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НАДЗЁННАЕ

5 чэрвеня 2020 г.

«Для нас вельмі важна цяпер,
каб да ўлады прыйшлі патрыёты і прафесіяналы»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

***
Руслан Пархамовіч прызначаны
на пасаду міністра архітэктуры і
будаўніцтва. Яго Прэзідэнт назваў
кіраўніком будучага.
«Вельмі жвавы, малайчына. Кеміць у будаўнічай галіне», — дадаў
Лукашэнка і сказаў, што былога кіраўніка ведамства Дзмітрыя Мікулёнка папрасіў да сябе старшыня
Мінгарвыканкама Анатоль Сівак.
Міністрам жыллёва-камунальнай гаспадаркі прызначаны Андрэй Хмель. Аляксандр Лукашэнка
расказаў, што рыхтуецца нарада
па арганізацыі работы ў сферы
ЖКГ. «У ЖКГ павінен прыйсці гаспадар. Старшыня райвыканкама,
старшыня гарвыканкама, кіраўнік
адміністрацыі ў горадзе — яны павінны быць гаспадарамі», — сказаў Прэзідэнт.

«Час не той, каб нешта ламаць, — дадаў Прэзідэнт. — Нават не час будаваць. Сёння трэба
выратаваць тое, што пабудавалі». Паводле слоў Аляксандра
Лукашэнкі, у цяперашняй няпростай сітуацыі нават такія дзяржавы,
як ЗША і Расія, не раскідваюцца
фінансавымі сродкамі. «Выратаваць краіну і выйсці з гэтага
ста но ві шча мы можам толькі дзякуючы сваёй дысцыпліне, сціснуўшы зубы, дзякуючы
стрыманасці і скіраванасці ўсяго
народа на рашэнне праблем», —
рэзюмаваў Прэзідэнт.

«НЯМА ЭКСПАРТУ —
НЯМА ВАЛЮТЫ»

***
Фота БелТА.

На думку кіраўніка краіны, зараз мала не дапусціць падзення
ўзроўню жыцця людзей. «Неабходна ўмець працаваць у складаных
умовах і бачыць шляхі развіцця
там, дзе іх не бачаць іншыя», —
упэўнены Прэзідэнт Беларусі.
«За гэты час удалося захаваць
збалансаванасць у эканоміцы па
большасці паказчыкаў. Сумесна
з Нацыянальным банкам забяспечана ўстойлівасць на фінансавым
рынку, выраслі даходы насельніцтва, рэалізаваны шэраг значных
інвес тыцыйных і інфраструк турных праектаў», — падвёў вынікі
двухгадовай работы папярэдняга
Саўміна Прэзідэнт.
Сярод праек таў будучага ён
назваў БНБК, атамную электрастанцыю, касмічныя ініцыятывы.
Урад — ключавы орган, эканамічны штаб і цэнтр прыняцця найважнейшых рашэнняў. Неабходна
знайсці формы, што прымусяць
усю сістэму дзяржаўных органаў
забяспечваць выкананне галоўнай
мэты — дасягнення ўстойлівага і
зба лан са ва на га эка на міч на га
росту тэмпамі вышэй за сярэднесусветныя.
«Яшчэ адзін найважнейшы кірунак нашай дзейнасці — экспарт.
Няма экспарту — няма валюты.
Прычым праблему залежнасці
ад рынку адной краіны павінны
вырашыць канчаткова. Мы не
можам нават ад братэрскай Расіі
залежаць на 50—55 працэнтаў.
Мы павінны дыверсіфікаваць
рынкі», — адзначыў кіраўнік краіны.
На яго думку, неабходна заняцца рэгіянальнай палітыкай, каб
падцягнуць да ўзроўню буйных
гарадоў раёны, што адстаюць па
якасці жыцця. І задача гэта не толькі мясцовых улад, але і ўрада.
Саў мі ну не аб ход на пры няць
прынцыповае рашэнне па абароне ўнутранага рынку. Яшчэ адна
зона адказнасці ўрада — эканамічны складнік суверэнітэту. «Усе
рашэнні, якія ўплываюць на лёс
Бе ла ру сі, па він ны пры мац ца
толькі ўнутры краіны і намі», —
заключыў Аляксандр Лукашэнка.

