і для ін вес-

та раў. Асаб лі вы транс пар ты ста тус 

Ба ра на ві ч вы зна чае і яго геа гра-

фіч нае ста но ві шча — на скры жа-

ван ні шля хоў ма гіст ра лі з Кі тая на 

за хад Еў ро пы. І па тэн цы ял гэ та га 

на прам ку па вя ліч ва ец ца.

«Вы ве да е це, што бу дзе бур-

ная рэ ак цыя на мае сло вы, я на ват 

здзіў ля ю ся, як быц цам пер шы год 

пра цую Прэ зі дэн там. Вар та сло ва 

ска заць і ад ра зу пай шла хва ля, 

па чы на ю чы з Мін ска на Ус ход, на 

За хад. Усе раз гля да юць нас і так, 

і гэ так, і гэ та на ту раль на, та му што 

Бе ла русь ста ла эпі цэнт рам на ша-

га рэ гі ё на ў сі лу та го, што мы з ва-

мі, сціс нуў шы зу бы, вы тры ма лі ўсе 

на пад кі, — ак цэн та ваў ува гу лі дар 

кра і ны. — Але пра ца ваць сён ня 

трэ ба ў но вых умо вах. Увесь свет 

гля дзіць на Бе ла русь, асаб лі ва тыя 

кра і ны, якія зна хо дзяц ца ў на шым 

рэ гі ё не».

Эка но мі ка — гэ та га лоў нае, 

толь кі з моц ным эка на мі чым сек-

та рам кра і на бу дзе ста біль най. 

«Мно гія з вас ка жуць, што пры езд 

Прэ зі дэн та ў Ба ра на ві чы — гэ та 

«Ор ша-2». Пра віль на. Мо жа не 

два, мо жа і не тры, не бу дзем ліч-

ба мі кі дац ца, але гэ та тое, што па-

ча та ў Ор шы. Я ўжо па пя рэдж ваў, 

што з Ор шы па ча лі, та му што я 

там ве даю кож ны квад рат ны метр. 

Іду чы на экс пе ры мент, на ней кую 

бур ную ма дэр ні за цыю, раз віц цё, 

трэ ба ся бе ад чу ваць як ры ба ў 

ва дзе», — ска заў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка.

Ідэі Прэ зі дэн та бу дуць апра ца-

ва ны ў Ар шан скім рэ гі ё не, а по-

тым пя рой дуць на ін шыя дзесяць 

га ра доў. «Пра кру ціў шы на Ор шы 

шэ раг пра ек таў, мы ру ха ем ся, як 

я абя цаў, у ана ла гіч ныя га ра ды. 

Сён ня — Ба ра на ві чы. У Ор шы во-

пыт скла да ны быў, там мы фак-

тыч на стра ці лі па ло ву ўра да. Не 

ха це ла ся б, каб гэ та зда ры ла ся ў 

Брэсц кай воб лас ці», — за ўва жыў 

Прэ зі дэнт.

Ра бо та бу дзе асаб лі ва на пру-

жа най на пра ця гу двух га доў, пад-

час якіх ад бу дуц ца прэ зі дэнц кія і 

пар ла менц кія вы ба ры. Та му та кія 

су стрэ чы з ак ты вам га ра доў ста-

нуць тра ды цый ны мі. Асаб лі вая 

ўва га бу дзе на да вац ца раз віц цю 

ма лых, ся рэд ніх га ра доў, і гэ та 

звя за на з не аб ход нас цю раў на-

мер на га рас паў сюдж ван ня вы-

твор чых сіл у кра і не.

Для та го каб ра бо чая сі ла не 

з'яз джа ла ў ін шыя мес цы, трэ ба 

ства рыць умо вы для жыц ця. «Пе-

рад на мі ста іць за да ча пе рад усім 

раз ві ваць эка но мі ку рэ гі ё наў, каб 

бы лі ра бо чыя мес цы і за роб кі, і на 

гэ тай асно ве вы ра шаць са цы яль-

ныя пы тан ні, ска ра ціў шы да мі ні-

му му раз рыў у якас ці жыц ця на-

сель ніц тва», — ак цэн та ваў ува гу 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Зя лё ныя тэх на ло гіі 
і бе ла рус кія ка ву ны

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што 

пе рад тым, як ства раць больш пра-

дук цыі, трэ ба вы ра шыць, дзе яе 

рэа лі зоў ваць. «Ста рэй шы брат» 

пе рад на мі дзве ры за чы няе, ад-

ны, дру гія. Еў ра пей скі са юз нас не 

вель мі ві тае, бо ў іх свай го даб ра 

ха пае, — ска заў Прэ зі дэнт. — Та-

му мы вы му ша ны іс ці на да лё кую 

ду гу. Доб ра, што з Кі та ем вы дат-

ныя ад но сі ны».

