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Та ды ж Аляк сандр Лу ка шэн ка 

да ру чыў кі раў ніц тву рэ гі ё на, ура-

ду, вы шэй шым служ бо вым асо-

бам кра і ны да сту дзе ня 2020 го да 

да пра ца ваць пра па но вы па вы вя-

дзен ні АПК воб лас ці на марш рут 

устой лі ва га раз віц ця. Учо ра на 

на ра дзе ў Па ла цы Не за леж нас ці 

кі раў нік дзяр жа вы вы слу хаў і аб-

мер ка ваў но выя пра па но вы.

Што ві нен, 
ад даць па ві нен

Прэ зі дэнт ад ра зу ад зна чыў, 

што гэ та па ві нен быць кан чат ко вы 

раз гляд пра па ноў па вы праў лен ні 

сі ту а цыі ў АПК Ві цеб шчы ны. Пры 

гэтым праб ле мы, вы не се ныя на аб-

мер ка ван не, ха рак тэр ныя для ўсіх 

аб лас цей.

«У прад стаў ле ных да на ра ды 

ма тэ ры я лах асноў ны ўпор па-

куль зроб ле ны на ме ры дзяр жаў-

най пад трым кі. Ка лі гэ та адзі нае, 

з чым вы сю ды прый шлі, то мы 

дар ма стра цім час», — па пя рэ дзіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на па чат ку 

раз мо вы і да даў, што пы тан не не 

столь кі ў гра шах, коль кі ў тым, ці 

зроб ле ныя сур' ёз ныя вы сно вы па 

ўсіх праб ле мах.

«Ці ёсць вы ве ра ныя вы твор чыя 

і фі нан са выя пла ны? Як бу дзе на-

ве дзе ны па ра дак у гас па дар чай 

дзей нас ці, і ці ве дае кі раў ні чая вер-

ты каль Ві цеб шчы ны, што ёй ра біць 

да лей», — за даў пы тан ні пры сут-

ным Прэ зі дэнт.

— Па мя та е це, я вам га ва рыў, 

што да гэ тай на ра ды вы па він ны 

стра ся нуць усе сель ска гас па дар чыя 

прад пры ем ствы — кал га сы і саў га-

сы (бу дзем ка заць па-ста ро му, каб 

усім бы ло зра зу ме ла). Да моў це ся з 

ме ха ні за та ра мі і да яр ка мі. Я ўжо не 

ка жу пра кі раў ні коў гэ тых гас па да-

рак. Скла дзі це да мо вы, ства ры це 

пэў нае мак сі маль нае на пру жан не 

звер ху да ні зу, — на пом ніў сваё 

да ру чэн не Прэ зі дэнт і па пя рэ дзіў: 

ка лі дзяр жа ва зро біць ад па вед ныя 

кро кі на су страч, то да вя дзец ца пра-

ца ваць так, каб не толь кі вяр нуць 

даў гі, але і вы вес ці прад пры ем ствы 

на бяс страт ную ра бо ту.

Так, лю дзей трэ ба пры му сіць 

пра ца ваць, але каб па тра ба ваць 

гэ та, не аб ход на пла ціць нар маль-

ныя за роб кі. А тым, хто імк нец ца 

за ра біць больш, каб на кар міць 

вя лі кую сям'ю, — да па маг чы.

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся: якім чы-

нам пра па ну ец ца вы ра шыць гэ ту 

праб ле му і чым кі раў ніц тва рэ-

гі ё на і ўра да раз ліч вае не толь кі 

ўтры маць лю дзей на вёс цы, але і 

пры цяг ваць но вых, вы са как лас ных 

спе цы я ліс таў?

«Ка лі мы пой дзем на аб наў лен-

не ар га ні за цый най сфе ры АПК

воб лас ці, то дзе возь мем спе цы я-

 ліс таў? Ці ёсць яны ў вас? Мы

даў но ка за лі, што нам не аб ход на 

Ві цеб скую воб ласць іс тот на ў сель-

скай гас па дар цы ма дэр ні за ваць. 

