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Ад бы ло ся па ся джэн не Ка мі сіі 

па спра вах не паў на лет ніх пры 

Са ве це Мі ніст раў па ад па вед-

най тэ ме. За апош нія два тыд-

ні амаль 700 не паў на лет ніх па 

кра не бы лі вы кры ты ва ўдзе ле 

ў не за кон ных ме ра пры ем ствах. 

Ужо раз гле джа ны ці зна хо дзяц-

ца ў пра цэ се раз гля ду 232 ад мі-

ніст ра цый ныя пра ва па ру шэн ні, 

што да ты чац ца ак тыў на га ўдзе-

лу пад лет каў у ад па вед ных ак-

цы ях. Пра гэ та жур на ліс там рас-

ка заў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Ігар Пет ры шэн ка.

«Я вель мі ха цеў бы па пра сіць 

усіх баць коў, каб яны гля дзе лі за 

сва і мі дзець мі, не да пус ка лі па ру-

шэн ня дзе ю ча га за ка на даў ства 

ў да чы нен ні да ўдзе лу ў роз на га 

кштал ту су мнеў ных ме ра пры ем-

ствах, якія не санк цы я на ва ны і 

дзе не га ран ту ец ца бяс пе ка дзя-

цей», — ска заў Ігар Пет ры шэн ка.

Па яго сло вах, ча сам баць кі 

свя до ма сты му лю юць удзел у та-

кіх ме ра пры ем ствах сва іх дзя цей. 

У прык лад ён пры вёў факт, ка лі 

ма лень кі хлоп чык ішоў па раз-

дзя ляль най па ла се да ро гі пад час 

ад ной з ак цый. Асноў ная не бяс-

пе ка ўдзе лу пад лет каў і дзя цей у 

не санк цы я на ва ных ме ра пры ем-

ствах — сты хій насць, не ар га ні за-

ва насць ак цый, не маг чы масць га-

ран та ваць бяс пе ку ўдзель ні каў.

«Я ха цеў бы на га даць, што 

ёсць Кан вен цыя па пра вах дзі ця ці 

і дзяр жа ва ўзя ла на ся бе ад каз-

насць за бяс печ ваць бяс пе ку дзя-

цей, якія пра жы ва юць на тэ ры то-

рыі на шай кра і ны. Гэ та не толь кі 

аба вя зак баць коў, але і дзяр жа вы. 

Ка лі баць кі па ней кіх пры чы нах не 

мо гуць за бяс пе чыць бяс пе ку свай-

го дзі ця ці і свя до ма штур ха юць яго 

на пра ва па ру шэн не, яны ў ад па-

вед нас ці з на шым за ка на даў ствам 

пад ля га юць ад мі ніст ра цый най 

ад каз нас ці», — да даў на мес нік 

прэм' е ра.

Ся род мер пра фі лак ты кі ўдзе лу 

мо ла дзі ў ак цы ях і мі тын гах — за-

груз ка школь ны мі за дан ня мі, уцяг-

нен не ў ак тыў ную спар тыў ную, 

куль тур ную, гра мад скую дзей-

насць. Асаб лі ва да та кіх за ня ткаў 

пла ну юць за ах воч ваць пад лет каў, 

схіль ных да пра ва па ру шэн няў.

«Ста ноў чыя вы ні кі та кой ра бо ты 

ўжо ёсць. І мы да лей пла ну ем на-

рошч ваць між ве да мас нае ўза е ма-

дзе ян не. Спы нен не пра ва па ру шэн-

няў — гэ та не толь кі пы тан не ка мі-

сій па спра вах не паў на лет ніх і пра-

ва ахоў най сіс тэ мы, а, ка нешне ж, 

пра фі лак тыч ная ра бо та і Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі з усім ін стру мен-

та ры ем, ін сты ту та мі, ву чэб ны мі 

ўста но ва мі, і пра ца пе да го гаў, і 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, і 

ін шых за ці каў ле ных, якія ўцяг ну ты 

ў вы ха ван не на шых дзя цей», — 

пад крэс ліў ён.