ЗАДАЧЫ ПАСТАЎЛЕНЫ.
ЧАС ПРАЦАВАЦЬ
Прэм'ер-міністрам прызначаны
Раман Галоўчанка. Да гэтага ён
узначальваў Дзяржкамваенпрам
Беларусі.
Прэзідэнт рас тлумачыў, чаму
менавіта Раман Галоўчанка будзе
кіраваць Саўмінам. «Ён аб'ехаў
увесь свет паслом, на шчасце, і
шмат моў вывучыў, ведае, як весці
перагаворы. Са мной удзельнічаў
у шматлікіх перамовах і працаваў
на самым складаным напрамку —
арабскім, дзе мы ўвогуле ніякіх пазіцый не мелі, а сёння яны нашы
найлепшыя сябры», — заўважыў
беларускі лідар.
Па яго словах, асноўная зона адказнасці Рамана Галоўчанкі цяпер — эканоміка. Прэзідэнт
адзначыў, што рэалізаваны значныя рэформы ў сельскай гаспадарцы — «зроблена не ўсё, але
краіна ведае, у якім кірунку рухацца».
«У прамысловасці мы таксама ведаем, што рабіць, але канкурэнцыя шалёная па нашых таварах», — адзначыў Аляксандр
Лукашэнка, падкрэсліўшы, што
Раман Галоўчанка на папярэдняй
рабоце займаўся прамысловасцю
на самым высокім тэхналагічным
узроўні. «Я хачу ад яго атрымаць
больш высокі тэхналагічны ўзровень у прамысловасці. Ва ўсіх
сферах, дзе гэта магчыма. Ён нядрэнны арганізатар», — сказаў
беларускі лідар.
Але, самае галоўнае, на думку
Лукашэнкі, што Раман Галоўчанка — «надзейны чалавек, якому
можна давяраць. Ён патрыёт сваёй краіны, нарадзіўся і вырас у
Беларусі. Аб'ездзіўшы ўвесь свет,
не застаўся нідзе. Для нас вельмі
важна цяпер, каб да ўлады прыйшлі патрыёты і прафесіяналы».

***
Старшынёй Камітэта дзяржаўнага кантролю прызначаны Іван
Церцель.
Да ця пе раш ня га ча су Іван
Цер цель пра ца ваў на па са дзе
на мес ні ка стар шы ні КДБ. «Не
таму, што генерал, хоць я вельмі гэта цаню, — сказаў Прэзідэнт
пра прызначэнне Івана Церцеля
старшынёй Камітэта дзяржкантролю. — Генерал — гэта дысцыпліна. Церцель займаўся ў Камітэце
дзяржбяспекі кантролем у эканоміцы. І, як яго характарызуюць яго
супрацоўнікі, ды і я шмат чуў: гэта
адданы краіне чалавек. У якога
няма ніякіх кланаў. Ён ведае абстаноўку ў краіне, перш за ўсё ў
эканоміцы, і здольны перавесці
на новыя рэйкі работу Камітэта
дзярж кант ролю не ад мя ня ю чы
таго, што было зроблена пры папярэднім кіраўніцтве, у тым ліку
Леанідам Анфімавым».
Пры гэтым Анфімаў, як чалавек
«надзейны і моцны», без работы
не застанецца, дадаў Прэзідэнт.

***
Першым віцэ-прэм'ерам стаў Мікалай Снапкоў. Кіраўнік дзяржавы
растлумачыў, што прыняў рашэнне
вярнуць яго з пасады пасла ў КНР,
бо той мае вялікі вопыт работы ва
ўрадзе, што вельмі важна, калі Савет Міністраў абнаўляецца.

***
Аляксандр Субоцін будзе працаваць намеснікам прэм'ер-міністра Беларусі. Па словах Прэзідэнта,
Субоцін адукаваны чалавек, доктар навук. «Але самае галоўнае —
ён папрацаваў у Расіі, інтэграцыйных структурах (быў членам Калегіі (міністрам) па прамысловасці
і аг ра пра мыс ло вым комп лексе
Еўразійскай эканамічнай камісіі. —
«Зв.»). Ён добра ведае не толькі

Расію, але ўнутраныя працэсы,
паддывановыя гульні ў гэтых інтэграцыйных структурах. І ўлічваючы, што віцэ-прэм'еры перш за
ўсё будуць адказваць за экспарт,
а галоўны наш партнёр — Расія,
я думаю, і тыя кантак ты, якія ў
яго ёсць, і тыя знаёмствы спатрэбяцца», — сказаў Аляксандр
Лукашэнка.

***
Першага намесніка прэм'ер-міністра Дзмітрыя Крутога Прэзідэнт
прызначыў у сваю Адміністрацыю
намеснікам кіраўніка.
«Дзмітрый Крутой накіраваны
на службу ў Адміністрацыю для
набыцця вопыту не толькі спецыяліста ў эканоміцы. Хай паглядзіць
на работу ўрада збоку, таму што
яго функцыя перш за ўсё — быць
фільтрам у эканоміцы. На ўзровень
Прэзідэнта не павінна выйсці ніводнага непрафесійнага рашэння», —
сказаў Аляксандр Лукашэнка.