Але ні адзін з ура даў да лей за раз-

мо вы не пай шоў», — абу рыў ся кі-

раў нік дзяр жа вы.

Цэнтральнае пы тан не да ўсіх 

удзель ні каў на ра ды — ці атры ма-

ла ся ва ўра да і Ві цеб ска га абл вы-

кан ка ма вы пра ца ваць уні вер саль-

ныя ме ры, якія мож на ўжы ваць у 

ін шых рэ гі ё нах кра і ны?

«Га лоў нае, што зроб ле на 

пра віль на ў Ві цеб скай воб лас-

ці, — мы пай шлі ад па трэб, ад 

пе ра пра цоў шчы каў. Уклю чы лі ў 

хол дын гі кал га сы і саў га сы. Ка лі 

лас ка, дай це нам ма ла ко і мя са. 

Ка лі не ра зу ме юць коль кі, да вя дзі-

це да іх пэў ныя аб' ёмы, якія па він-

ны вы даць пе ра пра цоў шчы кам, і

ня хай вы кон ва юць, — ад зна чыў 

лі дар дзяр жа вы. — Пла ны па він ны 

быць на столь кі на пру жа ныя, каб 

за бяс пе чыць сваю гас па дар чую 

дзей насць і вяр нуць даў гі».

Аб' яд наць вёс ку 
з за во дам

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы-

кан ка ма Мі ка лай Шарс нёў да ла-

жыў Прэ зі дэн ту аб пра ек це ўка-

за аб раз віц ці аг ра пра мыс ло ва га 

комп лек са Ві цеб скай воб лас ці.

У рам ках ука за пра па ну ец ца 

ства рыць сем аб' яд нан няў на ба зе 

пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў 

рэгіёна: Ві цеб скі мя са кам бі нат, 

Глы боц кі ма лоч на-кан сер ва вы 

кам бі нат, По лац кі ма лоч ны кам бі-

нат, Ар шан скі мя са кам бі нат, Ві цеб-

скі ма лоч ны за вод, Верх ня дзвін скі 

мас ла сыр за вод, Па стаў скі ма лоч ны 

за вод. Ка ля паў та ры сот ні сель ска-

гас па дар чых ар га ні за цый, якія не ў 

ста не пра ца ваць са ма стой на, пра-

па ну ец ца аб' яд наць у сы ра він ныя 

зо ны гэ тых пе ра пра цоў чых прад-

пры ем стваў. Та кія зо ны ства ра лі ся і 

ра ней, па чы на ю чы з са вец кіх ча соў. 

Ад роз ная ры са но вых — акра мя 

раз лі каў за атры ма ную сы ра ві ну, кі-

раў ніц тва пе ра пра цоў чых прад пры-

ем стваў, па сло вах Мі ка лая Шарс-

нё ва, бу дзе зай мац ца іх раз віц цём 

і нес ці ад каз насць за аб наў лен не 

ма тэ ры яль най ба зы, аказ ваць фі-

нан са вую, тэх на ла гіч ную і прак тыч-

ную да па мо гу.

Пры гэ тым ро ля стар шынь рай-

вы кан ка маў не змен шыц ца, за пэў-

ніў кі раў нік воб лас ці. «У іх з'я вяц-

ца да дат ко выя фі нан са выя і ма тэ -

ры яль ныя рэ сур сы для раз віц ця 

сель гас ар га ні за цый, якія зна хо дзяц-

ца на тэ ры то рыі ра ё на. У іх функ-

цыі ня змен на ўва хо дзяць кі ра ван не 

прад пры ем ства мі, кад ра вая па лі ты-

ка, за бес пя чэн не вы ка нан ня вы твор-

чых па каз чы каў, бяс страт ная ра бо та 

ар га ні за цый», — удак лад ніў ён.

