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Учо ра на чар го вым па ся джэн ні пя тай се сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь шос та га склі кан ня се на та ры ўхва лі лі змя нен ні 

і да паў нен ні ў Ляс ны ко дэкс.

У пры ват нас ці, пра па ну ец ца ўпа рад ка ваць вы дзя лен-

не ўчаст каў ляс но га фон ду для на рых тоў кі драў ні ны на 

ко ра ні як фі зіч ным, так і юры дыч ным асо бам пры пра-

вя дзен ні ін шых вы се чак. «За раз гэ та до сыць праб ле ма-

тыч на ў су вя зі з не аб ход нас цю ўня сен ня змя нен няў у ле-

са ўпа рад ка валь ны пра ект, — рас тлу ма чыў жур на ліс там 

пер шы на мес нік мі ніст ра ляс ной гас па дар кі Ва лян цін 

ШАТРАЎ КА. — Пас ля змя нен ня за ка на даў ства гэ та бу дзе 

не па трэб на, ра шэн не бу дзе пры мац ца юры дыч най асо-

бай, каб на сель ніц тва маг ло на рых тоў ваць са бе дро вы ў 

ле се больш прос та».

Пер шы на мес нік мі ніст ра рас тлу ма чыў, што ця пер дзе ля 

атры ман ня та ко га да зво лу да стат ко ва бу дзе звяр нуц ца ў ляс-

ніц тва, і пы тан не вы ра шыц ца на пра ця гу мак сі мум двух дзён.

Так са ма пра па ну юц ца змя нен ні ў су вя зі з ад сут нас цю ў 

за ка на даў стве азна чэн ня «най важ ней шыя ін вес ты цый ныя 

аб' ек ты». Гэ та важ на пры ажыцяўленні арэнды ляс но га 

фон ду дрэ ва пе рап ра цоў чымі ар га ні за цыямі. Пра па ну ец ца 

дэ ле га ваць Са ве ту Мі ніст раў пра ва вы зна чаць кры тэ рыі 

вы дзя лен ня гэ тых участ каў і дрэ ва ап ра цоў чыя прад пры ем-

ствы, якія ма юць пра ва атры маць іх у арэн ду. Гэ та так са ма 

ўпа рад куе сі ту а цыю, бо апош нім ча сам на зі ра ец ца пэў ная 

дыс пра пор цыя ў вы дзя лен ні та кіх участ каў, за ўва жыў Ва-

лян цін Шат раў ка.

Акра мя та го, пра ект за ко на ўзмац няе ад каз насць юры-

дыч ных асоб, якім участ кі ляс но га фон ду да юц ца ў арэн-

ду. «Спра ва ў тым, што юры дыч ныя асо бы не ўвесь аб' ём 

драў ні ны на рых тоў ва юць на гэ тых участ ках, — рас тлу ма чыў 

пер шы на мес нік мі ніст ра. — Пра па ну ец ца ўнес ці так са вы 

кошт драў ні ны на ко ра ні за ўвесь аб' ём драў ні ны».

Яшчэ ад на нор ма спра шчае для на сель ніц тва пра цэ ду ру 

до сту пу для на рых тоў кі га лін для вы ка ры стан ня ў ра мес-

ніц кай і прад пры маль ніц кай дзей нас ці.

За кон ус ту піць у сі лу праз тры ме ся цы пас ля пад пі сан-

ня кі раў ні ком дзяр жа вы. Ча ка ец ца, што гэ та ад бу дзец ца ў 

ся рэ дзі не са ка ві ка.

Уся го на гэ тым па ся джэн ні се сіі чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі 

раз гле дзе лі во сем за ко на пра ек таў, у тым лі ку змя нен ні ў 

за ко ны «Аб рас лін ным све це», «Аб бяс пе цы ген на-ін жы нер-

най дзей нас ці», змя нен ні ў не ка то рыя за ко ны па пы тан нях 

пра ва вой ахо вы та па ло гій ін тэ граль ных мік ра схем і шэ раг 

ра ты фі ка цый між на род ных да ку мен таў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ВЯ ЗАЦЬ ВЕ НІ КІ СТА НЕ ПРА СЦЕЙ
Са вет Рэс пуб лі кі ўхва ліў за ко на пра ект, які спрос ціць для на сель ніц тва на рых тоў ку дроў і га лін

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Без умоў на, не абы шло ся без кры ты кі: 

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на не да стат ко-

выя аб' ёмы ай чын най іль ня ной сы ра ві ны, 

а так са ма на яе якасць. На Ар шан скім іль-

но кам бі на це трэць ма гут нас цяў не ўда ец ца 

за гру зіць.

