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Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на га даў: праз пан дэ мію 

ка ра на ві рус най ін фек цыі 

больш за паў го да на шы 

прад пры ем ствы пра цу юць 

у ня прос тых умо вах. Але, 

ня гле дзя чы на гэ та, Бе ла-

русь здо ле ла за ха ваць ра-

бо чыя мес цы і экс парт ны 

па тэн цы ял.

«На ша сіс тэ ма пе ра пра-

цоў кі як раз аб са лют на не 

звя за на ў ад моў ным пла не 

з ка ра на ві ру сам. Сы ра ві ны 

ў вас бы ло больш чым да-

стат ко ва, ся ля не пра цу юць 

як ні ко лі доб ра, ёсць мя са, 

ма ла ко, цу кар і ін шае. Усе 

кра і ны за кры лі ся і сваю 

эка но мі ку спы ні лі — мы 

пра ца ва лі. На пе рад, пра-

да вай це. Рын кі ад кры ты — 

прос та трэ ба ва ру шыц ца. 

Як мне дак ла два юць мі ністр 

сель скай гас па дар кі, ві цэ-

прэм' ер, праб лем са збы-

там пра дук цыі ня ма. Трэ ба 

ўзмац няц ца», — за клі каў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Тым не менш па ве лі-

чэн не экс пар ту за ста ец ца 

вель мі важ ным кі рун кам. 

Экс парт ныя па стаў кі ў Кі-

тай — асоб нае пы тан не 

Аляк санд ра Лука шэн кі.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 

ай чын ныя сель гас прад пры-

ем ствы атры ма лі доб ры ўра-

джай збож жа, ага род ні ны і 

са да ві ны.

«Усё пе ра пра ца ваць да 

мі лі гра ма. Страт не па він на 

быць ні я кіх. І яшчэ ад на за-

да ча: у на сель ніц тва так са-

ма ёсць не бла гі ўра джай — 

гэ та доб рая пад мо га. Ка лі 

мы хо чам, каб на сель ніц тва 

на сва іх участ ках пры ся-

дзіб ных і ін шых вы рошч ва-

ла сель гас пра дук цыю, яе 

трэ ба вы ку піць у лю дзей. 

Ліш кі сель гас пра дук цыі 

трэ ба вы ку піць у на сель-

ніц тва», — пад крэс ліў кі раў-

нік дзяр жа вы і па ці ка віў ся 

пе ра пра цоў кай садавіны і 

агародніны.

Асоб на ці ка віць Прэ зі-

дэн та пы тан не пе ра пра-

цоўкі рап су, рын кі яго збы ту 

і цэны.

Аляк сандр Лу ка шэнка 

на га даў, што ў свой час 

дзяр жа ва пад тры ма ла прад-

пры ем ствы кан ды тар скай і 

цук ро вай га лін, быў ство ра-

ны хол дынг «Мінск Крыш-

таль».

«Пры ня ты шэ раг кад ра-

вых змя нен няў. Як вы кон ва-

юц ца за да чы, якія та ды бы лі 

па стаў ле ны? Як асвой ва юц-

ца но выя рын кі збы ту?» — 

за кла по ча ны Прэ зі дэнт.

Ці ка віў яго і стан спраў з 

кад ра мі ў га лі нах, якія ку ры-

ру юць удзель ні кі сён няш няй 

на ра ды: ці ха пае ква лі фі ка-

ва ных спе цы я ліс таў.

Ана толь Бу бен, стар шы-

ня кан цэр на «Бел дзярж-

харч прам», у склад яко га 

ўва хо дзяць 42 ар га ні за цыі, 

да ла жыў кі раў ні ку дзяр жа-

вы, што за пер шае паў год-

дзе вы ка на ны ўсе да ве дзе-

ныя па каз чы кі эфек тыў нас ці 

пра цы кан цэр на. Экс парт 

вы ка на ны на 105 пра цэн-

таў. За паў год дзе да да лі 

18 кра ін — сён ня па стаў кі 

ажыц цяў ля юц ца ў 58 дзяр-

жаў све ту.