Ві цеб скім аб лас ным вы ка наў чым 

ка мі тэ там, што з'яў ля ец ца ўлас ні-

кам ма ё мас ці га лаў ных ар га ні за-

цый аг ра пра мыс ло ва га аб' яд нан ня, 

пры зна ча юц ца прад стаў ні кі дзяр жа-

вы з лі ку ра бот ні каў абл вы кан ка ма, 

асноў ны мі функ цы я мі якіх бу дуць 

вы зна чэн не стра тэ гіі раз віц ця, па-

вы шэн не эфек тыў нас ці сіс тэ мы кі-

ра ван ня, кад ра вая па лі ты ка.

У якас ці мер фі нан са ва га азда-

раў лен ня пра ек там ука за пра па-

ну ец ца част ку даў гоў (за па зы ча-

насць пе рад бюд жэ там, фон дам 

са цы яль най аба ро ны на сель ніц-

тва і ін шыя) пе ра даць ар га ні за цыі 

па кі ра ван ні даў га мі з да лей шымі 

рас тэр мі ноў кай і ад тэр мі ноў кай. 

Та кую ар га ні за цыю пра па ну ец ца 

ства рыць пры абл вы кан ка ме. «Для 

па га шэн ня гэ тых даў гоў сель гас ар-

га ні за цыі бу дуць ад ліч ваць адзін 

пра цэнт ад вы руч кі, пе ра пра цоў-

чыя — тры пра цэн ты», — па ве да-

міў Мі ка лай Шарс нёў.

Прэ зі дэнт вы ка заў су мнен ні ў

мэ та згод нас ці ства рэн ня но вай 

фі нан са вай струк ту ры, тым не менш 

вы слу хаў усіх: ад на мес ні ка сва ёй 
Ад мі ніст ра цыі да кі раў ніц тва Ака-
дэ міі на вук.

«Га вор ка аб спі сан ні даў гоў іс-

ці не па він на, — пад крэс ліў ён. — 

Вяр ні це даў гі. Мож на аб мяр коў ваць 

толь кі тое, што мы вам да дзім ней-

кую ад ду шы ну, каб вы маг лі глы-

нуць све жа га па вет ра».

Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра 

Сяр гея Ру ма са, аг ра пра мыс ло-

вы комп лекс воб лас ці на за па сіў 

даў гоў на Br3 млрд. Спе цы я ліс ты 

пра пра цоў ва лі роз ныя ва ры ян ты, 

што ра біць з гэ тай за па зы ча нас цю, 

але да адзі на га ра шэн ня па куль не 

прый шлі. Па тра ба ван не Прэ зі дэн-

та ад но: так ці інакш гро шы па він-

ны быць вер ну тыя.

«Пры ўсёй мак ра эка на міч най 

ста біль нас ці ў нас праб лем ха пае 

ў эка но мі цы, та му трэ ба зы хо дзіць 

з гэ та га, — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Аль бо па кі дай це 

гэ тыя даў гі ў кал га сах і саў га сах 

(мы іх ад тэр мі ну ем, і бан кі бу дуць 

на іх у пе ры яд ад тэр мі ноў кі нар-

маль на гля дзець, а не ка э фі цы ен-

ты лі чыць), аль бо мы пе ра да дзім 

гэ тыя даў гі га лаў но му прад пры ем-

ству, аль бо аку му лю ем у агенц тве 

[пра па но ва Мі ка лая Шарс нё ва. — 

«Зв.»]».

Раз мо ва ідзе пра «тэх ніч ную 

рас чыст ку» ба лан саў прад пры ем-

стваў, каб за імі не лі чы ла ся даў-

гоў. Гэ та да зво ліць аў та ма тыч на 

па леп шыць ка э фі цы ен ты пла це жа-

з доль нас ці прад пры ем стваў, яны 

ста нуць больш пры ваб ны мі па зы-

чаль ні ка мі.

«Але аба вяз ко ва яны хоць па 
цэн це, па руб лі па він ны пла ціць. 

