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«Ча го мы ба ім ся? Дро бя зі гэ-

тай, маль ка, яны ство раць коль-

кі хо чаш. Але трэ ба па бу да ваць 

па мяш кан не, участ кі для вы рошч-

ван ня га то вай ры бы. Гэ та не вя лі кія 

гро шы. Што та кое тры міль ё ны? 

Ка лі па-са праўд на му ўзяц ца за гэ-

та, дык і менш, чым тры, — ска заў 

Прэ зі дэнт. — Са мае пры ця галь-

нае, што тэх на ло гіі вы дат ныя, мо-

жам вы пус каць пра дук цыю, рын кі 

для збы ту ёсць».

СА МАЯ «ГА РА ЧАЯ» 
ТЭ МА ЛЕ ТА

Гу бер на тар Ма гі лёў скай воб-

лас ці Ле а нід За яц пад час на вед-

ван ня фа рэ ле вай гас па дар кі да-

ла жыў аб са цы яль на-эка на міч ным 

раз віц ці рэ гі ё на, хо дзе ўбо рач най 

кам па ніі, на рых тоў цы кар моў.

«Для збож жа па трэб ны вель-

мі жорст кі кант роль. Асаб лі ва ў 

Ма гі лёў скай воб лас ці. Пра віль на 

за ўва жа на, тэх на ла гіч най дыс цып-

лі ны тут ня ма, усё па-даў ней ша му, 

не ва ўсіх, ка неш не, гас па дар ках. 

Але ў доб рай па ла ві не ду ма юць, 

маў ляў, упіх нём гэ та зер не ў ру-

каў без кан сер ван ту і бу дзе доб ра. 

Гэ та не так. У леп шым вы пад ку 

бу дзе, як у на ро дзе ка жуць — кіс-

ляц цё, а ў гор шым вы пад ку — усё 

згніе. Та му трэ ба ўзяць пад кант-

роль і той не да бор, які, маг чы ма, 

бу дзе па ка ла са вых збож жа вых, 

кам пен са ваць ку ку руз ным зер-

нем», — за га даў кі раў нік кра і ны.

Су шыць ку ку руз нае зер не до-

ра га, та му та кім ме та дам за хоў-

ваць трэ ба част ку, а ас тат няе на-

рых тоў ваць тан ней з да па мо гай 

по лі эты ле на вых ру ка воў.

«Вось учо ра мне Шарс нёў дак-

лад ваў, што на ват у Ві цеб скай воб-

лас ці яны ўжо за год па спра ба ва лі 

і зра зу ме лі, што гэ та доб ры тэх-

на ла гіч ны пры ём для та го, каб як 

ма га тан ней за ха ваць ку ку руз нае 

зер не», — па ве да міў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

ДРУ ГОЕ ДЫ ХАН НЕ 
ДЛЯ РЭ ГІ Ё НАЎ

Пас ля на вед ван ня гас па дар кі, 

на на ра дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на га даў пра сваё абя цан не на мес-

цы раз гле дзець сі ту а цыю па рэа-

лі за цыі Ука за № 235 і пра гра мы 

раз віц ця паўд нё ва-ўсход ня га рэ-

гі ё на Ма гі лёў скай воб лас ці. «Яны 

(ра ё ны. — «Зв.») больш за ўсё на 

Ма гі лёў шчы не па цяр пе лі ў свой 

час у су вя зі з ка та стро фай на Чар-

но быль скай атам най стан цыі. І ў 

мэ тах ак ты ві за цыі са цы яль на-эка-

на міч на га раз віц ця гэ та га рэ гі ё на 

ча ты ры га ды та му бы ло пры ня тае 

ра шэн не аб сты му ля ван ні раз віц ця 

гэ тых ра ё наў», — звяр нуў ува гу 

лі дар дзяр жа вы.

На ра да ме ла кант роль ны ха-

рак тар: аб мяр коў ва ла ся эфек тыў-

насць зга да ных ра шэн няў і ацэнь-

ва лі ся пра меж ка выя вы ні кі.