«Па ча та дзей насць па ар-

га ні за цыі ганд лё ва га прад-

стаў ніц тва ў Кі таі», — па ве-

да міў стар шы ня Бел дзярж-

харч пра ма.

Па сло вах Ана то ля Бубена, 

з пер шых дзён пан дэ міі ў 

кож най воб лас ці Бе ла ру сі на 

ба зе спірт за во даў ар га ні за-

ва на вы твор часць дэз ын фі-

цы ру ю чых срод каў, па трэ ба 

кра і ны ў ан ты сеп ты ках бы ла 

за кры та цал кам.

Кан ды та ры, 
аб' яд ноў вай це ся

Як рас ка заў жур на ліс-

там стар шы ня Бел дзярж-

харч пра ма, ца на цук ру на 

су свет ным рын ку рэз ка зні-

зі ла ся. Та му кан цэрн пра цуе 

над зні жэн нем са бе кош ту.

«Пра гля  да  ем ца ну 

350 до ла раў за то ну ў па раў-

на нні з ца ной па пя рэд ня га 

се зо на 500 до ла раў — ужо 

«ад шу ка лі» 150 до ла раў. 

У на ступ ны год бу дзем ува-

хо дзіць з пе ра пра ца ва ным 

но вым цук рам, які да зво ліць 

кан ку ры ра ваць на знеш нім і 

ўнут ра ным рын ку», — пра ін-

фар ма ваў Ана толь Бу бен.

Што да кан ды тар скай га-

лі ны, то стар шы ня кан цэр на 

ба чыць не аб ход ным ства-

рэн не ад па вед най кар па-

ра цыі, якая маг ла б склас ці 

кан ку рэн цыю між на род ным 

аб' яд нан ням.

«Мы па він ны ў кан ды тар-

скай га лі не, як пра па на ваў 

Прэ зі дэнт, ства рыць Са юз 

кан ды та раў. Мо і зро бім 

літараль на ў най блі жэй шы 

час, каб яны ка ар ды на ва лі і 

ба чы лі рын кі, на кі роў ва лі раз-

віц цё сва ёй га лі ны», — па ве-

да міў кі раў нік кан цэрна.

Ён пра ін фар ма ваў, што 

ў кра і не на рых тоў ва ец ца 

70 ты сяч тон пі ва вар на га 

яч ме ню пры па трэ бе ка ля 

120 ты сяч тон. Ас тат няе за-

куп ля ец ца — а гэ та дзя сят кі 

міль ё наў до ла раў. Та му Прэ-

зі дэнт да ру чыў, каб на ле та 

Бел со лад быў за бяс пе ча ны 

яч ме нем ай чын най вы твор-

час ці цал кам. Ана толь Бу бен 

вы ка заў упэў не насць, што 

да ру чэн не бу дзе вы ка на на.

На дак ла дзе па цвер джа-

на пра віль насць ра шэн ня 

аб ства рэн ні ал ка голь на га 

хол дын гу.

«Усё ўрэ гу ля ва на, ква-

ці ра ва на, усё пад кант ро-

лем», — за пэў ніў Ана толь 

Бу бен.

У кан цэр не ба чаць шля-

хі раз віц ця, на рошч ва юць у 

пер шую чар гу экс парт. Пер-

шыя дзе сяць ты сяч тон цук-

ру хут ка бу дуць ад гру жа ны 

ў Кі тай — упер шы ню. Ёсць 

кант ракт на на ступ ныя дзе-

сяць ты сяч тон.

«Цу кар да кан ца се зо на 

ўвесь рас пі са ны па тон на з 

за во даў», — аб ма ля ваў Бу-

бен ста но ві шча з рэа лі за цы-

яй пра дук цыі.