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 

аг ра ры ям не аб ход на пры ста соў-

вац ца да клі ма ту, які змя ня ец ца. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, 

што бу ду чы ў Та джы кі ста не, па-

пра сіў Эма ма лі Рах мо на пры вез ці 

ў Бе ла русь ві на град. Так у Го ме лі, 

Брэс це з'я ві лі ся ві на град ныя ўгод-

дзі і — перс пек ты ва ім парт аза мя-

шчэн ня.

«Мы па він ны ства раць тое, што 

мо жа здзі віць лю дзей, а буль ба і ін-

шыя куль ту ры мо гуць здзі віць, ка лі 

яны ство ра ны па зя лё най тэх на ло-

гіі», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Па шы раць аб' ёмы вы твор час-

ці трэ ба за кошт не тра ды цый ных 

для Бе ла ру сі куль тур. Прэ зі дэнт 

вы ка заў ідэю, што трэ ба ў ся бе 

вы рошч ваць ка ву ны, якія да дуць 

доб рае на сен не.

Фер мы, па сло вах Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, не аб ход на пе ра тва-

рыць у су час ныя комп лек сы. «Там 

вы атры ма е це доб рае ма ла ко, 

пра дас це і атры ма е це 35—40 % 

рэн та бель нас ці. Не ка то рыя гас па-

дар кі і больш атрым лі ва юць, па 70 %. 

На на фце ня ма та кой рэн та-

 бель нас ці сён ня», — кан ста та ваў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Ба ра на віц кі ра ён — адзін з най-

буй ней шых у кра і не. За мі ну лы год 

ён да біў ся ста ноў чых вы ні каў: уз-

рос аб' ём пра мыс ло вай вы твор-

час ці, экс пар ту та ва раў і па слуг, 

пра мых за меж ных ін вес ты цый. Да 

та го ж ніз кім за ста ец ца ўзро вень 

бес пра цоўя.

«У гэтым го дзе вы па він ны 

ма бі лі за ваць усе рэ сур сы, каб да-

сяг нуць но ва га ўзроў ню раз віц ця 

эка но мі кі і са цы яль най сфе ры. 

І ў вас усё для гэ та га ёсць, у тым 

лі ку і ў сель скай гас па дар цы, — 

ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Не аб ход-

на знач на па вя лі чыць вы твор часць 

сель ска гас па дар чай пра дук цыі, 

па леп шыць фі нан са выя па каз чы-

кі прад пры ем стваў, і вель мі важ на 

ства раць ра бо чыя мес цы».

Ад дак лад чы каў Прэ зі дэнт ха цеў 

па чуць, што не аб ход на зра біць для 

ўстой лі ва га рос ту эка но мі кі го ра да, 

ра ё на і якія рэ зер вы ба чыць ак тыў 

для па вы шэн ня са цы яль ных стан-

дар таў жыц ця. Кі раў нік дзяр жа вы 

асаб лі ва ад зна чыў, што ча кае ад 

вы сту поў цаў дак лад ных ад ка заў, 

пра ду ма ных, кан крэт ных пра па ноў 

для вы ра шэн ня праб лем.

Рэн та бель ная 
вы твор часць

Асаб лі ва спы ніў ся Прэ зі дэнт на 

жыл лё вай праб ле ме: «Якая ца на 

квад рат на га мет ра?»

«У цэ лым кошт жыл ля — 850 

руб лёў, са мы вы со кі больш за 

1000, у эліт ных ра ё нах Брэс та 

ма на літ нае жыл лё каш туе 1000—

1200»,— пра гу чаў ад каз кі раў ні ка 

Брэсц кай воб лас ці Ана то ля Лі са. 

Бу ду юць да мы пры ват ныя кам па ніі 

за свой кошт.