«Жыц цё на мес цы не ста я ла. 

Ад бы лі ся пэў ныя зру хі да леп ша-

га, ство ра ны но выя прад пры ем-

ствы, з'я ві лі ся но выя лю дзі. Але як 

мне дак лад ва юць, праб лем ха пае. 

Рэа лі за ва ны асоб ныя пра ек ты ў 

дрэ ва ап ра цоў цы, ма дэр ні за ва ны 

цэ мент ныя прад пры ем ствы, ство-

ра ны да дат ко выя ра бо чыя мес цы 

ў прад пры маль ніц кім ася род ку, 

уве дзе на ў экс плу а та цыю больш 

за 125 ты сяч квад рат ных мет раў 

жыл ля», — пе ра лі чыў Прэ зі дэнт, 

за ўва жыў шы, што пры гэ тым за-

пла на ва ныя пра гра май ме ра пры-

ем ствы ажыц цяў ля юц ца ма руд ны-

мі тэм па мі.

Асоб ныя пунк ты да ку мен та вы-

клю ча юц ца, срод кі, якія вы дзе ле-

ны, не асвой ва юц ца. Жа да на га 

ўсплёс ку дзе ла вой ак тыў нас ці не 

ад бы ло ся, ды і коль касць за ня тых 

у эка но мі цы ска ра ці ла ся.

«Усё б ні чо га, ка лі б ства ры-

лі вы со ка тэх на ла гіч ную вы твор-

часць, дзе за мест сот ні ча ла век 

пра цу юць дзе сяць. Ці як мы за-

раз бы лі на вы со ка тэх на ла гіч ным 

ры ба комп лек се, там пра цу юць 

уся го, па-мой му, шэсць ча ла век. 

Стра ху ня ма ў тым, што ска ра ці ла-

ся за ня тасць і ня ма бес пра цоўя — 

гэ та доб ра. Але паў стае пы тан не 

пры цяг нен ня сю ды да дат ко ва га 

на сель ніц тва і ра зам з тым ства-

рэн ня для іх мес ца пра жы ван ня і 

ра бо ты», — за явіў бе ла рус кі лі-

дар.

Га лоў нае па тра ба ван не Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі ад кі раў ні коў 

дзяр жаў на га і мяс цо ва га ўзроў-

ню — лю дзі па він ны быць упэў не-

ны ў заўт раш нім дні, мець ра бо ту, 

год ны за ро бак і кам форт ныя ўмо-

вы для пра жы ван ня.

ЗА НЯЦ ЦА «ЗЯМ НЫ МІ» 
ПРАБ ЛЕ МА МІ

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на пы-

тан не за бес пя чэн ня спе цы я ліс таў 

жыл лём. Уз во дзіць ква тэ ры трэ ба 

пад ад па вед ныя прад пры ем ствы 

і іх су пра цоў ні каў: бу ду ец ца за-

вод — бу ду ец ца жыл лё.

«Да вай це бу да ваць да мы для 

кан крэт ных лю дзей, та ды бу дзе 

ка рысць. І та ды маг чы ма пра кант-

ра ля ваць і спы таць», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў ніц тву воб лас ці Прэ зі дэнт 

даў да ру чэн не дэ та лё ва раз гле-

дзець і ак ту а лі за ваць пра гра му 

раз віц ця рэ гі ё на. Па чаць ра бо ту 

не аб ход на ад ра зу пас ля на ра ды.

Па тра буе лі дар кра і ны і дыс-

цып лі ны пры ўбор цы ўра джаю 

і пад рых тоў цы да сяў бы азі мых. 

«Азі мыя 75 пра цэн таў бу дзе це 

се яць. Пра віль на, трэ ба па се яць. 