Ігар Пет ры шэн ка ад зна чыў, што 

гра мад ска-па лі тыч ныя па дзеі ў кра і -

не а ка за лі сур' ёз ны ўплыў на гра-

ма дзян ме сен джа раў і Telegram-ка-

на лаў. Па вод ле яго слоў, для мно гіх 

та кія ка на лы ін фар ма цыі ста но вяц-

ца асноў най кры ні цай на він.

«Та кія «кры ні цы ін фар ма цыі» 

з'яў ля юц ца ін стру мен там ства рэн-

ня не га тыў ных ін фа на год, за пуж-

ван ня асоб, якія пад трым лі ва юць 

дзяр жа ву, па ста ян на га ўкід ван ня 

фэй каў, якія рас па ля юць не за да-

во ле насць гра ма дзян. Ві да воч на, 

што сён ня ад бы ва юц ца сур' ёз ны 

ін фар ма цый ны ціск, ма ні пу ля ван-

не гра мад скай свя до мас цю ў спро-

бах дыс крэ ды та ваць ула ду і пра ва-

 ахоў ныя ор га ны. Су праць дзей ні-

чаць ме сен джа рам, як вы маг лі 

ўпэў ніц ца, няпрос та», — кан ста-

та ваў на мес нік кі раў ні ка ўра да.

Ігар Пет ры шэн ка за явіў, што 

Telegram пры цяг вае ка рыс таль ні-

каў пра ста той, рэ пу та цы яй аба ро-

не най ад уз ло му плат фор мы, га-

ран ты яй поў най ана нім нас ці. Та му 

яго ак тыў на асвой ва юць ма ла дыя 

лю дзі ў по шу ках зно сін і не за леж-

нас ці.

«Ме на ві та ло зун гі з Telegram-

ка на лаў на кі ра ва ны на фар мі ра-

ван не па чуц ця змен у гра мад стве. 

І мно гія, у пер шую чар гу мо ладзь, 

на тхня юц ца та кі мі ідэ я мі. У рэ ча іс-

 нас ці аў та ры гэтых плат фор маў 

у сва іх ка рыс ных ін та рэ сах за ці-

каў ле ны прос тай ма ні пу ля цы яй 

па дзея мі і фар мі ра ван нем ма са-

вых пра тэс таў. Асаб лі вую за кла-

по ча насць вы клі кае ўцяг ван не 

пад лет каў у ан ты гра мад скую ці 

дэ струк тыў ную су праць праў ную 

дзей насць», — пад крэс ліў на мес-

нік прэм' ер-мі ніст ра.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

СПОРТ І ТВОР ЧАСЦЬ ЯК АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВА «ПЛО ШЧЫ»
У Саў мі не аб мер ка ва лі ўдзел не паў на лет ніх у не санк цы я на ва ных ме ра пры ем ствах

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

крэс лi вае, што ў пер шую 

чар гу пры вы ра шэн нi пы-

тан няў ра бо ты тых цi iн шых 

прад пры ем стваў яго хва-

лю юць лю дзi, ра бот нi кi вы-

твор час цяў i iх зар пла ты, — 

пе рад ае прэс-служ ба кi раў нi-

ка кра i ны.

Прэ зi дэн ту рас ка за лi пра ра бо-

ту прад пры ем ства «Са вуш кiн-Ор-

ша» i перс пек ты вы яго раз вiц ця. 

Вы твор часць па сту по ва на рошч-

вае ма гут нас цi, то-бок, мае па трэ-

бу ў да дат ко вых ра бо чых ру ках i ў 

сы ра вi не. Тое, што спа дзя ван нi на 

вы ра шэн не апош ня га пы тан ня ап-

ты мiс тыч ныя, па цвяр джа юць рэ ча-

 iс насць i лiч бы.

