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Ула дзі мір 
КРАЎ ЦОЎ, 
стар шы ня 

Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма:

«Дзве га лоў-
ныя за да чы 
для спа жыў-

ка а пе ра цыі сён ня — ар-
га ні за ваць на на леж ным 
уз роў ні аб слу гоў ван не 
на сель ніц тва ў вёс цы і 
да сяг нуць фі нан са вай 
эфек тыў нас ці пра цы. На 
жаль, па-ра ней ша му іс-
ну юць праб ле мы ў аб слу-
гоў ван ні на сель ніц тва, 
асаб лі ва сель ска га, спа-
жыў ка а пе ра цы яй, у той 
час як гэ тая ар га ні за цыя 
і ство ра на, каб пра ца ваць 
у пер шую чар гу ў гэ тым 
кі рун ку, што пад крэс лі ва-
ла ся на на ра дзе ў кі раў ні-
ка дзяр жа вы. Не аб ход на 
за бяс пе чыць якас нае аб-
слу гоў ван не на сель ніц тва 
аж да ад да ле ных на се ле-
ных пунк таў, ху та роў. У 
на шым рэ гі ё не спа жыў-
ка а пе ра цыі аказ ва ец ца 
не аб ход ная пад трым ка. 
Вы дзя ля юц ца ўчаст кі для 
бу даў ніц тва, аказ ва ец ца 
фі нан са вая пад трым ка 
ў на быц ці аў та ла вак для 
за бес пя чэн ня та ва ра мі 
на се ле ных пунк таў, дзе 
ра бо та ста цы я нар ных 
аб' ек таў ганд лю не эфек-
тыў ная. І гэ тая фор ма 
ся бе доб ра за рэ ка мен да-
ва ла».

Але на Кор сак — ад на з 16 
мін чан, якія пад пі са лі з дзяр жа-
вай да га вор па жыц цё ва га ўтры-
ман ня на ўмо вах рэн ты і ад да лі 
сваю ква тэ ру го ра ду. Ця пер яна 
жы ве ў Рэс пуб лі кан скім до ме-ін-
тэр на це для ве тэ ра наў вай ны і 
пра цы па вы ша най кам форт нас-
ці «Сві та нак», у асоб ным бло ку. 
Са ма Але на Аў ра маў на ро дам з 
Го мель скай воб лас ці, але шмат 
га доў, амаль усё сваё свя до мае 
жыц цё, пра жы ла ў Мін ску. Пра-
ца ва ла ка лісь ці ў да вед цы на 
вак за ле, але тыя ча сы за ста лі-
ся ўжо ў мі ну лым. Ма ла досць, 
ды і ўсё жыц цё, пра ля це ла не як 
не ўза мет ку, за над та хут ка — і 
вось ёй ужо за 70...

— Не ха це ла ні ко га ўво дзіць 
у грэх: ні сва я коў, ні сяб ро вак, 

— ка жа яна. — Ад на сяб роў-
ка да гэ та га ча су тэ ле фа нуе: 
«Ты не шка ду еш?» Не, ка жу, 
не шка дую. Та му што шмат чу-
ла та ко га, што на сця рож вае. 
На прык лад, што да пад пі сан-
ня рэн ты або да рэ ння ква тэ ры 
лю дзі па вод зяць ся бе вель мі 
доб ра, а по тым... як атры ма ец-
ца. Як толь кі за ва ло да лі тва ёй 
ма ё мас цю, ты ўжо не па трэб-
на, ста но віш ся абу зай. Та му я 
вы бра ла гэ ты шлях. Ра зу ме-
е це, прос та не ха це ла ні ко га 
ста віць у ня ём кае ста но ві шча. 
Ад пі шаш ка му ква тэ ру, а ён у 
глы бі ні ду шы ўжо бу дзе ча каць 
тва ёй смер ці. На ват ка лі ні ко лі 
гэ та га не па ка жа. На ват ка лі і не 
бу дзе ча каць, я ўсё роў на бу ду 
ад чу ваць ся бе ня ём ка. Мо жа, у 

яго і ня ма ні я кіх та кіх ду мак, але 
мне са мой ужо бу дзе зда вац ца, 
што я за жы ла ся і пе ра шка джаю 
ча ла ве ку ўсту піць у ва ло дан не 
ква тэ рай...