«Рэн та бель насць — гэ та не 

толь кі вы дат кі. Рэн та бель насць — 

гэ та і ца на. І 5 % рэн та бель нас ці — 

гэ та аб ме жа ван не ца ны квад рат-

на га мет ра, якая вя дзе да па тан-

нен ня жыл ля на сель ніц тву. А ка лі 

ім пра да ём па 1200, як вы, то трэ ба 

ра біць так, каб гэ тыя гро шы за-

ста ва лі ся ў вас»,— рас тлу ма чыў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Пра вес ці экс пе ры мент з бу даў-

ніц твам жыл ля з 5%-най рэн та-

бель нас цю Прэ зі дэнт да ру чыў і ў 

Брэсц кім рэ гі ё не.

«Мы сён ня са бра лі ся га ва рыць 

аб перс пек ты вах, — звяр нуў ува-

гу Аляк сандр Лу ка шэн ка.— Тут, 

у Ба ра на ві чах, ку ды ні кінь, ад но 

прад пры ем ства — птуш ка фаб-

ры ка «Друж ба». Вы што, хо ча це 

ўвесь ра ён на ад ну ніт ку пад вя заць 

і тры маць яго ў гэ тым ста не? А ка лі 

заўт ра птуш ка не пой дзе, што вы 

бу дзе це ра біць?» Та му, па сло вах 

Прэ зі дэн та, не аб ход на раз ві ваць 

у рэ гі ё не не толь кі ды вер сі фі ка-

цыю экс пар ту, але і вы твор час ці. 

Рэ гі ён не па ві нен за мы кац ца на 

ад ным ві дзе пра дук цыі, а ства раць 

но выя, на ват не тра ды цый ныя та-

ва ры і вы ра бы.

На вы ра шэн не праб лем пра-

мыс ло вых прад пры ем стваў рэ-

гі ё на кі раў нік дзяр жа вы даў тры 

ме ся цы.

На на ра дзе зноў вяр ну лі ся да 

пы тан няў чыс ці ні ў го ра дзе. Прэ-

зі дэнт па ці ка віў ся, як спра вы з 

пе ра пра цоў кай і асоб ным збо рам 

смец ця.

«Смец це — гэ та рэн та бель ная 

вы твор часць, — на га даў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Ка лі б мы 

руп лі ва па ды хо дзі лі да гэ тых рэ-

сур саў, мы б на 50 % бы лі ба га-

цей шыя».

Ка мен ту ю чы скар гі жы ха роў 

Ба ра на віч на да ро гі, Прэ зі дэнт 

пра па на ваў кі раў ніц тву го ра да 

свой ва ры янт вый сця з сі ту а цыі: 

«На пра ця гу двух га доў яны па він-

ны быць пры ве дзе ны ў нар маль ны 

стан. Бя ры це шап кі, ідзі це з імі па 

Ба ра на ві чах і ра ё не. Гэ та воб раз-

на — з шап ка мі. Ства ры це фонд 

у рай вы кан ка ме. Хто ад куль, па-

трош ку, з пры ват ні каў хтось ці гро-

шы дасць — і пры вя дзі це ў па ра-

дак да ро гі».

«Хма ра чо сы» 
толь кі ў раз віц ці

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што як зар пла ты, так і пен сіі ў 

пер шую чар гу за ле жаць ад эка-

на міч на га раз віц ця і эфек тыў най 

ра бо ты прад пры ем стваў. Не аб ход-

ныя іні цы я ты ва і на ма ган ні на мес-

цах. «Вы пус ціў та вар — пра даў — 

пла ці зар пла ту. Ні хто не пе ра-

 шка джае. Я ж у вас не ад бі раю. Але 

ка лі нех та ду мае, што мы бу дзем 

пла ціць за ра бот ную пла ту тым, 

хто сён ня «не сур' ёз на» пра цуе і 

за раб ляе там 600—700 руб лёў, як 

пі шуць, а мы бу дзем да плач ваць 

да 1100, то вы па він ны ра зу мець, 

за кошт ка го. Мы што, па він ны 

ада браць у ка гось ці гро шы, хто 

больш за раб ляе, і ад даць тым, 

хто менш? Гэ та ня пра віль на!» — 

за явіў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што  пла нуе вяр нуц ца ў Ба-

ра на ві чы ў дру гім паў год дзі, каб 

уба чыць ды на мі ку раз віц ця. Кож-

нае прад пры ем ства ра ё на па він на 

зай мець свой план ма дэр ні за цыі 

і ўдас ка на лен ня вы твор час ці. Па 

сло вах Прэ зі дэн та, у Ба ра на ві чах 

30 % страт ных прад пры ем стваў. 

