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Пад час сур' ёз най раз мо вы га-

вор ка зай шла пра га лоў ныя праб-

ле мы не толь кі воб лас ці, але і 

кра і ны ў цэ лым, бы лі па стаў ле ны 

за да чы, якія па тра бу юць са май 

піль най ува гі. Ак цэнт зроб ле ны на 

най васт рэй шых пы тан нях.

ШТО ВЫ РА ША ЮЦЬ 
КАД РЫ

Прэ зі дэн та не па ко іць, што, ня-

гле дзя чы на на яў насць рэ зер ву 

(209 ча ла век), сён ня ў воб лас ці 

іс нуе 47 ва кан сій на па са ды кад-

ра ва га рэ ест ра абл вы кан ка ма і 

рай вы кан ка маў.

«На які ста ноў чы вы нік мож на 

раз ліч ваць, ка лі ад сут ні ча юць кі-

раў ні кі? І ўво гу ле, на вош та та ды 

та кі рэ зерв? На прык лад, як мо жа 

пра ца ваць Ві лей скі рай аг ра сэр віс, 

ка лі па са да ды рэк та ра не за ня тая 

з 2015 го да?» — за даў ры та рыч-

нае пы тан не кі раў нік кра і ны.

Ён абу ра ны тым, што толь кі сё-

ле та па дыс крэ ды ту ю чых пад ста-

вах зволь не на 12 кі раў ні коў, тры 

з якіх з'яў ля лі ся пер шы мі асо ба мі 

ра ё наў. Уся го за пяць мі ну лых га-

доў 69 кі раў ні коў роз на га ўзроў ню 

скам пра ме та ва лі ся бе і бы лі вы-

зва ле ныя ад па са д.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу но ва га кі раў ні ка Мін шчы ны 

на гэ тыя праб ле мы і па тра ба ваў 

сур' ёз ным чы нам на вес ці па ра дак 

у ра бо це з кад ра мі.

«Не бу дзе лю дзей, моц ных кі-

раў ні коў, — мы ні чо га не змо жам 

зра біць у воб лас ці і вы ра шыць за-

да чы, якія сён ня пе рад на мі ста яць. 

Тым больш што эка на міч нае раз-

віц цё рэ гі ё на на ўпрост за ле жыць 

ад якас на га скла ду кі раў ні чай вер-

ты ка лі», — за клю чыў Прэ зі дэнт.

ДА КОЛЬ КАС ЦІ — 
ЯКАСЦЬ

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што адзін з га лоў ных кры-

тэ ры яў, які свед чыць аб раз віц-

ці тэ ры то рый, — гэ та коль касць 

на сель ніц тва. На Мін шчы не яна 

пры рас тае, і ўслед за ёй (няхай і 

ня шмат) пры рас тае коль касць за-

ня тых у эка но мі цы. Сён ня іх амаль 

700 ты сяч ча ла век. «Та кія тэн дэн-

цыі кар ды наль на ад роз ні ва юц ца 

ад тых, якія, на жаль, на зі ра юц ца 

ў Бе ла ру сі. За гэ та мож на толь кі 

па хва ліць», — звяр нуў ся да ак ты-

ву воб лас ці Прэ зі дэнт.

Па яго сло вах, до ля Мін скай 

воб лас ці ў агуль на рэс пуб лі-

кан скіх па каз чы ках скла дае ад 

15 да 30 пра цэн таў. Ва ла вы рэ-

гі я наль ны пра дукт пры рас тае са-

мы мі вы со кі мі ў кра і не тэм па мі 

(104,5 пра цэн та). За дзве пя ці год кі 

эка но мі ка рэ гі ё на вы рас ла амаль 

на 37 пра цэн таў, у той час як рост 

у цэ лым па краіне склаў уся го 

10 пра цэн таў.