І дзень, і ноч бу дзем се яць, гэ та аб-

са лют на пра віль на. І гэ та па він на 

быць ва ўсёй кра і не», — па га дзіў ся 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Зем лі Ма гі лёў скай воб лас ці 

Прэ зі дэнт на зваў за пу шча ны мі і 

за клі каў зай мац ца «зям ны мі» пы-

тан ня мі: «І ка лі вы ба чы це, што 

там ёсць кар мы, мож на ста віць 

комп лекс, мож на сві на вод чы, ка лі 

за пыт на сві ні ну вы ба чы це». Удзя-

ліць у гэ тым клю чы трэ ба ўва гу і 

кант ро лю за аф ры кан скай чу мой 

сві ней, якая за ха пі ла су сед нія воб-

лас ці Ра сіі. Ёсць за пыт і на яла ві-

чы ну — з бо ку кі тай ска га рын ку.

«Ры нак ёсць, уме ем гэ та ра біць. 

Па гля дзе лі, у Кас цю ко ві чах трэ ба 

па ста віць комп лекс па вы твор час-

ці ма ла ка. Мы ўме ем іх бу да ваць. 

Там ёсць зем лі, там ёсць лю дзі, 

мож на яшчэ пяць-шэсць да моў па-

бу да ваць для та го, каб спе цы я ліс-

ты бы лі на гэ тым комп лек се. Ту ды 

іх пры вез ці, па ся ліць», — пры во-

дзіць прык лад кі раў нік Бе ла ру сі.

Пункт рос ту для лю бо га рэ гі ё-

на — за пыт рын ку. Перс пек тыў ныя 

ні шы мож на знай сці заў сё ды — гэ-

та і ры ба вод ства, і пе ра пра цоў ка 

драў ні ны і ін шыя.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА — 
АД МЯС ЦО ВАЙ 
УЛА ДЫ

Ёсць пы тан ні і па мяс цо вых кад-

ра вых рэ сур сах. На дум ку Прэ зі-

дэн та, вы кан ка мы на ват «па тро ны 

не пад но сяць». Стар шы ні рай вы-

кан ка маў па він ны да па ма гаць кі-

раў ніц тву вы шэй ша га ўзроў ню, да-

ваць па ра ды, пра па ноў ваць ідэі.

Звяр нуў ся Прэ зі дэнт да прад-

стаў ні коў ула ды з па тра ба ван нем 

ад каз на га стаў лен ня да сель-

ска гас па дар чай тэх ні кі: «Мы на 

30 пра цэн таў, на ват больш, мо-

жам вы ра шыць праб ле му толь кі 

за кошт дыс цып лі ны. Не трэ ба 

ні я кіх гро шай, трэ ба прос та дыс-

цып лі на».

Пад вод зя чы вы ні кі на ра ды, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры знаў ся: 

ча ты ры га ды та му му чыў ся пы-

тан нем, ці іс нуе праб ле ма гэ тых 

рэ гі ё наў, і не быў упэў не ны ў не-

аб ход нас ці вы ра шэн ня за дач паўд-

нё ва-ўсход ніх ра ё наў Ма гі лёў скай 

воб лас ці ў той час.

«Я зы хо дзіў з жыц ця: усё роў на 

нам ка лісь ці прый дзец ца гэ тым пы-

тан нем зай мац ца. І та ды да ру чыў 

не дзяр жаў ную пра гра му рас пра-

ца ваць, — кан ста та ваў бе ла рус кі 

лі дар. — А ска заў, хай воб ласць 

рас пра цоў вае гэ ту пра гра му і рэа-

лі зоў вае. А ўказ, які я пад пі саў, гэ та 

каб пад пер ці вас, каб вы ру ха лі ся, 

вы ра ша ю чы тыя праб ле мы, якія вы 

тут на мес цы ба чы це».

За да чы пра гра мы сён ня — 

атры маць ад да чу ад гэ тых ра ё наў, 

каб гра ма дзя не жы лі год на і га на-

ры лі ся сва ёй ма лой ра дзі май.

Прэ зі дэнт ад зна чыў: ула ды ве-

да юць, што трэ ба ра біць для рэ-

гі ё на, і яны гэ та зро бяць. «Хто не 

ўмее — на ву чым, хто не хо ча — 

за ста вім. Ін ша га не да дзе на. Але 

гэ ты рэ гі ён кож ны год па ві нен 

дэ ман стра ваць ды на мі ку рос ту. 