Ві цэ-прэм' ер Мі ха іл Ру сы за явіў, што 

на пла ны па лё не ў 2018 го дзе паў плы ва-

лі не спры яль ныя ўмо вы на двор'я, ад нак 

Аляк сандр Лу ка шэн ка быў не па хіс ны: ёсць 

не да пра цоў кі, якія не вы праў ле ны, трэ ба 

не толь кі аб дзярж за ка зе ду маць, але і аб 

эфек тыў най вы твор час ці.

Кі раў ні ку дзяр жа вы па ка за лі ма дэр ні за-

ва ныя цэ хі, пра дэ ман стра ва лі маг чы мас ці 

кам бі на та і пра дук цыю. Да рэ чы, у прад пры-

ем ства рас це вы руч ка і зар пла ты, вы кон ва-

юц ца крэ дыт ныя аба вя за цель ствы.

У за вяр шэн ні на вед ван ня за во да Прэ зі-

дэнт ад зна чыў, што па коль кі на га лі ну бы ла 

зроб ле на стаў ка, укла дзе на ня ма ла срод-

каў, трэ ба па глыб ляц ца, па шы раць лі ней ку 

та ва раў, якія вы раб ля юц ца.

СЭНС СПРА ЧАЦ ЦА?
Да лей ад бы ла ся на ра да па раз віц ці льна-

вод ства і пе ра пра цоў цы лё ну.

Прэ зі дэнт на га даў, што ра шэн не зай мац-

ца льном бы ло пры ня тае даў но, сён ня поз на 

спра чац ца, ці пра віль на гэ та. Пры гэ тым 

кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: ён лі чыў, лі-

чыць, а за раз і ўсе пе ра ка на лі ся, што зра бі лі 

пра віль на.

Бе ла рус кі лі дар рас ка заў, што ра ней 

Фран цыя, Кі тай, Ра сія і ін шыя кра і ны ў дроб-

ных маш та бах зай ма лі ся вы рошч ван нем 

лё ну. Та ды Бе ла русь бы ла на 6—7 мес цы. 

Пры гэ тым ён пад крэс ліў: што да ты чыц ца 

пе ра пра цоў кі і вы твор час ці тка нін, Бе ла русь 

заў сё ды бы ла на вы шы ні.

За раз Бе ла русь апы ну ла ся на дру гім мес-

цы па лё не. Фран цыя якас на пра цуе, Кі тай 

згар нуў вы твор часць, па коль кі ім не ха пае 

па сяў ных зя мель, ім не да лё ну, яны за куп-

ля юць ва лак но і ў нас. Ра сія пра цуе, але 

льна вод ства там так са ма ска ра ча ец ца.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

лю дзі ўсё больш схі ля юц ца да ка рыс на га і 

на ту раль на га. Лён для кра ін, якія па цяр пе-

лі ад чар но быль скай тра ге дыі, — гэ та ле кі, 

іль ня ныя тка ні ны — вы ра та ван не, што ўсвя-

до мі лі і ў Еў ро пе. «А вы твор цаў коль касць 

па мян ша ец ца. Дык пра віль на мы зра бі лі ці 

не?» — па ці ка віў ся ён у пры сут ных.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: стаў лен не 

да лё ну — абу раль нае.

«Пра хо дзя чы па гэ тых цэ хах, кі раў нік 

прад пры ем ства прос та аб мо віў ся: вось 

ка рот кае ва лак но, вось гэ тае зра бі лі, тое 

зра бі лі. Вы дат ныя тка ні ны ро бяць з ка рот-

ка га льно ва лак на, мы іх ба чы лі. Але гэ та 

ўся го 30—35 % ён пе ра пра ца ваў. А ас тат нія 

65—70 % дзе? Спа ка ваў, ку дысь ці ад пра віў, 

неш та сам зра біў. Сён ня 60—70 % ка рот ка-

га льно ва лак на не да юць та го да хо ду, той 

эфек тыў нас ці і пры быт ку, якую мы маг лі б 

мець», — кан ста та ваў ён.

ВЫ РА ШАЦЬ, А НЕ ЧА КАЦЬ
Прэ зі дэнт ад зна чыў, што на ра ду па лё не 

ад кла да лі, на пэў на, на пра ця гу го да.

Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ раз паў та-

рыў: ува га да гэ тай тэ мы не вы пад ко вая. 