Але да пер ша га ве рас ня бу ду ча га 

го да за роб кі ў рэ гі ё не па він ны да-

сяг нуць 1000 руб лёў.

Ідэю вы ра шыць праб ле му жыл-

ля за кошт шмат па вяр хо вых да моў 

кі раў нік дзяр жа вы ўспры няў скеп-

тыч на. «Не раз га няй це ся на за воб-

лач ныя вы шы ні. Не трэ ба больш за 

10—11 па вер хаў да мы бу да ваць у 

Ба ра на ві чах, — лі чыць Прэ зі дэнт. — 

Не вель мі пры ем на лю дзям жыць 

там, за аб ло ка мі. Не трэ ба гэ тыя 

«хма ра чо сы» бу да ваць у Бе ла-

ру сі. У нас мес ца ха пае. Бу дуй це 

кам форт нае жыл лё». Бу даў ніц тва 

трэ ба раз ві ваць і ў па сёл ках-спа-

да рож ні ках.

Асаб лі ва ўваж лі ва Бе ла русь 

па ча ла ста віц ца да за меж ных ін-

вес та раў. Вель мі каш тоў ныя ў іх 

тэх на ло гіі, якіх у на шай кра і не ня-

ма. Але ні ў якім ра зе не па він ны 

з'я віц ца на рын ку прад пры ем ствы-

кан ку рэн ты ай чын ным вы твор цам. 

«Нам па трэб ныя ін вес ты цыі, якія 

бу дуць на ка рысць на шым лю дзям 

і на шай дзяр жа ве ў вы гля дзе да-

баў ле най вар тас ці, якая за ста нец-

ца ў нас, каб быў пры бы так, бы лі 

па да ткі, каб прад пры ем ствы раз ві-

ва ла ся», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Пас ля на ра ды з Прэ зі дэн там 

кі раў ніц тва го ра да і ра ё на ча кае 

вя лі кая ра бо та. «Я вам рас ка заў, 

як мы бу дзем раз ві вац ца ад Мін-

ска да не перс пек тыў ных вё сак. Вы 

мя не па чу лі, а ця пер да вай це дзей-

ні чаць. Пас ля пер ша га паў год дзя 

пач нем кан крэт на пы тац ца. Мне 

да ло жаць па кож ным прад пры-

ем стве ка мі сій на. Я не ха цеў бы 

стра ціць асноў ную част ку ўра да ў 

го ра дзе Ба ра на ві чы», — за клю чыў 

бе ла рус кі лі дар.

Ка ля гар вы кан ка ма Ба ра на-

віч, дзе пра хо дзі ла су стрэ ча з 

ак ты вам, пас ля на ра ды са бра лі-

ся жы ха ры. Па кі нуў шы бу ды нак, 

Прэ зі дэнт не аб мі нуў га ра джан і 

ад ра зу на кі ра ваў ся на раз мо ву. 

Гра ма дзя не ці ка ві лі ся най больш

ак ту аль ны мі і на дзё нны мі пы тан-

ня мі — за роб ка мі, рос там цэн, пен-

сі я мі, кош там па слуг.

Пас ля на ра ды Прэ зі дэнт уба-

чыў, як ар га ні за ва на спар тыў ная 

ра бо та з мо лад дзю ў ра ё не. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на ве даў лы жа-

ро лер ную тра су ў аг ра га рад ку Мір. 

Аб' ект да зва ляе пра во дзіць там 

спа бор ніц твы не толь кі ра ён на га, 

але і аб лас но га ўзроў ню. Кі раў нік 

дзяр жа вы ўба чыў, як зай ма юц ца 

дзе ці, які ў іх ін вер тар і экі пі роў-

ка. Трэ не раў са мых та ле на ві тых 

вы ха ван цаў пра па на ваў уз на га-

родж ваць ма тэ ры яль на. Агле дзеў-

шы ба зу, Прэ зі дэнт даў рас па ра-

джэн не да мая ар га ні за ваць но вае 

стрэль бі шча, а да зі мы за ку піць 

тэх ні ку для пад рых тоў кі тра сы. Але 

най больш ча ка най і ма ты ву ю чай 

па дзе яй зі мы для юных спарт сме-

наў бу дзе яшчэ ад на су стрэ ча з 

Аляк санд рам Лу ка шэн кам. Ён па-

абя цаў узім ку пра вес ці трэ ні роў ку 

на гэ тай тра се.