«Па сут нас ці, Мін шчы на — адзі-

ная воб ласць, дзе вы кон ва ец ца 

маё па тра ба ван не аб апе рад жаль-

ным (у па раў на нні з су свет ным) 

эка на міч ным рос це. Раз ві тая пра-

мыс ло васць, чвэрць сель ска гас па-

дар чай вы твор час ці, пя тая част ка 

экс пар ту і ін вес ты цый кра і ны — 

усё гэ та, без умоў на, свед чыць пра 

най вы шэй шы па тэн цы ял. Сён ня ў 

воб лас ці ня ма «над звы чай шчы-

ны» або ней кіх кры тыч ных праб-

лем. Але для но ва га стар шы ні абл-

вы кан ка ма гэ та толь кі ўсклад няе 

за да чы», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Кі раў ні ка дзяр жа вы перш за 

ўсё на сця рож вае ска ра чэн не коль-

кас ці ар га ні за цый у эка но мі цы (за 

год яна змен шы ла ся на 210 адзі-

нак). Ад на ча со ва ёсць пэў ны рост 

на пру жа нас ці на рын ку пра цы. 

Коль касць зволь не ных ра бот ні каў 

(94 ты ся чы) пе ра вы сі ла коль касць 

пры ня тых больш чым на восем ты-

сяч. У па раў на нні з мі ну лым го дам 

на 18 пра цэн таў ска ра ці ла ся коль-

касць пра ца ўлад ка ва ных за кошт 

но вых вы твор час цяў.

«Уваж лі ва раз бя ры це ся ў пры-

чы нах гэ та га ста но ві шча. Гэ та збег 

аб ста він ці не га тыў ная тэн дэн цыя? 

Звяр ні це ўва гу і на якас ны склад 

суб' ек таў гас па да ран ня, якія фар-

мі ру юць эка но мі ку на шай воб лас-

ці», — звяр нуў ся да но ва га кі раў ні-

ка рэ гі ё на Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён вы ка заў за не па ко е насць, 

што воб ласць спы ні ла ся ў вы ра-

шэн ні пы тан ня ды вер сі фі ка цыі 

кры ніц рос ту. Коль касць ма лых 

і ся рэд ніх ар га ні за цый з 2013 го-

да за сты ла на ўзроў ні 20 ты сяч, 

а коль касць ра бот ні каў ска ра ці-

ла ся са 143 ты сяч да 124 ты сяч 

ча ла век.

«Па тра бую ак ты ві за цыі дзе ла-

вой ак тыў нас ці і па вы шэн ня ўнёс-

ку прад пры маль ніц тва ў эка но мі ку 

рэ гі ё на. Рас паў сю дзіў шы но выя 

прад пры ем ствы па ўсёй тэ ры то-

рыі, вы вы ра шы це праб ле му раў-

на мер нас ці раз віц ця воб лас ці, а не 

толь кі, як ка жуць у на ро дзе, «за ла-

тых зя мель» па між пер шай і дру гой 

каль ца вы мі да ро га мі», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ЗА ПА РА ДАК 
НА ЗЯМ ЛІ

«Усе імк нуц ца сю ды: ка лі не ў 

Мінск, то по бач. Мін скі ра ён ба-

чы це ў што пе ра тва ры лі, хоць я 

ў апош ні час на жорст кі кант роль 

узяў да ка вал ка зям лі. З дру го га 

бо ку, па гля дзі це, коль кі ў нас не-

да бу да ва ных бу дын каў, па мяш-

кан няў. Лю дзі про сяць зя мель ны 

ўчас так — і доў гі час не зай ма юць 

яго. А да маў ля лі ся, што два-тры 

га ды — і дом му сіць ста яць», — 

за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы. 

У пра цяг тэ мы ён звяр нуў ува гу і 

на доб ра ўпа рад ка ван не, асаб лі ва 

сель скіх на се ле ных пунк таў. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

кі раў ні кі сель скіх Са ве таў у гэ тым 

пла не не да пра цоў ва юць.