Ня хай у гэтым годзе мы ім ска жам: 

да вай це па гля дзім, як бу дзе це пра-

ца ваць, — ча паць не бу дзем. Ад 

1 сту дзе ня на ступ на га го да яны 

хоць ру бель па він ны пла ціць, яны 

па він ны ве даць, што па даў гах 

трэ ба раз ліч вац ца, ні я ка га спі-

сан ня!» — паў та рыў кі раў нік дзяр-

жа вы цвёр дае пра ві ла для ўсіх гас-

па дар чых суб' ек таў кра і ны.

Га лоў ная апо ра — 
лю дзі

Прэ зі дэнт асоб на спы ніў ся на

пра па на ва най у пра ек це ўказа

кад ра вай па лі ты цы. Ён вы ка заў 

су мнен не ў эфек тыў нас ці схе мы, 

ка лі кі раў нік сель гас ар га ні за цыі 

пра цуе ў шта це га лаў но га прад-

пры ем ства.

«Ёсць кі раў нік — ёсць прад-

пры ем ства, — пад крэс ліў ён. — 

Асаб лі ва на вёс цы. Вы яго ця пер 

вы дзі ра е це ад туль, пры ма е це на 

ра бо ту, ска жам, на Ві цеб скім мя-

са кам бі на це, і да яце яму па пер ку: 

бу дзеш па да ве ра нас ці кі ра ваць 

(сельгасарганізацыяй — «Зв.»). 

Дык ён ска жа вам: «Дзя куй. Я там 

пра цую, а не тут». Псі ха ла гіч на. Не 

ра зу мею, на вош та вы тут юры дыч-

ную ка зу іс ты ку пра па ну е це».

Паў на моц твы кі раў ні коў ра ё-

 наў ні ў якім ра зе не па він ны 

быць ушчам лё ныя, бо ра ён і, 

перш за ўсё, сель гас прад пры ем-

 ствы — іх пра мая ад каз насць, 

паў та рыў сваё ра ней шае па тра ба-

ван не Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«З вас бу дзе по пыт жа лез ны, — 

звяр нуў ся ён да прад стаў ні коў гэ-

та га звя на вы ка наў чай ула ды. — 

Вы ж не ду ма е це, што прой дзе год, 

і вы зноў прый дзе це і да ло жы це, 

што ма ла ка тро хі больш ста ла, а 

вы ні каў фі нан са вых ня ма. Нам і 

без Ві цеб ска ма ла ка сён ня ха пае. 

Пы тан не — у вы ра та ван ні воб лас-

ці і ся лян. А каб іх вы ра та ваць, іх 

трэ ба там аб' яд наць і пры му сіць 

пра ца ваць. І за пла ціць ім гро шы. 

І ска заць: вось ма ла ко і мя са, якія 

мы па він ны аба вяз ко ва на га лаў-

ное прад пры ем ства па ста віць».

«Мы вы зна чы лі ся, што ў Ві цеб-

скай воб лас ці ро бім мя са і ма ла-

ко, — на га даў спе цы фі ку рэ гі ё на 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — На збож-

жа там нель га на ля гаць. Міль ён тон 

атры ма лі — гэ та для кам бі кар моў. 

Паў та ра міль ё на атры ма е це — доб-

 ра. Але там трэ ба на тра вах спе цы я-

 лі за вац ца. Даў но ўжо ву чо ныя нас 

да гэ та га схі ля юць. Мы вы зна чы лі-

ся: вы рошч ва ем на зям лі кар мы, 

каб мець ма ла ко і мя са».

Да 2025 го да не аб ход на атры-

маць звыш ад на го міль ё на тон ма-

ла ка для поў най за груз кі ма лоч ных 

пе ра пра цоў чых за во даў пры ся рэд-

нім удоі на ка ро ву 5500 кі ла гра маў, 

то-бок за пяць га доў пры рас ці на 

1500 кі ла гра маў, што рэ аль на.