Па ка заль ні кі прос тыя, як у сель-

скай гас па дар цы, пра мыс ло вас ці 

і ін шых. Хо ча це ма лы, ся рэд ні біз-

нес, ін ды ві ду аль ных прад пры маль-

ні каў, ка лі лас ка, зай май це ся, але 

за пом ні це — пра віль на тут ска заў 

стар шы ня ка мі тэ та, коль кі па ра дзі-

лі, столь кі і зні шчы лі гэ тых ся рэд-

ніх, ма лых і ін шых. Па трэб ны моц-

ныя прад пры ем ствы, якія мо гуць 

пра ца ваць доў га, тры ва ла і гэ та — 

упэў не насць лю дзей», — пад крэс-

ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прад пры ем ствы, якія за раб ля-

юць гро шы, ство раць пад му рак і 

для вы ра шэн ня праб лем са цы яль-

най сфе ры ў ра ё нах.

Пас ля за кан чэн ня на ра ды жы-

ха ры Кас цю ко ві чаў ча ка лі раз мо вы 

з Прэ зі дэн там. Ён ад зна чыў, што 

кож ны з іх па ві нен сам ад чу ваць 

ад каз насць за бу ду чы ню свай го 

рэ гі ё на, а дзяр жа ва да па мо жа там, 

дзе гэ та асаб лі ва не аб ход на.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ДЫС ЦЫП ЛІ НА ДА РА ЖЭЙ ЧЫМ ЗО ЛА ТА

Юбі лей ны 
ге не тыч ны паш парт

У Рэс пуб лі кан скім цэнт ры ге-

ном ных бія тэх на ло гій Ін сты ту та 

ге не ты кі і цы та ло гіі НАН Бе ла-

ру сі та кія дакументы для жы ха-

роў Бе ла ру сі і ін шых кра ін скла-

да юц ца з 2010 го да. 14 жніў ня 

Ін сты тут ге не ты кі ча каў свай го 

15-ты сяч на га клі ен та.

Ге не тыч ны паш парт — гэ та да ку-

мент, у якім пры вод зяц ца звест кі аб ге-

не тыч ных асаб лі вас цях ча ла ве ка. Ме на-

ві та ге ны ў вя лі кай сту пе ні ад каз ныя не 

толь кі за на шу знеш насць і здоль нас ці, 

але і за на ша зда роўе. Та му вель мі важ-

на вы зна чыць, да якіх за хвор ван няў у 

ча ла ве ка ёсць схіль насць, асаб лі ва ка лі 

яны за ле жаць не толь кі ад ге наў, але і ад 

ла ду жыц ця. Ка лі та кая схіль насць вы-

яў ле на, мож на пра вес ці пра фі лак ты ку і 

пра ду хі ліць хва ро бу.

У цэнт ры пра во дзіц ца тэс ці ра ван не 

на ге не тыч ную схіль насць да сар дэч-

на-са су дзіс тых за хвор ван няў, дыя бе ту, 

астэ а па ро зу, ме та ба ліч на га сін дро му. 

Тэс ці ру юц ца і спарт сме ны для вы яў-

лен ня спры яль ных і не спры яль ных 

для спор ту ге не тыч ных асаб лі вас цяў. 

Най больш за па тра ба ва ная па слу га — 

вы яў лен не ге не тыч ных пры чын не вы-

нош ван ня ця жар нас ці. Боль шая част ка 

ге не тыч ных паш пар тоў вы да дзе на жан-

чы нам ме на ві та з гэ тай праб ле май.