Але ра зам з тым у Ор шы дзей нi-

чае яшчэ i за вод плаў ле ных сы роў, 

якi мае iс тот ныя даў гi. Лю дзi ця пер 

там атрым лi ва юць зар пла ту ў ся-

рэд нiм на тра цi ну нi жэйшую, чым 

у ТАА «Са вуш кiн-Ор ша». Бы ло 

ад зна ча на, што ёсць маг чы масць 

пра ца ўлад ка ваць спе цы я лiс таў на 

но вае прад пры ем ства, за бяс пе чыў-

шы рост iх да хо даў. Больш за тое, 

вы зва лiц ца пэў ны аб' ём сы ра вi ны. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў да 

кан ца го да дэ та лё ва пра пра ца ваць 

гэтае пы тан не, вы ра шыць, што ра-

бiць з аба вя за цель ства мi, за кошт 

якiх кры нiц iх па га шаць.

«Мя не хва лю юць лю дзi, — ска-

заў Прэ зi дэнт. — Мы не па вiн ны 

лю дзей кi даць. Ся дай це i вы ра-

шай це гэ та пы тан не. Мы па вiн ны 

з 1 сту дзе ня пра ца ваць так, як 

трэ ба. Аж да та го, што, ка лi трэ ба 

бу дзе, за дзей нi чаць Ма гi лёў скую 

воб ласць».

На вед ва ю чы ТАА «Са вуш кiн-

Ор ша», Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па цi ка вiў ся, якiя прад пры ем ствы 

ў воб лас цi пра цу юць на та кiм жа 

ўзроў нi, як гэ та вы твор часць. На 

дум ку Прэ зi дэн та, па мiж дзяр-

жаў ны мi прад пры ем ства мi i 

пры ват ны мi не па вiн на быць 

роз нi цы: усю ды па вiн на быць 

на ла джа на эфек тыў ная ра бо-

та, па вiн ны вы ка рыс тоў вац ца 

су час ныя тэх на ло гii i, як вы нiк, 

да ся гац ца вы со кiя вы нi кi. Усе 

вы твор час цi па вiн ны пра ца ваць 

у роў ных умо вах. «Каб у нас не 

бы ло спрэ чак: гэ тая вак ха на лiя 

за кан чва ец ца, трэ ба зай мац ца 

эка но мi кай. Вось той уз ро вень, на 

якi мы па вiн ны вый сцi, — за явiў 

Прэ зi дэнт. — Нам трэ ба ста вiць 

прад пры ем ствы ў роў ныя ўмо вы, 

па чы на ю чы з сы ра вiн ных зон. Адзi-

ная па праў ка: мы бу дзем ра бiць 

ак цэнт на на дзей насць i ад да насць 

дзяр жа ве — не Лу ка шэн ку. Каб 

не да пус цiць та го, што ад бы ло ся 

ця пер. У вас у пе ра важ най боль-

шас цi пры ват нi кi па ча лi хiс тац ца. 

I не прос та хiс тац ца — мно гiя под-

ла ся бе па вод зяць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што за сваё мер ка ван не ў 

Бе ла ру сi не пач нуць «ла маць лю-

дзей».

Ор ша па вiн на па чы наць вы ка-

рыс тоў ваць больш улас ных рэ сур-

саў для раз вiц ця ра ё на. «Вы хва-

ляц ца па куль ня ма чым. Вы па куль 

жы вя це за кошт дзяр жа вы, — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Вы 

не ду май це, што мы Ор шу бу дзем 

нес цi на пля чах i на ступ ную пя цi-

год ку. Тут ужо вам трэ ба бу дзе 

кру цiц ца на ўсю ка туш ку».

Стар шы ня Вi цеб ска га абл вы-

кан ка ма Мi ка лай Шарс нёў рас-

ка заў Прэ зi дэн ту, што ў цэ лым 

сi ту а цыя ў рэ гi ё не не мя ня ец ца, 

воб ласць пра цуе ста бiль на, са-

цы яль на-эка на мiч ная сi ту а цыя не 

на пру жа ная.