Мая су раз моў ца пра чы та ла 
аб тым, што мож на за клю чыць 
да га вор па жыц цё ва га ўтры ман-
ня на ўмо вах рэн ты з Мін гар вы-
кан ка мам, у га зе це, і пай шла 
пра кан суль та вац ца ў ор га ны 
са цы яль най аба ро ны. По тым 
пры еха ла ў «Сві та нак» па гля-
дзець, як тут.

— І вось ка лі ўба чы ла за 
акном аў то бу са вяс ко выя пей-
за жы, то па ду ма ла: я бу ду тут 
жыць і ха дзіць пеш шу, — ус-
па мі нае яна. — Мне ж яшчэ ў 
1996 го дзе мас коў скія пра фе-
са ры ска за лі: «Адзі ны ва ры янт 
для вас — пе шыя пра гул кі. Пра-
ца ваць вы не змо жа це, а вось 
ха дзіць па воль ным кро кам з 
пе рад ыш ка мі — тое, што вам 
трэ ба». Та му я кож ны дзень 
пры му шаю ся бе шпа цы ра ваць. 
Вось і сён ня, ня гле дзя чы на ма-
роз, прай шла амаль 2 
кі ла мет ры...

РЭ ФОР МА ДЗЯР ЖАЎ НА ГА ДРУ КУ
У 2013 го дзе бы ла пра доў жа на сіс тэм ная ра бо та па рэ-

фар ма ван ні сфе ры дру ку і срод каў ма са вай ін фар ма цыі. Я 
ўжо ка заў пра гэ та ра ней і ха чу яшчэ раз пад крэс ліць: у нас 

ёсць дак лад нае ба чан не перс пек тыў, стра тэ гія рэ фар ма ван-
ня га лі ны, і мы ня ўхіль на яе рэа лі зу ем.

Усе гэ тыя рэ фор мы ма юць ад ну га лоў ную мэ ту — за-
бяс пе чыць кан ку рэн та здоль насць га лі ны для эфек тыў най 
рэа лі за цыі дзяр жаў най ін фар ма цый най па лі ты кі.

Ра ней мы аб' яд на лі сіс тэ му кніж на га ганд лю, за тым — два 
най буй ней шыя палі графп радп ры ем ствы Мі нін фар ма. Ле тась 
пра вя лі маш таб ную рэ струк ту ры за цыю дзяр жаў ных дру ка-
ва ных СМІ. Па сут нас ці, гэ ты сег мент за ста ваў ся ня змен ным 
на пра ця гу больш чым 20 га доў. За гэ ты час кар ды наль на 
змя ні лі ся струк ту ра ін фар ма цый на га по ля, ме дый ных пе ра ваг 
аў ды то рыі, тэх на ла гіч ная асна шча насць СМІ. Для та го, каб 
ад па вя даць но вай сі ту а цыі, скан цэнт ра ваць не аб ход ныя ар га-
ні за цый ныя, фі нан са выя, кад ра выя рэ сур сы мы ства ры лі дзве 
ўзбуй не ныя ін фар ма цый ныя струк ту ры. Ад на бы ла сфар мі-
ра ва на на ба зе ўста но вы Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь «Рэ дак цыя га зе ты «Со вет ская Белоруссия» і 
ця пер вы пус кае га зе ты «Со вет ская Белоруссия», «Рэс пуб-
лі ка», «На род ная га зе та», «Сель ская га зе та» («Бел орус ская 
нива») і «Зна мя юности». Дру гая — рэ дак цый на-вы да вец кая 
ўста но ва «Вы да вец кі дом «Звяз да» — бы ла ство ра на кры ху 
ра ней і аб' яд на ла бе ла рус ка моў ную гра мад ска-па лі тыч ную і 
лі та ра тур ную пе ры ё ды ку. Сён ня яна ажыц цяў ляе вы пуск га-
зет «Звяз да», «Лі та ра ту ра і Мас тац тва», ча со пі саў 
«По лы мя», «Ма ла досць», «Нё ман», «Во жык».
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«НЕ ХА ЦЕ ЛА НІ КО МУ 
БЫЦЬ У ЦЯ ЖАР І ЎВО ДЗІЦЬ У ГРЭХ...»
Ча му па жы лыя мін ча не ад да юць свае ква тэ ры го ра ду