Лён — гэ та адзі ны што год уз наў ляль ны 

від сы ра ві ны для тэкс тыль най пра мыс-

ло вас ці. На шы прад пры ем ствы вы пус-

ка юць спе цы я лі за ва ную тэх ні ку для яго 

вы рошч ван ня і ўбор кі, та ды як за во ды 

асвой ва юць і раз ві ва юць но выя кі рун кі 

вы ка ры стан ня льно ва лак на, каст ры цы і 

льна се мя.

За раз у нас ад наў ля ец ца та кая, зда-

ва ла ся б, згуб ле ная па зі цыя, як вы твор-

часць іль ня но га алею. Не каль кі га доў та-

му на ша кра і на цал кам яго ім пар та ва ла.

У кра і не вы зна чы лі ся з тэх на ло гі яй 

вы рошч ван ня, ап ты маль ны мі тэр мі на мі 

сяў бы і ўбор кі гэ тай сель ска гас па дар чай 

куль ту ры, вы зна чы лі ся з ра бо тай ад па-

вед ных прад пры ем стваў, але ра зам з тым 

сі ту а цыя ў га лі ны — не ра дас ная. Ма лень-

кі пры рост ёсць, ды на мі ка ў па трэб ным 

кі рун ку. «Але гэ та ж слё зы», — ска заў 

Прэ зі дэнт.

Кі раў ні ка дзяр жа вы на сця ро жы ла, што 

на на ра дах, пры све ча ных гэ тай тэ ме, рэ-

гу ляр на аб мяр коў ва юц ца ад ны і тыя ж 

пы тан ні. «Праб ле мы ёсць як у вы твор цаў 

лё ну, так і ў яго пе ра пра цоў шчы каў. Ад-

нак эфек тыў ных ра шэн няў не пра па ноў-

ва юць ні гу бер на та ры, ні ўрад», — да даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы па ста віў пе рад 

удзель ні ка мі на ра ды на ступ ныя пы тан-

ні: ча му па-ра ней ша му не вы кон ва юц ца 

рэг ла мен ты па пад бо ры глеб і іх апра-

цоў цы? Што пе ра шка джае се яць лён і 

па ды маць іль но трас ту ў аг ра тэх ніч ныя 

тэр мі ны? Ча му для за клад кі та вар ных па-

се ваў вы ка рыс тоў ва ец ца на сен не ні жэй 

трэ цяй рэ пра дук цыі?

Да лей: якая ра бо та пра ве дзе на ў кра-

і не па ства рэн ні ма шын для ўся го тэх на-

ла гіч на га цык ла? Ча му ў іль на се яль ных 

ар га ні за цый да гэ туль ня ма не аб ход най 

тэх ні кі для вы рошч ван ня і ўбор кі лё ну?

Акра мя та го, што пе ра шка джае поў най 

за груз цы вы твор чых ма гут нас цяў на шых 

льно за во даў?

Ча му яны пра цу юць не эфек тыў на, а іх 

ма дэр ні за цыя звя ла ся да ба наль най за-

ме ны зно ша ных вуз лоў і агрэ га таў? У чым 

пры чы на ад сут нас ці якас на га льно ва лак-

на ў не аб ход ным аб' ёме і не вы ка нан ня 

дзярж за ка зу?

За да ча на ра ды бы ла та кой: аб' ек тыў на 

вы зна чыць праб лем ныя пы тан ні з тым, 

каб вы вес ці, на рэш це, льня ную га лі ну на 

эфек тыў ны ўзро вень ра бо ты.

ЧАС АД КАЗ ВАЦЬ
Пад час на ра ды кі раў нік дзяр жа вы ак-

цэн та ваў ува гу пры сут ных на жорст кіх 

ме рах у вы пад ку не вы ка нан ня тэх на ло гій 

вы рошч ван ня лё ну.

На гэ ты ас пект звяр нуў ува гу ды рэк-

тар РУП «Ін сты тут лё ну» Іван Го луб. Гэ та 

зна чыць, мае мес ца ады ход ад рэ ка мен-

да цый на ву коў цаў і спе цы я ліс таў у гэ тай 

сфе ры, што на ўпрост уплы вае на ўра-

джай насць.

Прэ зі дэнт за явіў на ступ нае: ка лі ў 2019 

го дзе АПК і На цы я наль ная ака дэ мія на вук 

Бе ла ру сі не пра кант ра лю юць вы ка нан-

не тэх на ло гій пры вы рошч ван ні лё ну, то 

бу дуць пры ня ты са мыя жорст кія ме ры. 