Пад час на вед ван ня ТАА 

«Са вуш кiн-Ор ша» Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па гу та рыў з пра цоў-

ным ка лек ты вам i жур на лiс та мi. 

Ра бот нi кам ён рас ка заў пра сваю 

па зi цыю па раз вiц цi ра ё на. «Вель мi 

шмат зроб ле на для гэ та га го ра да. 

Не та му, што гэ та мая ма лая ра дзi-

ма, а та му, што гэ та быў прык лад 

для та кiх жа га ра доў (Ба ры са ва, 

Ма ла дзеч на, Ба ра на вiч i iн шых), як 

мы бу дзем iх раз вi ваць», — за явiў 

кi раў нiк дзяр жа вы.

Раз маў ля ю чы з ра бот нi ка мi 

прад пры ем ства, Прэ зi дэнт па абя-

цаў ад ка заць на ўвя дзен не санк-

цый ных мер з бо ку шэ ра гу кра iн.

«Вось мы iм за раз па ка жам, 

што та кое санк цыi. Ка лi яны яшчэ 

ў Кi тай i Ра сiю це раз нас (па ля кi i 

лi тоў цы) ба ра жы ра ва лi, ця пер яны 

бу дуць лё таць або це раз Бал ты ку, 

або це раз Чор нае мо ра ганд ля ваць 

з Ра сi яй i iн шае. А па санк цый най 

пра дук цыi (на тую пра дук цыю, 

на якую Ра сiя ўвя ла эм бар га) — 

хай на ват не ма раць. Мы iм па ка-

жам, што та кое санк цыi, — за явiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Яны за елi-

ся i за бы лi ся, што та кое Бе ла русь. 

I ду ма лi, што нас мож на на хi лiць, 

тан ка мi па па ло хаць, ра ке та мi... Па-

гля дзiм, хто ка го яшчэ на пу жае».

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка-

заў, што да ру чыў ура ду ўнес цi 

пра па но ву аб пе ра ары ен та цыi ўсiх 

ганд лё вых па то каў з парт оў Лiт вы 

на iн шыя.

«Трэ ба ўцi ха мi рыц ца, i iм так-

са ма, за мя жой, узяць га ла ву 

ў ру кi, су па ко iц ца i па ду маць, 

у што мо жа пе ра тва рыц ца Еў ро-

па, ка лi тут па лых не», — пад крэс-

лiў кi раў нiк дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, Бе ла русь мо-

жа пе ра тва рыц ца ў тэ атр ва ен ных 

дзе ян няў, дзе «бу дуць вы ра шац ца 

не на шы пы тан нi». «Iм не Бе ла русь 

па трэб на. Бе ла русь — гэ та трамп-

лiн, як звы чай на, у Ра сiю. Толь кi не 

так, як Гiт лер гру пу ар мiй «Цэнтр» 

кi нуў на Маск ву. Тэх на ло гii iн шыя. 

Трэ ба зла маць гэ тую ўла ду, якая 

ёсць, пад су нуць iн шую, якая звер-

нец ца да за меж най дзяр жа вы, каб 

ўвя лi вой скi i ака за лi пад трым-

ку», — ска заў Прэ зi дэнт, да даў-

шы, што Бе ла русь раз гля да юць як 

ры нак, дзе яны бу дуць ганд ля ваць 

сва ёй пра дук цы яй.

Як рас ка заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, iс нуе ва ен ная па гро за: 

«I тое, што я вас на пруж ваю за раз 

з на го ды гэ тых гу се нiц, тан каў на 

тэ ры то рыi Поль шчы i Лiт вы, дык 

слу хай це, мы ж не iды ё ты. Бы лi пад 

Бер лi нам аме ры кан скiя F-16. Ну i 

хай ста яць там. Не, яны iх пе ра кi ну-

лi сю ды — 15—20 хвi лiн пад лё ту да 

на шай тэ ры то рыi. Для мя не гэ та як 

для га лоў на ка ман ду ю ча га пы тан-

не», — ска заў Прэ зi дэнт.