Ёсць ра ё ны, дзе якасць і ўзро-

вень жыц ця на сель ніц тва трэ ба 

па вы сіць, — Клец кі, Ка пыль скі, 

Лю бан скі, Уз дзен скі. Прэ зі дэнт 

па ста віў за да чу: за вяс ну—ле та 

на ступ на га го да іх жы ха ры па він-

ны ад чуць зме ны ў леп шы бок. 

І ў воб лас ці для гэ та га ўсё ёсць.

ЛІЧ БА ВІ ЗА ЦЫЯ — 
ГА ЛОЎ НЫ ТРЭНД

Аляк санд ру Тур чы ну Прэ зі дэнт 

пра па на ваў ска рыс тац ца до све-

дам пра цы ва ўра дзе для раз віц ця 

рэ гі ё наў на асно ве ін дуст ры я лі за-

цыі (а дзе гэ та маг чы ма — аба вяз-

ко вай ліч ба ві за цыі).

«Ліч ба ві за цыя эка но мі кі — 

га лоў ны су свет ны трэнд. І гэ та не 

зна чыць, што яна па він на быць 

толь кі не дзе ў Мін ску, ва ўра дзе. 

На ву ка ё міс тасць на ват у сель скай 

гас па дар цы не па вы сіш без гэ та га 

кі рун ку», — пе ра ка на ны кі раў нік 

дзяр жа вы.

КЛО ПАТ 
ПРА ЛЮ ДЗЕЙ

Каб у сель скай гас па дар цы 

бы лі спе цы я ліс ты, рас тлу ма чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, з імі трэ ба 

пра ца ваць, па чы на ю чы са шко лы: 

вы браць не каль кіх ча ла век, на кі-

ра ваць на ву чо бу ў сель ска гас па-

дар чыя ВНУ, да мо віц ца аб вяр тан-

ні да до му, даць сты пен дыю.

«З за да валь нен нем вер нец ца 

ў ра ён. І гэ та вер нец ца ваш ча ла-

век, які ве дае гас па дар ку. Але ён 

вер нец ца, ка лі бу дзе больш-менш 

зар пла та і аба вяз ко ва — дом, дзе 

ён мо жа жыць. Вось з гэ та га трэ ба 

па чы наць», — аба зна чыў пры яры-

тэ ты Прэ зі дэнт.

На Мін шчы не, ад зна чыў ён, 

так са ма ха пае зя мель, дзе трэ-

ба прад мет на пра ца ваць, — гэ та 

за да ча стар шынь рай вы кан ка маў 

ра зам з кі раў ні ка мі гас па да рак 

пад кант ро лем стар шы ні абл вы-

кан ка ма.

Кі раў ні кі ве да юць, што бюд-

жэт ных гро шай на бу даў ніц тва 

прад пры ем стваў не бу дзе. Гэ тыя 

срод кі пры зна ча ныя для лю дзей, 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт. «А ў нас ужо 

мно гія прад пры ем ствы, асаб лі ва 

пра мыс ло выя, на гой дзве ры ад-

чы ня юць ва ўрад, штур му юць — 

да вай це гро шы. А ўрад, як паш-

таль ё ны, Прэ зі дэн ту пе ра кід вае 

пра ек ты ўка заў, рас па ра джэн няў 

аб вы дзя лен ні гра шо вых срод каў. 

Што гэ та за прак ты ка? Прад пры-

ем ства му сіць пра ца ваць, за бяс-

печ ваць сва іх лю дзей зар пла та мі, 

пад трым лі ваць іх і да лей», — за-

па тра ба ваў кі раў нік дзяр жа вы. 

Звяр нуў ён ува гу і на за меж ныя 

ін вес ты цыі: нель га вы пус каць з 

по ля зро ку за вяр шэн не знач ных 

пра ек таў, якія рэа лі зу юц ца на 

тэ ры то рыі воб лас ці.

Кі раў нік кра і ны пе ра ка на ны: 

усё гэ та но выя пунк ты ўма ца ван ня 

аб лас но га па тэн цы я лу і яго па ста-

ноў кі на іна ва цый ныя рэй кі.