«У гэ тым го дзе, мо жа, на ват і 

ў на ступ ным, подз ві гі мы бу дзем 

здзяйс няць з ты мі людзь мі, якія ў 

нас ёсць, і на той ба зе, якая ў нас 

сён ня ство ра на ў Ві цеб скай воб-

лас ці», — ак цэн та ваў ува гу Прэ зі-

дэнт, ары ен ту ю чы дзярж слу жа чых 

на ра бо ту па ад наў лен ні гас па да-

рак — ма шын ных два роў, зер не та-

коў, комп лек саў фер маў, пра цоў-

най дыс цып лі ны.

На дум ку Прэ зі дэн та, сён ня на 

Ві цеб шчы не ў эка но мі цы па він на 

быць «жорст кая дыс цып лі нар-

ная і тэх на ла гіч ная дык та ту ра». 

Член Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл 

Ру сы, які быў і мі ніст рам сель скай 

гас па дар кі, і ві цэ-прэм' е рам, які 

ку ры ра ваў сфе ру АПК, за пэў ніў 

Прэ зі дэн та, што струк ту ра кі ра-

ван ня воб лас ці не бу дзе зме не ная: 

«Упер шы ню ад мі ніст ра цый на за-

ма цоў ва ем сы ра він ныя зо ны. Усе 

гас па дар кі бу дуць пры ма ца ва-

ныя да пе ра пра цоў ча га прад-

пры ем ства. Іх за да ча — за бяс-

пе чыць апош нія сы ра ві най, каб 

атры маць да дат ко вы пры бы так. 

За да ча кі раў ні ка га лаў ной ар га ні-

за цыі ра зам са стар шы нёй рай вы-

кан ка ма — на рас ціць вы твор часць, 

ства рыць тэх на ла гіч ныя гру пы, 

на вес ці па ра дак у аб ста ля ван ні, 

кант ро лі. І ад соч ваць біз нес-план 

па ства рэн ні кар ма вой ба зы».

Як «па ма ла дзіць» 
кад ры?

Прэ зі дэнт за га даў пра ве рыць 

ін фар ма цыю мі ніст ра сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня Ана то ля 

Хаць ко аб мэ та вым на кі ра ван ні ў 

ВНУ сель ска гас па дар ча га про фі лю

вы пуск ні коў про філь ных кла саў 

Ві цеб скай воб лас ці. А са мо му мі ніст-

ру па ра іў па ехаць у ад ну з вяс ко вых 

школ, па раз маў ляць там з ма ла ды-

мі людзь мі і на стаў ні ка мі і за пра сіць 

вы пуск ні коў на ву чо бу ў про філь-

ныя на ву чаль ныя ўста но вы.

Што да ты чыц ца пра па но вы аб 

да пла це ма ла дым спе цы я ліс там, 

то яна мо жа быць не з рэс пуб-

лі кан ска га бюд жэ ту, ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, а з рэ гі я-

наль на га. А яшчэ лепш — са спе-

цы яль на ство ра на га з да па мо-

гай спон са раў фон ду. «Я су праць 

да плат, — за ўва жыў пры гэ тым 

Прэ зі дэнт. — Зар пла ту ўста на ві це 

нар маль ную, і бу дзе це пе ра ліч ваць 

гэ та му кал га су-саў га су эн ную су му 

на за ро бак кі раў ні ку і спе цы я ліс-

там». Рэс пуб лі кан скі бюд жэт не па-

ві нен быць кры ні цай срод каў для 

рэа лі за цыі ўка за ні ў якіх вы пад ках, 

за па тра ба ваў кі раў нік дзяр жа вы.

«Што да ты чыц ца жыл ля, гэ та 

най важ ней шае пы тан не і для ін-

шых, — спы ніў ся на на ступ ным 

пунк це аб мер ка ван ня Прэ зі дэнт. —

У вас усю ды ёсць аг ра га рад кі. 