«Тэ ле ві зар, тум бач ка, вось гэ тая ка мо да зле ва ад вас і ша-
фа — гэ та маё, з са бой пры вез ла, — па каз вае на мэб лю 
па жы лая жан чы на з пра мень чы ка мі мар шчы нак ва кол ва-
чэй. — Я ўжо дру гі год тут жы ву, з каст рыч ні ка 2012 го да, 
ка лі дак лад ней... Ка лі па ча ла хва рэць, ста ла за дум вац ца: 
уз рост усё ж та кі, мне 72 га ды бу дзе ў лю тым. Я па дум ва ла 
пра гэ та і ра ней. А ка лі муж па мёр, спа ло ха ла ся: а рап там 
я зля гу? Не хо чац ца быць ні ко му ў ця жар...».

ПАР ЛА МЕНТ УКРА І НЫ ПРЫ НЯЎ ЗА КОН АБ АМ НІС ТЫІ
За ко нам пра ду гледж ва ец ца вы зва лен не ад ад каз нас ці ўдзель ні каў пра тэст ных ак цый, за вы-

клю чэн нем тых, хто здзейс ніў асаб лі ва цяж кія зла чын ствы, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. За-
кон ус ту піць у сі лу толь кі пас ля та го, як пра тэс ту ю чыя вы зва ляць за хоп ле ныя ад мі ніст ра цый ныя 
бу дын кі і ор га ны мяс цо ва га кі ра ван ня. Згод на з да ку мен там, ма ні фе стан ты па він ны вы зва ліць 
за хоп ле ныя імі дзяр жаў ныя ўста но вы ў Кі е ве і рэ гі ё нах кра і ны на пра ця гу 15 су так. Ад нак гэ та не 
ты чыц ца До ма праф са юзаў і Каст рыч ніц ка га па ла ца, якія зна хо дзяц ца ка ля пло шчы Не за леж-
нас ці ўкра ін скай ста лі цы. Апа зі цыя вы сту пі ла су праць пры няц ця да ку мен та, па коль кі лі чыць, што 
ўдзель ні кі пра тэст ных ак цый па він ны быць ам ніс ці ра ва ны без якіх-не будзь умоў.

У ПАЎ ДНЁ ВЫХ РА Ё НАХ ЛІТ ВЫ АБ ВЕ ШЧА НА 
ЭК СТРЭ МАЛЬ НАЕ СТА НО ВІ ШЧА

У шас ці ра ё нах паўд нё вай Літ вы ўво дзіц ца эк стрэ маль нае ста но ві-
шча дзяр жаў на га ўзроў ню ў су вя зі з аф ры кан скай чу мой сві ней. Та кую 
пра па но ву мі ніст ра ўнут ра ных спраў і стар шы ні ўра да вай ка мі сіі па эк-
стрэ маль ных сі ту а цы ях Дай лі са Аль фон са Ба ра каў ска са ўхва ліў урад. 
Ухва ле ны і план рэ гу ля ван ня па пу ля цыі дзі коў. Мі ніс тэр ства на ва коль-
на га ася род дзя ўжо за ба ра ні ла кар міць жы вёл, на якіх па лю юць у 10-кі ла мет ро вай зо не ад мя жы 
Літ вы і Бе ла ру сі. На за ра жа ных па ляў ні чых тэ ры то ры ях бу дуць уста ноў ле ны спе цы яль ныя паст кі 
для ка ба ноў. За кож на га дзі ка па ляў ні чым пла ну ец ца пры зна чыць прэ міі ў 250 лі таў. Па пу ля цыя 
ка ба ноў у Літ ве з 30 тыс. па він на быць ска ро ча на на 90%, а ў за ра жа ных ра ё нах ка ба ноў не па-
він на за стац ца зу сім.

