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«У мя не ні да ка го ня ма аса біс тых прэ тэн зій, 
я аба ра няю ін та рэ сы дзяр жа вы»

ДОБ РА, 
КА ЛІ ЁСЦЬ СВАЁ

За вод ме ла ва на га і не-

ме ла ва на га кар до ну па ві нен 

быў за пра ца ваць яшчэ пяць 

га доў та му, але ге не раль ны 

пад рад чык, у якас ці яко га 

вы сту пі ла кі тай ская кам па-

нія, не спра віў ся са сва і мі 

аба вя за цель ства мі да кан-

ца. Паз ней да рэа лі за цыі 

пра ек та пад клю чы лі ся бе-

ла рус кія і аў стрый ская кам-

па ніі. Ця пер за вод у вы со кай 

сту пе ні га тоў нас ці, але для 

яго за пус ку па тра бу ец ца 

ка ля 83 міль ё наў до ла раў. 

На што? — бы ло га лоў нае 

пы тан не Прэ зі дэн та.

Кі раў нік кан цэр на Бел-

лес па перп рам Юрый На за-

раў пад ра бяз на рас ка заў 

пра тэх на ла гіч ны пра цэс 

бу ду чай вы твор час ці. Но вы 

за вод бу дзе вы раб ляць па 

без ад ход най тэх на ло гіі кар-

дон, ана ла гаў яко му на пост-

са вец кай пра сто ры ня ма, — 

яго бу ду чы ню вы ка рыс тоў-

ва юць для ўпа коў кі ле каў, 

кан ды тар скіх вы ра баў, цы-

га рэт. Да дат ко выя гро шы 

па трэб ны, каб раз лі чы цца 

з аў стрый скай кам па ні яй, 

бе ла рус кі мі энер ге ты ка мі і 

кам па ні яй, якая ад каз вае за 

во да ачыст ку, і для за пус ку 

вы твор час ці.

Но вая ма шы на да зво ліць 

цал кам за мя ніць дзве ста-

рыя, як ія ма юц ца на фаб-

ры цы. Прэ зі дэнт ад ра зу 

па ці ка віў ся, што бу дзе раз-

ме шча на на пло шчах, якія 

вы зва ляц ца. Ён пад тры маў 

ідэю знай сці ін вес та раў, якія 

раз мес цяць на іх вы твор-

часць упа коў кі і пра па на ваў 

кан цэр ну ра біць упа коў ку 

са ма стой на, ка лі ў хут кім 

ча се ін вес та ры не зной дуц-

ца. У Бе ла русь што год за-

во зіцца ка ля 20 ты ся чы тон 

кар до ну для вы ра бу ўпа коў кі 

і столь кі ж га то вай упа коў кі. 

Пас ля вы ха ду на пра ект ную 

ма гут насць но вай вы твор-

час ці ў Доб ру шы Бе ла русь 

не толь кі цал кам за да во ліць 

унут ра ныя па трэ бы ў та кім 

кар до не, але змо жа яшчэ 

150 ты сяч тон яго па стаў-

ляць на экс парт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

так са ма звяр нуў ува гу на 

тое, што важ на, каб усё ці 

амаль усё аб ста ля ван не 

но ва га за во да вы раб ля ла-

ся на бе ла рус кіх прад пры-

ем ствах. «Ні ў якім ра зе мы 

вы дат коў ваць ва лю ту на 

гэ та не па він ны. Гэ та так-

са ма ім парта за мяшчэн не. 

Нам трэ ба ва лю ту за раб-

ляць».

Прэ зі дэнт пры вёў прык-

лад з ру ха ві ком ру біль най 

ма шы ны, вы раб ляць які са-

мім не вы гад на, бо гэ та не 

се рый ная вы твор часць, а 

вось на жы для гэ тай ма шы-

ны  па він ны ўжо быць бе ла-

рус кія.

ПАЧ НЁМ 
З ЧЫС ТА ГА 
ЛІС ТА

Паз ней сва і мі дум ка-

мі пра бу ду чае па пя ро вай 

фаб ры кі і са мо га Доб ру ша 

(ва кол прад пры ем ства са 

150-га до вай гіс то ры яй фак-

тыч на бу да ваў ся го рад і лёс 

амаль кож най сям'і да бру-

шчан звя за ны з ім) Прэ зі дэнт 

па дзя ліў ся з жур на ліс та мі.