Ге не тыч ны ана ліз у тым лі ку да-

зва ляе вы зна чыць ін ды ві ду аль ную ад-

чу валь насць да ле каў. Ла ба ра то рыя 

ге не ты кі ча ла ве ка Ін сты ту та ге не ты кі 

і цы та ло гіі НАН адзі ная ў СНД мае 

між на род ную акрэ ды та цыю ў га лі не 

ге не тыч на га ана лі зу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На гэ ты мо мант Цэнт раль ная ка мі сія рых-

туе на ступ нае па ся джэн не, якое прой дзе 

28 жніў ня і бу дзе пры све ча на пы тан ням ра бо-

ты кан ды да таў са СМІ, па ве да мі ла стар шы ня 

ЦВК. «Гэ та пы тан ні раз мер ка ван ня эфір на га 

ча су, вы зна чэн не дру ка ва ных срод каў ма-

са вай ін фар ма цыі, дзе бу дуць пуб лі ка вац ца 

пе рад вы бар ныя пра гра мы кан ды да таў у дэ пу-

та ты, і фар мі ра ван ня На зі раль на га са ве та па 

ін фар ма цый ных спрэч ках, — ска за ла Лі дзія 

Яр мо шы на. — Па пя рэд не мы ўжо пра па на-

ва лі мі ніст ру ін фар ма цыі спіс кан ды да тур, 

бо яны рэ ка мен ду юц ца ім. Гэ та, па тра ды цыі, 

бу дзе ор ган пад кі раў ніц твам пер ша га на мес-

ні ка мі ніст ра ін фар ма цыі».

ЦВК пла нуе, што ўсе кан ды да ты ў дэ пу-

та ты, якія бу дуць ба ла та вац ца па го ра дзе 

Мін ску, атры ма юць эфір ны час на ка на ле 

«Бе ла русь 3», тыя, хто бу дзе ба ла та вац ца 

па Мін скай воб лас ці — «СТВ», тым, хто бу дзе 

ба ла та вац ца па аб лас цях, свой эфір ны час 

да дуць аб лас ныя тэ ле ра дыё кам па ніі. Вы ступ-

лен ні па ра дыё пра па ну юц ца толь кі на дзяр-

жаў ных аб лас ных ра дыё стан цы ях і на «Ра-

дыё-Мінск». Што да ты чыц ца дру ка ва ных вы-

дан няў, пла ну ец ца, што пе рад вы бар ныя пра-

гра мы мож на бу дзе раз мяс ціць у дзвюх цэнт-

раль ных га зе тах: «Звяз да» і «Рэс пуб лі ка». 

У якас ці аль тэр на ты вы кан ды да там бу дзе 

пра па на ва на так са ма маг чы масць раз мяс ціць 

пра гра мы ў аб лас ных або ра ён ных і га рад скіх 

га зе тах. Там, дзе акру га скла да ец ца з не каль-

кіх ра ё наў, мож на бу дзе на дру ка ваць сваю 

пра гра му ў кож най ра ён най га зе це акру гі.

Акра мя та го, на на ступ ным па ся джэн ні 

ЦВК бу дзе пры ня тая па ста но ва аб па рад ку 

дэк ла ра ван ня ма ё мас ці і да хо даў кан ды да-

таў у дэ пу та ты.

Лі дзія Яр мо шы на па ве да мі ла жур на ліс там, 

што па куль у ЦВК не па сту па ла скар гаў на 

мяс цо выя ор га ны ўла ды.

«Усе мяс цо выя ўла ды ад кры лі на сва іх афі-

цый ных ін тэр нэт-пар та лах спе цы яль ную руб-

ры ку, дзе апуб лі ка ва лі тэр мін і мес ца прыё му 

да ку мен таў па вы лу чэн ні ў скла ды акру го-

вых вы бар чых ка мі сій. У кан цы жніў ня ўсе 

мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па рад чыя ор га ны 

па він ны пры няць ра шэн не аб мес цах, якія бу-

дуць за ба ро не ныя для пра вя дзен ня пі ке таў па 

збо ры под пі саў», — да да ла яна.