Ма рыя ДА ДА ЛКА. 

г. Ба ра на ві чы

МА ДЭЛЬ ПА СКО РА НА ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ

Учо ра, у 76 га да ві ну з дня тра ге дыі ў 

бе ла рус кай вёс цы Ха тынь, гэ та сім-

ва ліч нае і па мят нае для ўсіх нас мес-

ца на ве даў мі ністр за меж ных спраў 

Ула дзі мір МА КЕЙ ра зам з за меж ным 

дып ла ма тыч ным кор пу сам, па ве дам-

ляе Бел ТА.

У сва ім вы ступ лен ні кі раў нік бе ла рус ка га 

знеш не па лі тыч на га ве дам ства за явіў пра 

тое, што нель га да пус ціць ска жэн не гіс то рыі 

і абя лен не зла чын цаў Дру гой су свет най вай-

ны. «Нель га за бы ваць пра тра гіч ныя ста рон-

кі гіс то рыі, пра подз віг тых, хто зма гаў ся су-

праць фа шыз му, і нель га да пус ціць, каб ге-

ро я мі на зы ва лі тых, хто зні шчаў лю дзей», — 

пад крэс ліў мі ністр.

Не маг чы ма без бо лю ўспры маць тра-

ге дыю, што 76 га доў та му ад бы ла ся ў бе-

ла рус кай вёс цы Ха тынь, ска заў Ула дзі мір 

Ма кей. Гіт ле раў скія кар ні кі жыў цом спа лі лі 

і рас стра ля лі 149 ча ла век, у лі ку якіх бы ло 

75 дзя цей. Ство ра ны на мес цы тра ге дыі ме-

ма ры яль ны комп лекс стаў сім ва лам ах вяр, 

па кут і муж нас ці бе ла рус ка га на ро да ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. Ха тынь не бы ла 

адзі най, яе лёс па дзя лі лі сот ні ін шых бе ла-

рус кіх вё сак. Так, на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

фа шысц кія аку пан ты пе ра тва ры лі ў ру і ны 

209 га ра доў і на се ле ных пунк таў, зні шчы-

 лі 9,2 ты сячы вё сак, у тым лі ку 628 ра зам 

з жы ха ра мі. З іх 186 вё сак так і не бы лі ад-

ноў ле ны.

Мі ністр так са ма на га даў пра шмат лі кія 

канц ла ге ры, у якіх за гі ну ла вя лі кая коль-

касць лю дзей. Шмат хто з бе ла ру саў бы лі 

са гна ныя ў раб ства і ўжо ні ко лі не вяр ну лі ся 

на род ную зям лю.

Пры гэ тым ён пад крэс ліў, што Бе ла русь 

за га ды сва ёй гіс то рыі шмат ра зоў бы ла 

ўцяг ну тая ў кан флік ты і вой ны, у якіх нес ла 

ка ла саль ныя стра ты. «У Бе ла ру сі на ген ным 

уз роў ні за кла дзе на не пры ман не вой наў і 

ва ен ных кан флік таў, — пра цяг нуў кі раў нік 

знеш не па лі тыч на га ве дам ства. — Ад сюль і 

та ле рант насць бе ла ру саў, і іх жа дан не зра-

біць усё для та го, каб мір быў у сва ёй кра і не, 

у рэ гі ё не і ў цэ лым у све це. І гэ та імк нен-

не бе ла ру саў да мі ру і спа кою ак ту аль нае 

сён ня як ні ко лі». Кі раў нік МЗС пе ра сця рог 

ад та го, каб та таль ная кан фран та цыя, якая 

ад бы ва ец ца ў мно гіх рэ гі ё нах, не ска ці ла ся 

да тра ге дыі вай ны. «Трэ ба ра біць усё для 

пад тры ман ня мі ру і ста біль нас ці», — рэ зю-

ма ваў Ула дзі мір Ма кей.

НЕ ЗА БЫ ТЫ БОЛЬ

Фо
та

 Б
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ТА

.