Да кан ца го да фаб ры ка 

вый дзе на ра бо ту ў нар-

маль ным рэ жы ме, па абя цаў 

кі раў нік дзяр жа вы. Вы твор-

часць за пус цяць поў нас цю, 

ство раць сіс тэ му кі ра ван ня, 

кан чат ко ва на ла дзяць энер-

ге тыч ныя ўста ноў кі. Гэ тыя 

за да чы амаль поў нас цю вы-

ка на юць ай чын ныя спе цы я-

ліс ты. За меж ная фір ма да-

па мо жа за пус ціць ма шыну 

па ме ла ван ні па пе ры.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, 

што прад пры ем ства па вінна 

ства раць га то вую пра дук-

цыю, а не па стаў ляць вы ра-

бы-паў фаб ры ка ты.

«Пач кі для цы га рэт, вок-

лад кі для ча со пі саў, сшыт-

каў і ін шае мы, жы ву чы ў 

ле се, за во зім з-за ме жаў. 

Мы па він ны вы зна чыц ца. 

І ра біць гэ та да кан ца го да 

пач нём тут, — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Бу дзем 

гэ та ра біць, ча го б гэ та нам 

ні каш та ва ла. А каш та ваць 

гэ та бу дзе ня шмат у па раў-

на нні з гэ тай бу доў ляй, та му 

што мы ўме ем гэ та ра біць. 

Ня хай жы ха ры Доб ру ша не 

хва лю юц ца».

Па сло вах Прэ зі дэн та, но-

вую вы твор часць за пус цяць 

у ве рас ні, у снеж ні пач нец ца 

вы пуск га то вай пра дук цыі.

* * *
Жур на ліс ты ска рыс-

та лі ся маг чы мас цю і 

за да лі кі раў ні ку дзяр-

жа вы не каль кі на дзён-

ных пы тан няў на ін шыя 

тэ мы.

ЖЫ ВЁМ УЛАСНЫМ 
РО ЗУ МАМ

Ад но з іх да ты чы ла ся 

рэ ак цыі ра сій скіх СМІ на ві-

зіт дзярж сак ра та ра ЗША ў 

Мінск. Двух га ло вы ра сій скі 

арол гля дзіць у роз ныя ба кі, 

а Бе ла русь, раз ме шча ная ў 

цэнт ры Еў ро пы, па зі рае ва-

кол і жы ве сва ім ро зу мам. 

Так Прэ зі дэнт ад ка заў на 

пы тан не жур на ліс таў на конт 

чар го вых чу так пра «раз ва-

рот» Бе ла ру сі ад Ра сіі ў бок 

ЗША.

Як за пэў ніў кі раў нік 

кра і ны, у на шай дзяр жа вы 

шмат парт нё раў у све це. 

Аме ры кан цаў на зваць ад-

да ны мі сяб ра мі бе ла ру-

саў цяж ка, але ча сы хо ла-

ду і жа лез ных за сло наў, 

па сло вах Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, скон чы лі ся. 

«Мы на ладж ва ем ад но-

сі ны з вя лі кай ім пе ры яй, 

вя ду чай кра і най све ту. 

У Ра сіі за не па ко і лі ся. А што 

мы боль шае зра бі лі з Аме-

ры кай, чым Ра сія?» — за-

даў ры та рыч нае пы тан не 

Прэ зі дэнт, да даў шы: Бе ла-

русь ра ду ец ца, ка лі Ра сія і 

ЗША ўста лёў ва юць доб рыя 

ад но сі ны.

Прэ зі дэнт зноў на га даў 

пра па спя хо выя су мес ныя 

апе ра цыі ай чын ных спец-

служ баў з аме ры кан скі мі. 

Ён ад зна чыў, што парт нё ры 

з ЗША аца ні лі па зі цыю Бе-

ла ру сі: вы ра шыць кан флікт 

ва Укра і не не маг чы ма без 

удзе лу гэ тай кра і ны. Да рэ-

чы, ка ра ні і ай чын на га Пар-

ку вы со кіх тэх на ло гій ідуць з 

су пра цоў ніц тва з аме ры кан-

скі мі парт нё ра мі.

«Яны (аме ры кан цы — 

«Зв.») уба чы лі рэ аль ную 

Бе ла русь, — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — І пра-

воў тут ха пае, і ні ко му жыць 

не пе ра шка джа юць».