***
Дзмітрый Крутой прыйшоў на
пасаду замест Валерыя Бельскага, які стаў памочнікам Прэзідэнта.
Яго задача — займацца пытаннямі
кантролю за банкаўскай сістэмай.
«Так, шмат чаму прыйдзецца
вучыцца. Той прабел, які я бачу ў
рабоце Прэзідэнта. У мяне ніколі не было памочніка, які займаўся б гэтымі пытаннямі. А функцыі,
паўнамоцтвы Прэзідэнта заключаюцца ў каардынацыі і кантролі
за дзейнасцю галін улады, таму і
Прэзідэнт павінен мець ключавых
фігур на гэтых кірунках», — упэўнены беларускі лідар.
Та кія да рад цы ў яго па вінны быць на ўсіх кірунках: у парламенце, судовай уладзе, эканоміцы. Асаблівыя спадзяванні
ў Аляксандра Лукашэнкі на Валерыя Бельскага таксама і з-за навуковага досведу.

Аляксандр Лукашэнка звярнуўся да прызначанага міністрам
інфармацыі Ігара Луцкага, які да
ўчарашняга дня кіраваў тэлеканалам СТБ: «Ведаю, СТБ стала
іншым, малайчына. Ты навучыўся
эфектыўна працаваць у інтэрнэце... Думаю, што нам прыйдзецца
з тваёй падачы перш за ўсё перафарматаваць работу Міністэрства
інфармацыі».

***
«Краіну трэба замацаваць. І калі вы спрацуеце з Раманам Галоўчанкам па прамысловасці, лічыце,
што мы як мінімум праскочылі гэту
пандэмію і гэты крызіс, народжаны
ёю. Ты можаш. Але БелАЗ ад цябе нікуды не сыходзіць пакуль», —
звярнуўся да новага міністра прамысловасці Пятра Пархомчыка
Прэзідэнт.
У найбліжэйшыя дні ўрад павінен вызначыцца, чым можна дапамагчы беларускаму машынабудаванню. «Трэба падтрымаць
беларускія заводы. Там вялізная
колькасць людзей», — адзначыў
беларускі лідар.

***
«Глядзі кожную капейку!» Такі
наказ прагучаў на адрас новага
міністра фінансаў Юрыя Селіверстава. Максім Ермаловіч папрасіўся
на дыпламатычную работу, растлумачыў адстаўку былога міністра Прэзідэнт.
Дзмітрыя Пантуса на пасаду
стар шы ні Дзярж кам ва енп ра ма
прапанаваў Раман Галоўчанка,
ухваліў гэта прызначэнне і дзяржсакратар Савета бяспекі.
Прэзідэнт дадаў, што тэрміны, на
якія астатнія члены ўрада захавалі
свае пасады, залежаць ад іх саміх.
«Мы сёння здаём экзамен.
Не толькі я. І не столькі я — вы.
Сканцэнтруемся ўсе, здадзім гэты экзамен — захаваем краіну.
І будзем ганарыцца тым, што
час выбраў нас...» — рэзюмаваў
кіраўнік дзяржавы.

«МЫ НЕ ДАЗВОЛІМ ПАДЗЯЛІЦЬ БЕЛАРУСЬ»
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, прымаючы кадравыя рашэнні па новым складзе ўрада,
закрануў і тэму перадвыбарчай кампаніі.
Беларускі лідар падзяліўся, якія пытанні ў яго ўзнікаюць,
калі ён бачыць некаторыя заявы прэтэндэнтаў у кандыдаты. Напрыклад, чаму адзін з іх не раскрывае сапраўдныя
прычыны свайго звальнення і таго, адкуль прыйшлі грошы
для вядзення яго выбарчай кампаніі.
«Задайце яму адно пытанне: што такое кампанія «ПрыватЛізінг»? — параіў ён наконт іншага прэтэндэнта. —

Няхай рас тлумачыць, што такое інвес тыцыі ў дзеючае
дзяржпрадпрыемства (скажам, МТЗ, я нядаўна быў на
ім), пры якіх застанецца не 18 тысяч рабочых, а 1800?..
У мяне пытанне: чалавек прэзідэнтам увогуле збіраецца
выбірацца? Я іх пакуль не крытыкую. Прос та задаюся
пытаннем».
Прэзідэнт дадаў, што ў яго складваецца ўражанне: некаторыя ўдзельнікі выбарчай кампаніі сапраўды прыйшлі
за нечыя грошы, каб дэстабілізаваць абстаноўку і перавярнуць краіну.

«Дык вось. Запомніце вы і ўсе, хто мяне пачуе. Краіну яны
не атрымаюць! Мы два з лішнім дзясяткі гадоў, збіраючы
пакрысе, стваралі вось гэту квітнеючую краіну не для таго, каб яны яе прыватызавалі і пусцілі па свеце... Мы ім
не дазволім падзяліць Беларусь... Нам дасталася краіна,
мы стварылі першую незалежную суверэнную дзяржаву.
І мы гэтую краіну нікому не адддзім, каб з яе здзекаваліся,
каб яе дэстабілізавалі штодня, парвалі на кавалкі і некаму
аддалі», — заявіў беларускі лідар.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА, Марыя ДАДАЛКА.