У гэ тых аг ра га рад ках для кож-

на га спе цы я ліс та, для па чат ку — 

га лоў на га, па ві нен быць па бу да-

ва ны дом».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на-

ваў за маў ляць та кія да мы ў Шкло-

ве. «Вось тут пля чо пад ста вім», — 

па абя цаў ён.

Яшчэ ад на пра па но ва — да-

зво ліць ма ла дым спе цы я ліс там 

пра ва на вай ско вую служ бу ў 

рэ зер ве. Лі дар дзяр жа вы за га даў 

пра пра ца ваць яе, за ўва жыў шы, 

што хлоп цы, якія пра цу юць на ся-

ле, усё роў на ў аба вяз ко вым па-

рад ку па він ны прай сці вай ско вую 

пад рых тоў ку.

Яшчэ ад но да ру чэн не кі раў ні ка 

дзяр жа вы — вы ра шыць пы тан не 

з да зво лам на атры ман не пра воў 

кі роў цы аў та транс пар ту вы пуск ні-

кам сель скіх школ, якія атры ма лі 

ад па вед ную пад рых тоў ку, але не 

да сяг ну лі 18-га до ва га ўзрос ту.

На пры кан цы на ра ды Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па раз маў ляў з 

людзь мі, якіх пра па на ва лі на па-

са ды кі раў ні коў но вых аб' яд нан-

няў, пад крэс ліў шы, што гэ та бу дзе 

цяж кая і над звы чай ад каз ная ра-

бо та і важ на, каб яны са мі ха це лі 

пра явіць ся бе на ёй.

Не за быць 
пра на дзён насць

Гра шо выя срод кі, якія ёсць, трэ-

ба скан цэнт ра ваць на га лоў ных 

кі рун ках, пад су ма ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«А га лоў ны кі ру нак сён ня — 

пад рых та вац ца да вяс но вай сяў-

бы. Трэ ба сён ня так са ма зай мац ца 

пле мян ной спра вай у жы вё ла га-

доў лі. Стар шы ням рай вы кан ка-

маў мой на каз — ка лі ба чы це, 

што ў гас па дар ках не хо піць 

кар моў, але ёсць жы вё ла, пе ра-

кінь це яе ту ды, дзе яна не за гі не 

і дасць пры ва гу, — ска заў Прэ зі-

дэнт. — Трэ ба раз ва ру шыць воб-

ласць. Стар шы ня рай вы кан ка ма з 

заўт раш ня га дня ўво гу ле не па ві-

нен спаць, воб раз на ка жу чы».

На на ра дзе пры ня та ра шэн не 

да пра ца ваць пра ект ука за ця гам 

двух тыд няў.

«Му жы кі, я вас вель мі пра шу: 

зра зу мей це сур' ёз насць мо ман ту. 

Гро шай ліш ніх ня ма. Ідзе ба раць-

ба не на жыц цё, а на смерць: або 

мы па то нем, або за ста нем ся на 

пла ве. Але ў нас ёсць усё, каб нар-

маль на плыць і не па та нуць. Мы 

па він ны гэ та вы тры маць. Усё за ле-

жыць ад вас там, на мес цах. Ка лі 

Ві цеб ская воб ласць вы плы ве, то Ма-

гі лёў ская і Го мель ская дак лад на не 

па мруць. Мін скай і бог за га даў. Ас-

тат нія больш-менш пра цу юць, — та-

кі мі сло ва мі за вяр шыў на ра ду Прэ-

зі дэнт. — Га лоў нае пы тан не — не 

ад цяг вай це ўва гу на раз мо вы пра 

рын кі, фі нан сы. Бу дуць фі нан сы, 

ка лі бу дзе дыс цып лі на тэх на ла-

гіч ная і лю дзі бу дуць пра ца ваць. 

Пры мусь це ўсіх пра ца ваць!»

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«У нас ёсць усё для та го, 
каб нар маль на плыць і не па та нуць»
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