Прэ зі дэнт рас ка заў, што 

ра ней Ула дзі мір Пу цін сам 

пра сіў яго на ладж ваць ад но-

сі ны са Злу ча ны мі Шта та мі. 

Гэ та ён і ро біць.

Су стрэ чу з Май клам Пам-

пеа кі раў нік дзяр жа вы аха-

рак та ры за ваў як сяб роў скі 

аб мен дум ка мі. Аме ры кан цы 

ва ло да юць ін фар ма цы яй і аб 

су пя рэч нас цях Бе ла ру сі з Ра-

сі яй. «Ён (Пам пеа — «Зв.») 

мне ска заў: не хва люй ся. 

Мы Бе ла ру сі да па мо жам. 

А яго за ява, што па кан ку рэнт-

най ца не наф ту па ста вім? 

А мы што про сім за раз ад 

ра сі ян, а яны ў по зу ста лі 

і нас на ка ле ні спра бу юць 

па ста віць, — кан ста та ваў 

Прэ зі дэнт. — Ка лі вы не мо-

жа це ў Еў ра зій скім са ю зе 

без пош лі ны нам па ста віць 

наф ту, пад атко вым ма неў-

рам за мя ні лі, пра дай це нам 

па су свет ных цэ нах».

Сут насць спрэч кі лі дар 

па тлу ма чыў і ў ліч бах. Сён-

ня ба рэль наф ты каш туе 

55 до ла раў. Ра сій скія парт нё-

ры про сяць да пла ціць яшчэ 

12 до ла раў за то ну як прэ-

мію кам па ні ям. Пры гэ тым 

на За хад па лі ва ідзе без та-

кіх над ба вак. Уз га да ем і крэ-

ды ты: аме ры кан цы пла цяць 

ра сі я нам 1,5 пра цэн та, а мы 

ад 4 да 6 пра цэн таў.

«Шчас це» нам па да рылі. 

Міль ярд до ла раў што год мы 

Ра сіі пла цім. Яны вы дат на 

раз мяс ці лі свае гро шы. Мы 

ця пер не про сім у іх ні крэ ды-

таў, ні чо га. Да вай це бу дзем 

су пра цоў ні чаць», — за клі-

кае бе ла рус кі лі дар.

Ён анан са ваў су стрэ чу з 

Ула дзі мі рам Пу ці ным (якая 

за пла на ва на на 7 лю та га) 

як мо мант іс ці ны. «Мы з ім 

(Пу ці ным — «Зв.») ства ры-

лі гэ тыя доб рыя ад но сі ны, 

мы бы лі ар хі тэк та ра мі гэ-

тых ад но сін. Ці нам ла-

маць іх на зы хо дзе на шай 

па лі тыч най кар' е ры?» — 

пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэнка і ска заў, што не-

аб ход на но ва му па ка лен ню 

па лі ты каў пе ра даць год ныя 

двух ба ко выя ад но сі ны.

НЕ СА ЛОД КАЯ 
НА ВУ КА

Ад каз ва ю чы на пы тан не 

жур на ліс та пра сі ту а цыю, 

якая скла ла ся ва кол за тры-

ман ня кі раў ні коў цук ро вых 

за во даў кра і ны, Прэ зі дэнт 

ска заў, што даў да ру чэн не 

Ка мі тэ ту дзярж бяс пе кі пра-

ін фар ма ваць гра мад скасць 

пра тое, што ад бы ва ец ца.

На мі ну лым тыд ні з'я-

ві ла ся ін фар ма цыя аб за-

тры ман ні кі раў ні коў цук-

ро вых за во даў, пры гэ тым 

не ка то рыя СМІ ак цэн та ва лі 

ўва гу на за слу гах за тры ма-

ных. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра па на ваў уз га даць гіс то-

рыю раз віц ця цук ро вай га-

лі ны. «Мы ўжо шмат га доў 

за бяс печ ва ем ся бе цук рам 

і амаль столь кі ж экс пар ту-

ем, у асноў ным у Ра сію. Ка лі 

бы ла па стаў ле на за да ча па-

вя лі чыць вы раб цук ру, мной 

бы ло пры ня та ра шэн не па 

ма дэр ні за цыі за во даў. Гэ та 

пра тое, што быц цам бы ды-

рэк та ры пра вя лі ма дэр ні-

за цыю за во даў. Ма лай цы, 

што пра вя лі, а гро шы яны 

дзе ўзя лі? Хто зай маў ся? Я 

ез дзіў да Сі Цзінь пі на, пра сіў 

гэ ты крэ дыт на гэ тую фаб-

ры ку (па вы ра бе кар до ну — 

«Зв.»). Дак лад на гэ так са ма і 

та ды. Пра вя лі ма дэр ні за цыю 

ча ты рох за во даў. Па ча лі вы-

раб ляць кан ку рэн та здоль ны 

пра дукт. Наш цу кар па якас-

ці пе ра ўзы хо дзіць лю бы цу-

кар у све це. Гэ та зна чыць, 

пра дукт атры маў су свет ны 

ўзро вень».