У МЕК СІ ЦЫ З ПА ЧАТ КУ ГО ДА АД ГРЫ ПУ ПА МЕР ЛІ 227 ЧА ЛА ВЕК
У Мек сі цы з па чат ку 2014 го да за рэ гіст ра ва на 227 вы пад каў смер ці ад гры пу, з якіх больш за 

90% ад бы ло ся праз ві ру с сві но га гры пу A (H1N1), па ве да мі ла Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя кра і ны 
ў сва ёй за яве. Па ін фар ма цыі Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя, па цвер джа ны 2214 
вы пад каў за хвор ван ня на грып, з якіх 
1859 ад но сяц ца да ты пу A (H1N1), 104 
да ты пу A (H3N2), 24 да ты пу В і 227 да 
ін шых ві даў ві ру са гры пу. Ад сві но га гры-
пу ў сту дзе ні за гі ну лі 209 ча ла век.

КАБ ПА СПЕЦЬ ЗА ЗМЕ НА МІ, 
ТРЭ БА МЯ НЯЦ ЦА СА МІМ
Імк лі вае раз віц цё 
ін фар ма цый ных і 
ка му ні ка цый ных тэх на ло гій 
па тра буе ад бе ла рус кай 
ме ды я ін дуст рыі но вых 
ра шэн няў. Для та го, каб 
за ха ваць і ўзмац ніць 
кан ку рэн та здоль насць 
на цы я наль ных СМІ, трэ ба 
не прос та па спя ваць за 
бя гу чы мі змя нен ня мі, 
але гля дзець ха ця б на 
не каль кі кро каў на пе рад, 
праг на зу ю чы да лей шае 
раз віц цё. А для гэ та га 
не аб ход на па ста ян на ад чу ваць пульс ча су, не 
ба яц ца пе ра мен і мя няц ца са мо му.
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МЕНШ ЗА 40%
 ЛЮ ДЗЕЙ У СВЕ ЦЕ 

ШЧАС ЛІ ВЫЯ 
Ў СВА ІХ КРА І НАХ

Гла баль нае апы тан не аса цы я цыі 
не за леж ных да след чых агенц-
тваў Gallup Іnternatіonal / WІN 
па ка за ла, што толь кі чац вё ра з 
кож ных дзе ся ці жы ха роў пла-
не ты шчас лі выя, за ста ю чы ся ў 
ся бе на ра дзі ме. 

Са мы мі не за да во ле ны мі жыц цём 
у сва ёй кра і не лі чаць ся бе жы ха ры 
дзяр жаў, дзе ня даў на бы лі вой ны ці 
эка на міч ныя ка та кліз мы. У да сле да-
ван ні пры ня лі ўдзел 70 ты сяч ча ла век 
з 65 кра ін, у тым лі ку і з кра ін бы ло га 
СССР. Рэ спан дэн там бы ло пра па-
на ва на на зваць кра і ну, у якой яны 
ха це лі б жыць. Толь кі 38% лю дзей 
за яві лі, што шчас лі выя ў ся бе до ма 
і ні чо га не ха це лі б мя няць. Лі да рам 
ся род кра ін, у якія ха це лі б пе ра брац-
ца ўсе ас тат нія, з'яў ля ец ца ЗША (9% 
га ла соў), яшчэ па 7% удзель ні каў 
да сле да ван ня лі чаць най больш пры-
ваб ны мі Ка на ду і Аў стра лію. Са мы мі 
не за да во ле ны мі сва ім жыц цём на ра-
дзі ме ста лі аф ган цы. У аў тсай да рах 
так са ма ака за лі ся Мек сі ка, Поль шча, 
Сер бія, КНР, Укра і на, Ко са ва і Па кі-
стан. Акра мя та го, у дзя сят ку «не-
шчас лі вых» тра пі ла Фран цыя.