Прэ зi дэнт па раў наў су час ную 

сi ту а цыю з па чат кам Вя лi кай Ай-

чын най вай ны, ка лi Чыр во ная ар-

мiя ака за ла ся не га то вая ад бiць 

агрэ сiю. «Я ву чыў гiс то рыю доб ра 

i ве даю гэ та. Та му раб лю вы сно вы. 

Для мя не гэ та быў урок. Та му я 

вы му ша ны быў па ло ву ар мii пры-

вес цi ў поў ную ба я вую га тоў насць 

i раз гар нуць, акру жыць фак тыч на 

Грод на, каб яны не гля дзе лi на гэ-

тую на шу жам чу жы ну», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт рас ка заў, як звя заў ся 

з Прэ зi дэн там Ра сii. «У нас да га вор. 

Ка жу: да вай ду маць, што бу дзем 

ра бiць. Ён ка жа: мы ве да ем, ча го 

яны хо чуць. I Пу цiн ужо прай шоў 

не каль кi та кiх эта паў ад ча чэн скай 

вай ны i ве дае, што ад бы ва ец ца 

ва кол ме жаў. I мы з iм да мо вi лi ся. 

Мы спра вiм ся з гэ тай праб ле май. 

Але ка лi там ту за нуць, за ме жа мi, 

трэ ба за дзей нi чаць су мес ную гру-

поў ку ўзбро е ных сiл, ас но вай якой 

з'яў ля ец ца бе ла рус кая ар мiя. А ра-

сi я не нас па вiн ны пад трым лi ваць i 

ру хац ца за на мi».

Та кi мi дзе ян ня мi Ра сiя ра туе 

не столь кi Бе ла русь, бо па гро за 

ёсць i ў да чы нен нi да яе. Прэ зi дэнт 

Бе ла ру сi, ад каз ва ю чы на пы тан-

нi жур на лiс таў у Ор шы, пра ка-

мен та ваў сваё пры няц це пер шай 

прэ зi дэнц кай пры ся гi пад бел-

чыр во на-бе лым сця гам, пе рад ае 

ка рэс пан дэнт Бел ТА. «Мя не за 

гэ та не трэ ба кры ты ка ваць. Ра-

зум ны ча ла век ска жа: Прэ зi дэнт 

за ко на па слух мя ны. Та ды быў та-

кi сцяг, уста ля ва ны Вяр хоў ным 

Са ве там (мы не га ла са ва лi за гэ-

тую сiм во лi ку, але боль шас цю яна 

бы ла пры ня тая пад цiс кам на шых 

на цы я на лiс тыч ных дэ пу та таў), — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Нi я кай кан спi ра ло гii. Iнакш я та ды 

па сту пiць не мог. Я па вi нен быў 

быць Прэ зi дэн там для ўсiх i за ко на-

 па слух мя ным. Я так i ра бiў».

Кi раў нiк дзяр жа вы пра ка мен та ваў 

i цiск на дэ пу та таў, пад крэс лiў шы, 

што ўла да змо жа аба ра нiць iх. «Ужо 

па ча лi не прос та iх за па лох ваць, а 

на не ка то рых на кат ваць. Мы гэ та не 

прос та ба чым — мы ве да ем, хто гэ та 

ро бiць, i раз бя ром ся з iмi. Прэ зi дэнт 

на тое i Прэ зi дэнт, вы ве дзе ны над 

га лi на мi ўла ды, каб не толь кi кант ра -

ля ваць, але i аба ра няць», — за явiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла русь пер шая атры мае ра-

сiй скую вак цы ну ад ка ра на вi ру са. 