«Што зра бі лі гэ тыя дзял-

кі? — з го рыч чу пра ка мен та-

ваў ця пе раш нюю сі ту а цыю 

Прэ зі дэнт. — Яны ства ры лі 

ў Маск ве так зва ную «пра-

клад ку» — ганд лё вы дом. 

Мож на бы ло праз кан цэрн 

пра даць на рын ку цу кар — 

не, ства ры лі гэ ты ганд лё вы 

дом, па ста ві лі ту ды сва іх 

(лю дзей), з гэ тых за во даў, 

ска жам, ле тась, па страт ных 

цэ нах пра да ва лі ганд лё ва-

му до му ў Маск ве бе ла рус-

кі цу кар. Тыя, па вя лі чыў шы 

ца ну, пра да ва лі на рын ку. 

Роз ні цу ха ба рам раз да ва лі 

ды рэк та рам за во даў. Але 

што мя не больш за ўсё абу-

ры ла, ка лі мне да ла жы лі пра 

гэ та пы тан не спец служ бы 

(я кант ра ля ваў): тан на пра-

да ва лі ганд лё ва му до му гэ ты 

цу кар, а част ку яго па па вя-

лі ча най ца не вяр та лі ў Бе ла-

русь. Мо жа, на ват не ва зі лі 

цу кар, а толь кі да ку мен ты 

афарм ля лі, і тут на наш ры-

нак па стаў ля лі з мар жой, а 

по тым яе дзя лі лі на ха ба ры. 

Што гэ та — нар маль на?»

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ска заў, што на гэ ты мі па-

па лі ся і лю дзі з па го на мі. 

Ён па цвер дзіў, што дзе ля 

за тры ман ня ад на го з па да-

зра ва ных быў раз вер ну ты 

са ма лёт, які ўжо вы ля цеў 

за ме жы кра і ны.

«Стаў лен не бу дзе 

жорст кае, — пад крэс ліў 

ён. — Дэ та лі пра ва ахоў ні-

кі рас ка жуць. Вы ду ма е це, 

мне лёг ка «сва іх дзя цей» у 

тур му ад пра віць? Ды рэк-

та ры мне як дзе ці. Дзе ці 

дзець мі, але трэ ба вес ці 

нар маль ную па лі ты ку і не 

на жы ва цца на тым, што 

на ле жыць не толь кі пра-

цоў на му ка лек ты ву, а ўся-

му бе ла рус ка му на ро ду. 

Мы ня ма ла ту ды ўкла лі».

На працягу су так усе па-

да зра ва ныя бы лі за тры ма ны, 

каб даць па ка зан ні. Прэ зі дэнт 

па ве да міў, што воб ыскі вы яві-

лі вя лі кае ба гац це ў за тры ма-

ных. «У мя не ні да ка го ня ма 

аса біс тых прэ тэн зій, я аба-

ра няю ін та рэ сы дзяр жа вы. 

І ве да е це, што яшчэ прос та 

пры во дзіць у ша лен ства? Ка-

лі ты зма га еш ся там за гэ тую 

ка пей ку па на фце, па га зе, па 

ме та ле, яшчэ па не чым, тут 

спра бу еш на ла дзіць, каб лю-

дзі за роб кі ме лі, гэ тыя па дон кі 

на хаб на ся род бе ла га дня кра-

дуць! Гэ та нар маль на? Не нар-

маль на. Та му гэ та — на ву ка 

для ўсіх ды рэк та раў».

РЭ ЦЭП ТЫ 
ДЛЯ ЗДА РОЎЯ 
АД ПРЭ ЗІ ДЭН ТА

Аляк сандр Лу ка шэн ка, 

раз маў ля ю чы з жур на ліс-

тамі, даў свае па ра ды па ба-

раць бе з рас паў сюдж ван нем 

ка ра на ві ру са. Мыць ру кі, 

менш аб ды мац ца на ву лі цы 

з не зна ё мы мі — жар тоў на 

апі саў ён пра ві лы аса біс тай 

гі гі е ны.