Га лоў нае, ча го па вы ні-

ках дак ла да за па тра ба ваў 

Прэ зі дэнт, — дыс цып лі на 

на мес цах, па ра дак і ад каз-

насць кан цэр на, у тым лі ку 

за прад пры ем ствы хар чо-

вай пра мыс ло вас ці ін шай 

фор мы ўлас нас ці.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Рын кі ад кры ты — 
прос та трэ ба ва ру шыц ца»

У Бе ла ру сі мо жа быць ство ра ны Са юз кан ды та раў
Та кая на ві на — адзін з вы ні каў уча раш няй на ра ды 

ў Прэ зі дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кі. Су стрэ ча ста-

ла пер шай пас ля на зна чэн ня на не ка то рыя па са ды 

но вых кі раў ні коў, ка лі ім бы лі да дзе ны кан крэт ныя 

да ру чэн ні. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў 

чы ноў ні каў быў час знут ры вы ву чыць ад па вед ныя 

га лі ны эка но мі кі, ра за брац ца з пос пе ха мі і праб ле-

ма мі, та му пад час дак ла да па жа даў па чуць іх мер-

ка ван не аб перс пек ты вах раз віц ця, да ве дац ца аб 

праб ле мах у хар чо вай і пе ра пра цоў чай пра мыс ло-

вас цях, іх ра шэн ні і па трэ бы ў да па мо зе на ўзроў ні 

ўра да і Прэ зі дэн та.
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Пры ём збож жа но ва га ўра джаю на Ві цеб скім кам бі на це хле ба пра дук таў.

Шлях на сіл ля 
не пры маль ны 
для бе ла рус ка га 

на ро да
Аб гэ тым га во рыц ца ў за яве 
чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі 

і дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў
Пар ла мен та рыі ка тэ га рыч на асу джа юць спро-

бы не шмат лі кіх ан га жы ра ва ных груп рас ка лоць 

гра мад ства і дэ ста бі лі за ваць сі ту а цыю ў кра і не. 

«Нель га да пус ціць, каб мо ладзь Бе ла ру сі ста ла 

раз мен най ма не тай у жа дан ні рас хіс таць сі ту а-

цыю. Кож ны гра ма дзя нін аба вя за ны вы кон ваць 

за ко ны, а дзяр жа ва — за бяс печ ваць пра ва па-

ра дак і спа кой. Дзе ян ні пра ва ахоў ных ор га наў 

адэ кват ныя пра ва ка цы ям удзель ні каў не санк-

цы я на ва ных ак цый. Шлях на сіл ля не пры маль ны 

для бе ла рус ка га на ро да», — пад крэс лі ва юць у 

пар ла мен це.

За ява пры ня та па вы ні ках вы ба раў Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі, якія ад бы лі ся 9 жніў ня. Пар ла мен та-

рыі па дзя ка ва лі ўсім гра ма дзя нам, якія пры ня лі 

ўдзел у гэ тай най важ ней шай па дзеі. «Ак тыў-

нае да тэр мі но вае га ла са ван не і вы со кая яў ка ў 

дзень вы ба раў чар го вы раз пра дэ ман стра ва лі 

не абы яка васць бе ла ру саў да бу ду чы ні кра і ны і 

га тоў насць узяць на ся бе ад каз насць за яе лёс. 

Аб са лют ная боль шасць гра ма дзян пад трым лі вае 

дзе ю чы курс на бу даў ніц тва моц най не за леж най 

дзяр жа вы, клю ча вым пры яры тэ там якой з'яў ля-

ец ца ча ла век, яго даб ра быт і бяс пе ка», — ад зна-

ча ец ца ў за яве.

У не ка то рых 

тэ ле грам-ка на лах 

з'я ві ла ся ін фар ма цыя 

пра за бас тоў кі 

на най буй ней шых 

за во дах кра і ны. 

З гэтай на го ды 

кі раў ніц тва не ка то рых 

з іх за пра сі ла ў свае цэ хі 

прад стаў ні коў СМІ.

«На сён няш ні дзень МАЗ 

пра цуе вель мі на пру жа на, 

у нас па аў то бус най вы твор-

час ці тры зме ны, ма ец ца шмат 

за ка заў, асаб лі ва экс парт ныя: 

Ра сій ская Фе дэ ра цыя, Укра і на. 