ПА ЛІ ЧЫМ ГРО ШЫ
Ся рэд няя зар пла та ў рэ гі ё не 

ўстой лі ва пе ра вы шае ты ся чу руб-

лёў, ад зна чыў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка, і яна па він на пра цяг ваць 

рас ці, асаб лі ва ў Ві лей скім, Бя рэ-

зін скім, Ка пыль скім, Мя дзель скім, 

Ва ло жын скім ра ё нах.

«У Мін скай воб лас ці ад зна-

ча ец ца той жа не да хоп, што і ў 

ін шых рэ гі ё нах кра і ны: дыс пра-

пор цыя па між рос там за ра бот-

най пла ты пры клад на ў 109 і рос-

там пра дук цый нас ці пра цы ка ля 

105 пра цэн таў. Ду май це, як бу дзем 

гэ та лік ві да ваць у са мы блі жэй шы 

час», — звяр нуў ся да ак ты ву воб-

лас ці кі раў нік дзяр жа вы.

Ён ад зна чыў ра ней шую ак ту-

аль насць праб ле мы свое ча со-

вай вы пла ты за ра бот най пла ты 

(па вод ле ін фар ма цыі Ге не раль-

най пра ку ра ту ры, на 1 ліс та па да 

за па зы ча насць ме ла ся на трох 

ар га ні за цы ях і скла да ла амаль 

2,5 міль ё на руб лёў).

«Мы ка лісь ці ка за лі лю дзям (я 

ад ва ша га імя ка заў), што мы бу-

дзем ста рац ца пад цяг нуць ся рэд-

нюю зар пла ту па кра і не да ты ся-

чы руб лёў. Гэ та кроў з но су трэ ба 

зра біць, і мы гэ та зра бі лі. Трэ ба 

ця пер па гля дзець на ніз ка аплат-

ныя слаі на сель ніц тва, якія ня суць 

вель мі сур' ёз ную на груз ку. Са ні-

тар кі, ня не чкі, тыя ж мед сёст ры 

ў баль ні цах, у дзі ця чых сад ках... 

Вы ж ра зу ме е це, якая гэ та ка ла-

саль ная пра ца — гля дзець чу жое 

дзі ця і нес ці за яго ад каз насць. На 

пра ця гу гэ та га го да мы па кры ху 

пад цяг ва лі іх зар пла ту, але гэ та га 

не да стат ко ва», — пад крэс ліў Прэ-

зі дэнт. Пры гэ тым, ад зна чыў ён, 

прэ тэн да ваць на абя ца ныя пяць-

сот до ла раў мож на толь кі пры поў-

най пра цоў най за груз цы.

Пры мы кан не ра ё наў воб лас ці 

да ста лі цы вы зна чае іх не па рыў-

ную су вязь з раз віц цём Мін ска. На 

дум ку Прэ зі дэн та, не аб ход на вы-

ра шыць пы тан не вы на су з Мін ска 

буй ных пра мыс ло вых прад пры-

ем стваў, вы ка рыс таў шы іх па тэн-

цы ял для пад трым кі ра ё наў, якія 

ад ста юць.

Асаб лі вую ўва гу ён за па тра ба-

ваў удзя ліць раз віц цю га ра доў-спа-

да рож ні каў ста лі цы і перш за ўсё 

ства рэн ню ўмоў для «ма ят ні ка вай 

міг ра цыі» па між імі і Мінск ам. Для 

гэ та га не аб ход ныя су час ныя і пра-

ду ма ныя транс парт ныя ра шэн ні.

ПА ЧУЦЬ 
І ЗРА ЗУ МЕЦЬ

Пад час на ра ды га вор ка зай шла 

і пра гла баль ныя вы клі кі, якім сён-

ня пад вяр га ец ца дзяр жа ва.