«Ка лі мы не пы лім, як 

не ка то рыя кра і ны, якія 

гвал там кры чаць, — гэ та 

не зна чыць, што мы не 

зай ма ем ся гэ тым пы тан-

нем», — звяр нуў ува гу лі дар 

кра і ны.

Мі ніст ру ахо вы зда роўя 

да ру ча на зай мац ца пы тан-

нем і ін фар ма ваць гра мад-

ства, але не трэ ба па ло хаць 

лю дзей. «Коль кі ў нас ужо 

бы ло гэ тых ві ру саў. І на гэ тых 

фэй ках у тым лі ку і гвал це, 

які ўчы ні лі ва ўсім све це (я 

не за ні жаю не бяс печ насць), 

але коль кі на жы ва лі ся! Сот-

ні міль яр даў до ла раў не-

ка то рыя кам па ніі на гэ тым 

за ра бі лі. Та му кры чаць не 

трэ ба, трэ ба ці ха, спа кой-

на пра ца ваць», — рас ка заў 

пра яшчэ адзін сро дак ад ка-

ра на ві ру са Прэ зі дэнт.

З-за эпі дэ міі Бе ла русь 

не бу дзе па ры ваць су вя зі з 

Кі та ем. Да стат ко ва агля ду 

тых, хто пры ля тае, у аэ ра-

пор це. Ака заць да па мо гу 

кі тай цам, у тым лі ку з вы ез-

дам на мес ца, пра па на ва лі 

ме ды кі на ча ле з мі ніст рам 

Ула дзі мі рам Ка ра ні кам.

Прэ зі дэнт рас ка заў, чым 

яму асаб лі ва спа да ба лі ся бе-

ла ру сы ў час рас паў сю джан-

ня ка ра на ві ру са: «Ні хто не 

па бег ха паць гэ тыя мас кі, як 

у Ра сіі, дзе ў 35 ра зоў мас кі 

па да ра жэ лі. На шы спа кой-

на — трэ ба ка мусь ці, ку пі лі. 

У ка гось ці до ма яны заў сё ды 

ёсць. У ка го дзе ці ма лень-

кія — аба вяз ко ва гэ тыя мас кі 

ёсць. Ні хто не бе гае, не мі-

ту сіц ца. Па вод зяць ся бе як 

цы ві лі за ва ныя лю дзі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад крэс ліў, што ўся го ў нас 

да стат ко ва, каб га ран та ваць 

бяс пе ку лю дзей.

«Ка лі рап там неш та, 

мы гэ та ха ваць не бу дзем. 

Іза лю ем ча ла ве ка і бу дзем 

ля чыць. Па куль у нас та-

кіх фак таў не за рэ гіст ра-

ва на», — за пэў ніў Прэ зі-

дэнт.

* * *
На пры кан цы ра бо чай 

па езд кі ў Го мель скую воб-

ласць Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на ве даў Доб руш скі фар фо-

ра вы за вод. Гэ ты ві зіт быў 

не за пла на ва ны, але ра дас-

ны і ча ка ны для ра бот ні каў 

прад пры ем ства.

«Вель мі ра ды, што кі раў-

нік дзяр жа вы на ве даў наш 

за вод. Асноў нае пы тан не, 

якое пад няў Прэ зі дэнт, — 

за ха ваць і, на ват, удас ка-

на ліць прад пры ем ства для 

пад тры ман ня кан ку рэн та-

здоль нас ці на рын ках — 

унут ра ным, еў ра пей скім і 

ста рац ца кан ку ры ра ваць, — 

рас ка заў пас ля жур на ліс-

там ге не раль ны ды рэк тар 

«Доб руш ска га фар фо ра-

ва га за во да» Аляк сандр Ві-

на ку раў. — Кі раў нік кра і ны 

так сам звяр нуў ува гу, што 

не аб ход на зра біць не вя лі кі 

кас ме тыч ны ра монт, за хоў-

ваць лю дзей, тэх на ло гіі і вы-

твор часць».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, 

Ма рыя ДА ДА ЛКА. 

г. Доб руш.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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фарфар фо фо ра ра ва ва га га за за во во да да — — 
пазпапазнавнавалььальны ныны брэбрэнд нд горгоро адаада.