Прак тыч ная ра бо та на мес цах — зо на 

ад каз нас ці гу бер на та раў.

Яшчэ бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што 

ўсіх кі раў ні коў, якія доб ра пра цу юць па 

важ ных пы тан нях і кі рун ках, трэ ба пад-

трым лі ваць. Не толь кі ор дэ нам, але і яшчэ 

чымсь ці.

ТЭХ НІЧ НЫ БОК ПЫ ТАН НЯ
Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў — ні я-

ка га ім пар ту, не аб ход на ар га ні за ваць на 

ай чын ных пра мыс ло вых прад пры ем ствах 

вы пуск усёй на менк ла ту ры не аб ход ных 

за па сных час так для ра мон ту тэх ні кі.

«Ужо ця пер збя ры це за ка зы, да пус цім, 

з іль но кам бі на та. Аж да ства рэн ня цэ хаў 

па ім парт аза мя шчэн ні ў той жа Ор шы. 

Усё мы па він ны ра біць у ся бе, бо бу дуць 

ва зіць з-за мя жы», — ска заў Прэ зі дэнт.

Ча му во зяць ця пер? Бе ла рус кі лі дар 

ад ка заў: та му што там ад ка ты, так зва ныя 

ка мі сій ныя — 8—15 %. Кі раў нік дзяр жа вы 

анан са ваў, што дня мі бу дзе рас ка за на 

«яшчэ ад на эпа пея». Так, не каль кі дзя сят-

каў кі раў ні коў па па лі ся на гэ тым са мым 

ім пар це, лю дзі ўжо за тры ма ны.

Ён за явіў, што вы твор часць не ка то рых 

дэ та ляў мож на да ру чыць ай чын ным прад-

пры ем ствам — на прык лад МТЗ, «Гом-

сель ма шу». Да рэ чы, гэ та да ты чыц ца не 

толь кі тэх ні кі для льно пе ра пра цоў кі. Так-

са ма Прэ зі дэнт па ста віў за да чу больш 

шы ро ка вы ка рыс тоў ваць ай чын ныя тка-

ні ны на швей ных прад пры ем ствах, у тым 

лі ку кам воль ных і льня ных.

ПРА КІ РАЎ НІЦ ТВА
Да рэ чы, пад час на ра ды кі раў нік дзяр-

жа вы рас ка заў, ча му Мі ха іл Ру сы за ха ваў 

свой пост. Па вод ле яго слоў, на ад ным з 

сай таў на пі са лі, што, на пэў на, з Ру сым 

бу дуць раз бі рац ца па вы ні ках го да. «Аб-

са лют на пра віль на. І Ру са га з сён няш ня га 

дня б не бы ло, але як ча ла век вяс ко вы я 

ра зу мею: быў усё ж та кі не леп шы год. 

Спра ва не ў на двор'і, але быў да лё ка не 

леп шы год», — кан ста та ваў ён.

Бе ла рус кі лі дар зноў звяр нуў ува гу на 

за леж насць дзе ян няў кі раў ніц тва і вы ні кі: 

ка лі б гу бер на та ры ад да ва лі та му ж іль-

на вод ству боль шую ўва гу, эфек тыў насць 

бы ла б вы шэй шая. Прэ зі дэнт па пя рэ дзіў: 

Мі ха і лу Ру са му і мі ніст ру сель скай гас па-

дар кі і хар ча ван ня Ле а ні ду Зай цу трэ ба 

вы ра шыць гэ тае пы тан не ў 2019 го дзе.

УВА ГА — ЭКС ПЕ РЫ МЕНТ!
Кі раў нік дзяр жа вы даў на на ра дзе 

ці ка вае да ру чэн не гу бер на та рам. Сут-

насць та кая: кож ны з іх бя рэ зям лю, якую 

дзе ліць на тры част кі. Част ку пры гэ тым 

за се юць ім парт ным на сен нем лё ну, а ін-

шыя — роз ны мі ай чын ны мі. Ад нак за-

га да на пры гэ тым цал кам вы ка наць усе 

тэх на ло гіі. Ка лі кі раў нік дзяр жа вы на-

ве дае тую ці ін шую воб ласць, гля дзець, 

што атры ма ла ся, бу дуць ме на ві та на гэ-

тых па лях.

Да рэ чы, пад час ві зі ту Прэ зі дэн та бы ло 

ска за на пра тое, што бе ла рус кія сар ты на-

сен ня лё ну лепш за за меж ныя.