Кан ве ер пра цуе ў дзве зме ны. 
Ёсць рэа лі за цыя. Ка лек тыў на-
стро е ны па-ба я во му, ні я кіх хва-
ля ван няў, па ні кёр скіх на стро яў 
ня ма, аб са лют на нар маль ныя, 
ра бо чыя за да чы, усе ра зу ме-
юць для ся бе тое, што бу ду чае 

лю дзей, іх сем' яў — у на шай 

пра цы, таму аб са лют на ўсё 

нар маль на і штат на», — пра-

ка мен та ваў сі ту а цыю на 

Мін скім аў та ма біль ным за-

водзе ге не раль ны ды рэк тар 

ААТ «МАЗ — кірую чая кам па-

нія хол дын га «БЕЛ АЎ ТА МАЗ» 

Вале рый ІВАН КОВІЧ.

Кі раў нік прад пры ем ства да-

даў, што ра зам з праф саюзам 

па ста ян на су стра ка ец ца з ка-

лек ты вам на ўсіх уз роў нях, 

што тыд нё ва — з ак ты вам 

праф са юз най ар га ні за цыі, раз 

на ме сяц — з усім пра цоў ным 

ка лек ты вам. На тыд ні пе рад 

вы ба ра мі бы ло дзве су стрэ чы 

з пра цоў ным ка лек ты вам і ак-

ты вам прад пры ем ства.

«Мы аб мяр коў ва ем шчы-

ра, ад кры та ўсе пы тан ні — 

папуляр ныя і не па пу ляр ныя, 

я не фар маль на гу та ру, аб ста-

ноў ка ў ка лек ты ве ста біль ная, 

ка лек тыў пра цуе і пад трым-

лі вае той вы бар, які зра бі ла 

кра і на, — ска заў ён. — Мы за 

Бе ла русь, мы за квіт не ю чую 

Бе ла русь».

Сё ле та на за вод зе са бра на 

ўжо 5300 аў та ма бі ляў (ле тась 

за той жа пе ры яд бы ло зро-

блена 5100). На 170 міль ё наў 

до ла раў ад гру жа на пра дук цыі 

ў роз ныя кра і ны све ту. Ся рэд ні 

за ро бак за пер шае паў год дзе 

склаў 1200 руб лёў.

«За да чы на пру жа ныя, аба-

вя за цель ствы вя лі кія, і нам 

трэ ба пра ца ваць», — рэ зю ма-

ваў ге не раль ны ды рэк тар.

У пры сут нас ці жур на ліс таў 

Ва ле рый Іван ко віч звяр нуў ся 

да ка лек ты ву:

«Вы мя не ве да е це, я ваш кі-

раў нік і ня су ад каз насць за ва-

шу бяс пе ку, вас, ва шых сем' яў і 

ва шых бліз кіх. Не трэ ба пад да-

вац ца на тыя пра ва ка цыі, якія 

ад бы ва юц ца. Не трэ ба па дзя-

ляць лю дзей... Мы заў сё ды жы-

лі мір на, пра ца ва лі, вы кон ва лі 

сур' ёз ныя за да чы і ра зу ме лі, 

што наш хлеб у на шым за роб ку 

і на шых ма зо ліс тых ру ках».

Пра цуе ў штат ным рэ жы ме 

і Бе лАЗ, рас ка заў жур на ліс там 

вы кон ва ю чы аба вяз кі кі раў-

ні ка прад пры ем ства Алег 

СЦЯ ПУК.

Ін фар ма цыю пра за бас тоў ку 

су пра цоў ні каў аб верг ла і прэс-

служ ба Ін сты ту та хі міі но вых 

ма тэ ры я лаў На цы я наль най ака-

дэ міі на вук, па ве да мі ла Бел ТА.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

КА ЛЕК ТЫЎ МА ЗА 
ПРА ЦУЕ СТА БІЛЬ НА
За явіў учо ра ге не раль ны ды рэк тар прад пры ем ства жур на ліс там
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