МА РА ЗЫ ПОЙ ДУЦЬ 
НА СПАД

Ма ра зы ў Бе ла ру сі з 1 лю та га пач нуць спа даць, па ве да мі ла БЕЛ ТА га лоў ны 
сі ноп тык Рэс пуб лі кан ска га гід ра ме тэа цэнт ра Люд мі ла ПА РА ШЧУК.

Ма роз нае на двор'е за хоў ва ец ца на тэ ры то рыі Бе ла ру сі з дру гой па ла ві ны сту-
дзе ня. Сі ту а цыя, ка лі на столь кі ха лод нае на двор'е тры ма ец ца ў гэ ты час го да так 
доў га, на зі ра ец ца адзін раз у дзе сяць га доў.

Уз мац нен не ма ро зу на гэ тым тыд ні аб умоў ле на ўплы вам ха лод на га арк тыч на га 
ан ты цык ло ну, які пе ра мя шча ец ца з аква то рыі Паў ноч на га Ле да ві та га акі я на на 
цэнт раль ныя ра ё ны Еў ра пей скай Ра сіі. Бе ла русь зна хо дзіц ца на за ход няй пе ры фе-
рыі ан ты цык ло ну. І ў ра ніш нія га дзі ны, ка лі слуп кі тэр мо мет раў па каз ва юць мі нус 
18-27 гра ду саў, зда ец ца, што на ву лі цы ха лад ней на 10-15 гра ду саў.

Па вод ле ін фар ма цыі га лоў на га сі ноп ты ка, у па чат ку лю та га ха лод ны ан ты цык-
лон пра доў жыць фар мі ра ваць на двор'е ў Бе ла ру сі. «Але, па сту по ва пе ра мя шча ю-
чы ся на ўсход, ён за бя рэ з са бой моц ныя ма ра зы, — да да ла Люд мі ла Па ра шчук. 
— Ад нак з прычыны па ры віс та га вет ру на двор'е за ста нец ца дыс кам форт ным».

У су бо ту, 1 лю та га, іс тот ных апад каў не 
ча ка ец ца. На боль шай част цы тэ ры то рыі 
кра і ны за ха ва ец ца моц ны па ры віс ты ве-
цер. За тое ма ра зы кры ху пач нуць спа даць. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ноч чу скла дзе мі нус 
10-16 гра ду саў, па ўсхо дзе — да 17-22 гра-
ду саў ма ро зу. У дзён ныя га дзі ны бу дзе 
мі нус 7-13 гра ду саў, па край нім за ха дзе 
— 4-6 гра ду саў ма ро зу.

У ня дзе лю ноч чу і ра ні цай ча ка ец ца мі-
нус 8-14 гра ду саў, днём — ад 4 да 10 гра-
ду саў са зна кам мі нус, ва ўсход ніх ра ё нах 
кра і ны ноч чу праг на зу ец ца 15-19 гра ду саў 
ма ро зу, днём — мі нус 11-13 гра ду саў. Ве-
цер паўд нё ва-ўсход ні па ры віс ты.

Шмат га доў жы хар ка вёс кі Рэк та Ган на Се ра фі-
мо віч зай ма ец ца вы ву чэн нем і рэ кан струк цы яй бе-
ла рус кіх рэ гі я наль ных стро яў. Лю боў да на род на га 
адзен ня, дас ка на ласць май стэр ства вы шыў кі, ткац-
тва і кан стру я ван ня са мых роз ных сты ляў адзен ня 
(ад ста ра жыт ных фор маў да су час ных сцэ ніч ных 
кас цю маў) зра бі лі апан та ную май стры ху вя до май 
да лё ка за ме жа мі Жло бін ска га ра ё на. Ле тась Ган не 
Се ра фі мо віч бы ло пры свое на зван не «На род ны май-
стар Бе ла ру сі». Дзя ку ю чы ство ра най ёю ка лек цыі 
ля лек у стро ях роз ных эт ніч ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі 

Рак цян скі Дом ра мёст ваў «Гас цёў ня» на быў сла ву 
са ма быт на га ку точ ка ра мяст ва, у якім Ган на Іва наў на 
не толь кі са ма тво рыць, але і пе рад ае во пыт вяс ко-
вым дзе цям.