Лі дзія Яр мо шы на так са ма на га да ла, што 

збор срод каў на пе рад вы бар ную кам па нію ў 

Бе ла ру сі стро га рэг ла мен та ва ны. Срод кі мож-

на збі раць у аса біс ты фі нан са вы фонд кан-

ды да та ў дэ пу та ты толь кі пас ля рэ гіст ра цыі 

кан ды да та. «Да та го ж, іх нель га збі раць праз 

ін тэр нэт, бо гэ та ўсё пад кант роль на: уно сіць 

гро шы мо гуць толь кі гра ма дзя не Бе ла ру сі, пры 

гэ тым паў на лет нія. Та му гэ та ро біц ца праз ад-

крыц цё ра хун ку ў Бе ла рус бан ку, ку ды мо гуць 

па сту паць гро шы ад гра ма дзян і юры дыч ных 

асоб: да пя ці ба за вых ве лі чынь ад гра ма дзя-

ні на, і да 10 ба за вых ве лі чынь — ад кам па ніі. 

Уся су ма — 1000 ба за вых ве лі чынь або 25 500 

руб лёў — мо жа быць уне се ная і са мім гра ма-

дзя ні нам, які ўдзель ні чае ў пе рад вы бар най 

гон цы», — да вя ла стар шы ня ЦВК.

Яна ад зна чы ла, што пе ры яд пра вя дзен ня 

кам па ніі вель мі спры яль ны для вы ба раў. «Кам-

па нія пра хо дзіць, як мне зда ец ца, у па лі тыч на 

ста біль ных умо вах», — ска за ла Яр мо шы на.

Ха рак та ры зу ю чы спе цы фі ку бе ла рус кіх 

вы бар чых кам па ній у цэ лым, па раў ноў ва ю-

чы іх з за меж ны мі, Лі дзія Яр мо шы на ад зна-

чы ла, што «ў нас вы ба ры са цы яль ныя». Так, 

кан ды да ты бяс плат на атрым лі ва юць вя лі кія 

маг чы мас ці для пе рад вы бар чай агі та цыі — 

вы ступ лен ні ў дзяр жаў най прэ се, удзел у тэ-

ле дэ ба тах і г. д.

Стар шы ня ЦВК на га да ла, што ў Бе ла ру сі 

ня ма га ла са ван ня па пар тый ных спі сах. «І та-

му ў нас не маг чы ма пры крыц ца па пу ляр ным 

брэн дам — кож ны па ві нен неш та з ся бе ўяў-

ляць», — пад крэс лі ла яна.

Кі раў нік Цэнт рвы бар ка ма да да ла, што не 

ба чыць ні чо га, што аша лам ляль ным чы нам 

ад роз ні ва ла б ця пе раш нюю вы бар чую кам-

па нію ад па пя рэд ніх. Ад нак асаб лі вас ці ёсць. 

Так, пла ну ец ца больш шы ро ка вы ка рыс-

тоў ваць ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі. «Хут ка 

за пра цуе пра гра ма для ма біль ных тэ ле фо-

наў, дзе мож на бу дзе вы зна чыць мес ца зна-

хо джан не вы бар ча га ўчаст ка і на ват ну мар 

вы бар чай акру гі. Гэ та вя лі кая да па мо га для 

збор шчы каў под пі саў», — анан са ва ла ад но з 

но ва ўвя дзен няў Лі дзія Яр мо шы на.

Сё ле та ар га ні за та ры вы ба раў бу дуць яшчэ 

больш уз моц не на пра ца ваць над за бес пя-

чэн нем пра воў асоб з аб ме жа ва ны мі фі зіч-

ны мі маг чы мас ця мі, да да ла яна. Так, усім 

тэ ле ка на лам пра па на ва на, і яны па га дзі лі ся 

за бяс пе чыць суб ціт ра мі вы ступ лен ні кан ды-

да таў. Акра мя та го, на вы бар чых участ ках 

бу дуць ства рац ца спе цы яль ныя мес цы для 

га ла са ван ня лю дзей з аб ме жа ва ны мі фі зіч-

ны мі маг чы мас ця мі. «Гэ та зна чыць аль бо бу-

дуць ства рац ца спе цы яль ныя, больш шы ро кія 

ка бі ны для га ла са ван ня, аль бо вы дзя ляц ца 

мес цы з ніз кім ста лом», — ска за ла стар шы ня 

Цэнт рвы бар ка ма.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Ажыў лен не кампаніі 
ча ка ец ца з па чат кам во се ні