Пра гэ та да мо вi лi ся прэ зi дэн ты 

дзвюх кра iн, рас ка заў кi раў нiк бе ла-

 рус кай дзяр жа вы.

«Мы да мо вi лi ся з Пу цi ным. Ула-

дзi мiр Ула дзi мi ра вiч сам пра па на-

ваў нам гэ ты ва ры янт. Яны ўжо 

прай шлi два эта пы. Я яму ча му ве-

ру: ён на сва ёй сям'i вы пра ба ваў 

гэ тую вак цы ну», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Мi ка лай Шарс нёў пад няў пы тан не 

аб хар ча ван нi ў дзi ця чых сад ках, якiя 

зна хо дзяц ца ў сель скай мяс цо вас цi. 

На яго дум ку, яно па вiн на быць бяс-

плат ным, як i ў шко лах. «Хар ча ван-

не школь нi каў на ся ле бяс плат нае, 

а ў дзi ця чым сад ку, атрым лi ва ец ца, 

плат нае. Гэ та зна чыць дзе цю коў у 

10—11-м кла се мы бяс плат на кор-

мiм, а дзе так — плат на», — звяр нуў-

ся ён да Прэ зi дэн та.

«Доб ра, да вай це па гля дзiм на 

хар ча ван не дзя цей у дзi ця чых сад-

ках. Мы ў цэ лым вы ву чым праб-

ле му (i ся ло, i го рад), па ра iм ся са 

стар шы ня мi рай-, гар- i абл вы кан-

ка маў», — ска заў Прэ зi дэнт на за-

вяр шэн не.

«Гэ тая вак ха на лiя за кан чва ец ца, 
трэ ба зай мац ца эка но мi кай»

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi пад час ра бо чай па езд кi на ве даў Ор шу i прад пры ем ства па вы твор час цi сы роў ТАА «Са вуш кiн-Ор ша»

До ля ма лоч най пра дук цыi ў экс пар це сель гас пра дук цыi i пра дук таў 

хар ча ван ня скла дае 43,3 %, па ве да мiў ка рэс пан дэн ту Бел ТА на чаль-

нiк га лоў на га ўпраў лен ня знеш не эка на мiч най дзей нас цi Мi нiс тэр-

ства сель скай гас па дар кi i хар ча ван ня Аляк сей БАГ ДА НАЎ.

Экс парт ма ла ка i ма лоч най пра дук цыi ў сту дзе нi—чэр ве нi склаў 

$1,179 млрд. Па стаў кi вы рас лi на 6,9 % у па раў на ннi з пер шым паў-

год дзем 2019 го да. У на ту раль ным вы ра жэн нi экс парт па вя лi чыў ся на 

5,8 %, у тым лi ку сы роў i тва ра гу — на 10,1 %, су хо га не раз ве дзе на га 

ма ла ка — на 1,3 %, ма ла ка i згу шча ных вярш коў — на 30,2 %, су хой 

ма лоч най сы ро ват кi — на 24,3 %. Бе ла рус кая ма лоч ная пра дук цыя 

ў пер шым паў год дзi бы ла экс пар та ва ная ў 47 кра iн.

За 2019 год ся рэд нi на дой ма ла ка па кра i не ад ка ро вы склаў 5039 кг, 

што на 275 кг больш, чым у 2015 го дзе. За сту дзень—чэр вень гэ та-

га го да па каз чык пра дук цый нас цi дой на га стат ка пе ра вы сiў ле таш нi 

ўзро вень на 142 кг i склаў 2647 кг.

Пры гэ тым, па iн фар ма цыi Бел ста та, экс парт най важ ней шай пра-

дук цыi (ма ла ка, вярш коў згу шча ных, ня згу шча ных, су хiх, мас ла, 

сы ру i тва ра гу) ле тась склаў у су ме 738,5 ты ся чы тон. Знач на да да лi 

ў па раў на ннi з 2018 го дам сы ры i тва рог.