— Бу ды нак, у якім зна хо дзіц ца «Гас цёў ня», не ка лі вы-
ка рыс тоў ваў ся пад па чат ко вую шко лу, а паз ней пяць га доў 
пус та ваў, — ка жа май стры ха. — Ця пер мы імк нём ся на поў-
ніць яго свят лом са праўд на га на род на га мас тац тва.

У «Гас цёў ні», акра мя Ган ны Іва наў ны, пра цу юць яе 
доч кі і зяць Та рас Пан чэ ня, які з'яў ля ец ца ды рэк та рам 
До ма ра мёст ваў.

Усе су пра цоў ні кі гэ та га до ма-май стэр ні не без 
пад ста вы га на рац ца, што ім да вя ло ся стаць свед-
ка мі са праўд на га ад крыц ця: Ган на Іва наў на рэ кан-
стру я ва ла ста ра жыт ны жло бін скі жа но чы строй, які 
да гэ туль лі чыў ся не вя до мым. Зна ка вае ад крыц цё 
па цвер дзі лі і вя до мыя бе ла рус кія на ву коў цы-эт ног-
ра фы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
На фо та здым ку: Ган на СЕ РА ФІ МО ВІЧ з дзець мі і 

ўнуч ка мі ся род ка лек цыі рак цян скіх ля лек, ство ра ных 
на пра ця гу апош ніх пя ці га доў.

СТРА КА ТЫЯ ЎЗО РЫ РАК ЦЯН СКАЙ «ГАС ЦЁЎ НІ»СТРА КА ТЫЯ ЎЗО РЫ РАК ЦЯН СКАЙ «ГАС ЦЁЎ НІ»

У Бе ла ру сі за ба ра ні лі за-
клад ваць у да га во рах па стаў кі 
пла ту за раз груз ку і вы клад-
ван не хар чо вых та ва раў у ма-
га зі нах.

У 2013 го дзе на ра бо ту ў 
Мін ску пры ня та звыш 14 тыс. 
за меж ных гра ма дзян, што ў два 
ра зы больш, чым у 2012-м. Ста-
ліч ныя най маль ні кі пры цяг ва лі ў 
асноў ным ра бо чых-міг ран таў з 
Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі 
(звыш 3,6 тыс. ча ла век), Укра-
і ны (амаль 3,2 тыс.), Ту рэц кай 
Рэс пуб лі кі (1,5 тыс.), Лі тоў скай 
Рэс пуб лі кі (970), Рэс пуб лі кі Уз-
бе кі стан (980).

У Бе ла ру сі за апош ні год на 
13,7% па вя лі чы ла ся коль касць 
вы со ка тэх на ла гіч ных апе ра-
цый на сэр ца і ка ра нар ных са-
су дах. Коль касць іх да сяг ну ла 
12 тыс. 399 апе ра цый.

У маі бе ла рус кія хле ба пя кар-
ні бу дуць вы пус каць пра дук цыю 
з сім во лі кай ЧС-2014.

Як па ве да мі лі ў СК па Мін-
ску, у ад ной з мін скіх ква тэр 
бы лі вы яў ле ны прад ме ты, якія 
знеш не па доб ныя да ўзрыў ных 
прылад. Ця пер пра во дзіц ца 
пра вер ка. Прад ме ты зной дзе-
ны ў па коі, які ў гас па да ра зды-
ма лі два мін скія сту дэн ты, што 
пры еха лі ў ста лі цу з пра він цыі.

ІНТЭГРАЦЫЯ 
КАНКРЭТНЫХ СПРАЎ
Учо ра Прэ зі дэнт су стрэў ся з гу бер на та рам Яра слаў скай 
воб лас ці Сяр ге ем Яст ра ба вым, пе рад ае БЕЛ ТА. Га вор ка 
вя ла ся аб шля хах па глыб лен ня ка а пе ра цый ных пра ек таў. 
Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы пад крэс ліў, што для ўза е ма-
вы гад на га су пра цоў ніц тва па між Бе ла рус сю і Яра слаў скай 
воб лас цю ёсць цэ лы спектр на прам каў. 