«Гэ та на ша кра і на, і мы з ва-

мі бу дзем вы зна чаць, як ёй быць 

да лей. Але ні ў якім ра зе нель га 

рас та пы ра ны мі паль ца мі тры маць 

ула ду. Бо бу дзем па жы наць пла-

ды, як у на шых су се дзяў», — пад-

крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Ён ад зна чыў, што вы бра ны пар-

ла мент не гор шы, чым у бы лыя 

га ды, мо жа, і леп шы. У ад каз, лі-

чыць Прэ зі дэнт, не аб ход на чуць 

лю дзей і ад каз ваць на іх ча кан ні 

і прось бы.

«Я ра зу мею, што ёсць не ка то-

рыя штат ныя скарж ні кі, але іх ня-

знач ная мен шасць. Мно гія лю дзі 

пры хо дзяць та му, што ім ня ма ка-

му да па маг чы. І яны ма юць пра ва 

раз ліч ваць на ўла ду. Па мя тай це, 

што сён ня мы з вя лі кі мі парт фе-

ля мі, а заўт ра бу дзем звы чай ныя 

лю дзі. Каб не бы ло вель мі ба лю-

ча за гэ тыя га ды пе рад на ро дам. 

І каб у нас по тым пал ка мі не кі-

да лі за ця пе раш няе стаў лен не да 

тых лю дзей, якія нас па ста ві лі на 

гэ тыя па са ды. Усіх нас — ад Прэ-

зі дэн та да дзяр жаў ных слу жа чых, 

якія тут ся дзяць», — звяр нуў ся да 

ўдзель ні каў на ра ды Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

СТВА РЫ ЛІ? 
ЗА ХА ВАЦЬ!

Бе ла рус кі лі дар вы ка заў упэў-

не насць, што ў бу ду чы ні ста нуць 

важ ныя не столь кі пры род ныя рэ-

сур сы, які мі ва ло дае тая ці ін шая 

кра і на, коль кі ін тэ ле кту аль ны па-

тэн цы ял, уз ро вень аду ка цыі.

«Наф та і газ ады хо дзяць. Маз гі 

бу дуць га лоў ныя», — ска заў кі раў-

нік дзяр жа вы. Прэ зі дэнт так са ма 

вы ка заў ся за тое, каб да ўла ды 

пры хо дзі ла но вае па ка лен не.

«Каб мы спа кой на маг лі, гле-

дзя чы на сва іх дзя цей, якія бу дуць 

кі ра ваць гэ тай кра і най (я не пра 

сва іх дзя цей ка жу, мае дзе ці не 

бу дуць кі ра ваць кра і най, гэ та я вам 

па абя цаў)... Каб на шы дзе ці жы лі 

ў гэ тай кра і не і ра да ва лі ся, што 

мы ім па да ры лі гэ ту су ве рэн ную і 

не за леж ную кра і ну», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён кан-

ста та ваў, што пэў ныя сі лы ча сам 

спра бу юць роз ны мі ме та да мі рас-

хіс таць яе.

«Мы гэ та га не па він ны да зво-

ліць. І гэ тыя пар ла менц кія вы ба-

ры па ка за лі, што мы гас па да ры 

ў кра і не», — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ся род пы тан няў, раз гле джа ных 

на па ся джэн ні, бы лі і бліз кія кож-

на му — вы ха ван не дзя цей, маг-

чы масць куп ляць экап ра дук ты, 

бу ду чы ня ІТ-ака дэ міі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«ГЭ ТА НА ША КРА І НА, «ГЭ ТА НА ША КРА І НА, 
І МЫ БУ ДЗЕМ ВЫ ЗНА ЧАЦЬ, І МЫ БУ ДЗЕМ ВЫ ЗНА ЧАЦЬ, 
ЯК ЁЙ БЫЦЬ ДА ЛЕЙ»ЯК ЁЙ БЫЦЬ ДА ЛЕЙ»

Фо
та

 Б
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.

Старшыш ня я
МінМ ск агага абабл вл вы кы кан ан ка ка ма ма 
АлАляк ссандд р  р ТУРТУР ЧЫ ЧЫ Н Н..