ЗА МЕСТ ЗА КЛЮ ЧЭН НЯ
На на ра дзе ўваж лі ва раз гле дзе лі ўсе 

эта пы вы рошч ван ня, вы твор час ці і пе ра-

пра цоў кі лё ну. Як ад зна чыў Мі ха іл Ру сы, 

рас пра ца ва ны доў га тэр мі но вы ме ха нізм вы-

дзя лен ня зя мель ных пло шчаў для вы рошч-

ван ня лё ну-даў гун цу, пры ня ты не аб ход ныя 

кад ра выя ра шэн ні, вы зна ча ны сы ра він ныя 

зо ны для вы рошч ван ня лё ну і комп лекс ма-

шын, атры ма ны но выя ра я ні ра ва ныя вы со-

ка эфек тыў ныя сар ты.

Пад ра бяз на на на ра дзе раз гля да ла ся 

пы тан не на ву ко ва га за бес пя чэн ня ў льна-

вод стве. Так са ма ка за лі пра льно на сен стан-

цыі — іх коль касць па він на быць за ся ро джа-

на, рас пы ляц ца не трэ ба.

Бы ло да ло жа на аб ства рэн ні ма шын для 

пе ра пра цоў кі лё ну. На па рад ку дня ў тым 

лі ку ка а пе ра цыя з вя до мым бель гій скім вы-

твор цам па доб най тэх ні кі. Да ру чэн не атры-

маў і пра мыс ло вы сек тар: мак сі маль на за-

бяс пе чыць аг ра ры яў, і не толь кі дэ та ля мі 

для ра мон ту тэх ні кі, якія па куль не вы раб-

ля юц ца ў Бе ла ру сі.

Што яшчэ аб мер ка ва лі? За ку пач ныя цэ ны 

на льно ва лак но, аван са ван не, за бес пя чэн не 

за ха ва нас ці ўра джаю льно трас ты і атры ма-

най з яе сы ра ві ны, і, зноў жа, па глыб ле ную 

пе ра пра цоў ку льня ной сы ра ві ны, атры ман-

не шы ро ка га спект ру но вай за па тра ба ва най 

у Бе ла ру сі і за мя жой пра дук цыі.

«Ры са пад ве дзе на», — за явіў бе ла рус-

кі лі дар у за клю чэн не.

Па вод ле яго слоў, кі раў ні коў роз на-

га ўзроў ню ра туе толь кі тое, што ёсць 

ды на мі ка ў льна вод чай га лі не мі ні маль-

на ста ноў чая, перш за ўсё дзя ку ю чы Ар-

шан ска му льно кам бі на ту, які стаў больш 

якас на пра ца ваць. Без умоў на, ня прос ты 

год быў і па ўмо вах на двор'я.

«Гэ та вас ра туе. Усё. Ад сту паць ня ма 

ку ды», — кан ста та ваў ён.

Бе ла рус кі лі дар да даў, што на ра да 

важ ная на ват не дэ та ля мі, у якія па глы-

бі лі ся. Доб ра, што гу бер на та ры, па коль кі 

ім жа гэ та рэа лі зоў ваць, па чу лі васт ры ню 

гэ та га пы тан ня.

Але га лоў най Прэ зі дэнт на зваў ад каз-

насць, та му сам па са бе важ ны факт та го, 

што ўда ло ся са брац ца і яшчэ раз, жорст-

ка па га ва рыў шы, вы зна чыц ца.

Прэ зі дэнт за клі каў пры сут ных не да-

во дзіць сі ту а цыю да аб сур ду. Ён да ру-

чыў да вес ці ўсе за дан ні кож най воб лас ці, 

коль кі і дзе се яць, каб по тым пра даць 

па трэб ную коль касць ва лак на.

Аб мер ка ва лі і ін шыя пы тан ні, звя за ныя 

з Ор шай. 

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: Ор ша — 

гэ та ма як, го рад, у якім ад пра цоў ва юц ца 

тэх на ло гіі, а паз ней во пыт пла ну ец ца пе-

ра даць і ін шым га ра дам.

«Да кан ца 2020 го да мы па він ны за-

быць пра Ор шу — у доб рым сэн се сло-

ва, — за явіў ён. — Та му ту ды, у но вую пя-

ці год ку, цяг нуць ні ў якім ра зе нель га».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ,

г. Ор ша.

ЛЁН ЛЮ БІЦЬ ПА КЛОН