«Я толь кі што ска заў аб су мес ных ін тэ гра цый ных пра ек тах. 
Гэ та тое, у чым, шчы ра ка жу чы, час та нас па пра ка юць на са мым 
вы со кім уз роў ні ў Ра сіі, што мы быц цам бы не хо чам іх рэа лі за цыі. 
Я вам кан крэт на га ва ру, што мы за, толь кі гэ та трэ ба ра біць так, 
як ро бяць яра слаў цы», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. 
Ён пры вёў у якас ці пры кла ду цес ныя ка а пе ра цый ныя су вя зі па між 
прад пры ем ства мі Бе ла ру сі і Яра слаў скай воб лас ці, у пры ват нас ці 
су пра цоў ніц тва па па стаў ках ру ха ві коў яра слаў ска га за во да, якія 
вы ка рыс тоў ва юц ца ў бе ла рус кім ма шы на бу да ван ні.

«Прый дуць там, ска жуць, што ка мусь ці ха це ла ся б ін тэ гра цый на га 
пра ек та, тан ней або бяс плат на ўзяць наф та пе ра пра цоў чыя за во ды, 
— пра доў жыў бе ла рус кі лі дар, — на што я заў сё ды га ва рыў: ха цець 
ня дрэн на, але гэ та каш туе гро шай. І пы тан не — на вош та?».

«І ча му мы ўвесь час звер ху па чы на ем аб мяр коў ваць гэ тыя пра-
ек ты. Усё па він на іс ці зні зу, ад прад пры ем стваў», — лі чыць Прэ зі-
дэнт. — Трэ ба ра зу мець, што Бе ла русь не ба га тая, каб рас кід вац ца 
ўлас нас цю, асаб лі ва яе клю ча вы мі аб' ек та мі. У Бе ла ру сі аб са лют на 
на цэ ле ны на ін тэ гра цыю, і гэ та ін тэ гра цыя па він на быць не на сло вах. 
Гэ та кан крэт ныя пра ек ты кан крэт ных прад пры ем стваў», — пад крэс-
ліў бе ла рус кі лі дар. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, рэа лі за цыя лю бо га 
пра ек та па він на мець на ўва зе, па-пер шае, ма дэр ні за цыю, а па-
дру гое, — вы хад з су мес най пра дук цы яй на но выя рын кі. «А прос та 
так раз ва жаць пра ін тэ гра цыю, на пэў на, ня пра віль на. Гэ та па доб на 
да спро бы пры ха піць тан на якое-не будзь прад пры ем ства ў ін шай 
кра і не. Вя до ма, мы з та кі мі па ды хо да мі не згод ны. Нам ха це ла ся б, 
каб гэ та бы ло сум лен на, ад кры та, шчы ра і бы лі бач ныя мэ ты та кіх 
ін тэ гра цый ных пра ек таў», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што Бе ла русь і Ра сія з 
са вец кіх ча соў звя за ны цес ны мі ка а пе ра цый ны мі су вя зя мі. «Та му мы ні-
ко лі не ад маў ля лі ся і не ад маў ля ем ся ад глы бо кай ін тэ гра цыі з Ра сій скай 
Фе дэ ра цы яй, з лю бым рэ гі ё нам Ра сіі. Мы хут чэй з рэ гі ё на мі да мо вім ся, 
з гу бер на та ра мі, чым ва ўра дзе Ра сіі», — ска заў Прэ зі дэнт.
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ГА ЛОЎ НАЕ — 
РЭА ЛІ ЗА ЦЫЯ ПРА ДУК ЦЫІ

Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра буе ад ура да вы ра шэн ня праб-
ле мы склад скіх за па саў, аж да ўня сен ня кад ра вых пра па-
ноў. Та кую за да чу ён па ста віў учо ра, пры ма ю чы з дак ла дам 
прэм' ер-мі ніст ра Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, па ве дамляе БЕЛ ТА.
Кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся бя гу чай сі ту а цы яй на прад пры ем-

ствах. «Як бы ло, так і за ста ец ца пы тан не рэа лі за цыі на шай пра дук-
цыі. Вя до ма, гэ та ва лю та, вя до ма, не дай бог нам паў та рыць на ват 
ле таш нюю сі ту а цыю, што ад бі ва ец ца і на гра шо ва-крэ дыт най па лі ты-
цы, і на ва лют ным рын ку. Дык што ад бы ваецца на прад пры ем ствах, 
якія вы клі ка лі ў нас тры во гу? 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што пройдзе на ра да па пы тан нях 
раз віц ця дрэ ва ап ра цоў чай га лі ны. Кі раў нік дзяр жа вы па пя рэ дзіў аб 
не да пу шчаль нас ці пры ха рош ван ня сі ту а цыі і адхілення раз мо вы ад 
га лоў най тэ мы ўбок.

«Для нас вель мі важ на, каб гэ ты сек тар пра ца ваў, — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт. — Ра на ці поз на мы ўсё роў на за пус цім гэ тыя прад пры-
ем ствы як трэба. Га лоў нае пы тан не — рэа лі за цыя пра дук цыі. І сён ня 
гэ та па він ны быць не на ме ры ў прад пры ем стваў, а кан крэт на пра-
пра ца ва ныя ка лі не кант рак ты, то пе рад кант ракт ныя пра па но вы. 
Гэ та вель мі важ на. Та му што мы вы раб ля ем ве лі зар ную коль касць 
пра дук цыі, і нам яе не бу дзе ку ды па дзець».

«Я ве даю пра ва ру шэн не ва ўра дзе, мі ніс тэр стве, кан цэр не і на 
прад пры ем ствах: вось тут Прэ зі дэн ту мы па він ны па ка заць, каб 
усе дзець у крэс ле. Мі ха іл Ула дзі мі ра віч, я ве даю вель мі дэ та лё ва, 
што ад бы ва ец ца на кож ным прад пры ем стве. Та му па пя рэдзь це, каб 
гэ тай ма ні лаў шчы ны не бы ло...» — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
звяр та ю чы ся да прэм' ер-мі ніст ра.

Яшчэ ад на тэ ма, якую за кра нуў Прэ зі дэнт, — су пра цоў ніц тва з 
Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кай. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што ён ведае аб асноў ных вы ні ках ня даў ня га ві зі ту ў КНР прэм' ер-
мі ніст ра Бе ла ру сі і яго ці ка віць на строй кі тай скіх парт нё раў. «Як яны 
га то выя раз ві ваць на ша су пра цоў ніц тва, якія яго тэм пы? Та му што 
ў Со чы мы бу дзем су стра кац ца з кі раў ні ком Кі тай скай На род най 
Рэс пуб лі кі Сі Цзінь пі нам, ён ужо пра гэ та мя не пра ін фар ма ваў, і я 
ха цеў бы быць у тэ ме па апош ніх, га ра чых сля дах».

Прэм' ер-мі ністр да ла жыў аб ча ка ных вы ні ках ра бо ты пра мыс-
ло вас ці і эка но мі кі ў цэ лым за сту дзень. Мі ха іл Мяс ні ко віч са шка-
да ван нем за ўва жыў, што «ры нак пра чы на ец ца вель мі па воль на і 
іс тот ных зру хаў у ажыў лен ні эка на міч на га рос ту па куль не на зі ра-
ец ца». У той жа час доб рыя тэм пы рос ту ганд лю дэ ман стру юць 
ка лій ная га лі на і ма шы на бу да ван не. Не каль кі зні зі лі ся склад скія 
за па сы: у па раў на нні з па каз чы ка мі ся рэ дзі ны мі ну ла га го да — на 
Br5,5 трлн, сён ня яны скла да юць ка ля 70% ме сяч на га аб' ёму вы-
твор час ці. Ад нак на буй ных прад пры ем ствах, та кіх як Бе лАЗ, МАЗ, 
МТЗ, склад скія за па сы яшчэ до сыць вялікія. Кі раў нік дзяр жа вы да-
во лі жорст ка ўка заў на гэ ты факт і за па тра ба ваў ад ура да пры няц ця 
ад па вед ных мер аж да ўня сен ня кад ра вых пра па ноў.


