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«Мы да мо вi лi ся, што вер нем ся да Пад ат-

ко ва га ко дэк са, па гля дзiм, што бла га, што 

доб ра. Я не ма гу ад ра зу ска заць, што для 

нас яны да бро (СЭЗ. — «Зв.»). Для дзяр-

жа вы. З пунк ту гле джан ня лю дзей, зар пла-

ты — ма лай чы на, вы со ка тэх на ла гiч ная вы-

твор часць... Экс парт-iм парт i iн шае — усё 

гэ та па вiн на пры но сiць ка рысць дзяр жа ве 

праз па да ткi i гэ так да лей», — кан ста та ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым Прэ зi дэнт пад крэс лiў: ка лi 

струк ту ра Ко дэк са ад па вя дае су час ным па-

тра ба ван ням, ча паць яго не па тра бу ец ца. 

Ува гу трэ ба звяр нуць ме на вi та на льго ты, 

якiя атрым лi ва юць прад пры ем ствы. Ка лi 

дзяр жа ва неш та праз гэ та губ ляе, па ды хо-

ды трэ ба мя няць, лi чыць бе ла рус кi лi дар. 

Ён на га даў, што сва бод ныя эка на мiч ныя 

зо ны ства ра лi ся з мэ та мi — за няць лю-

дзей, пры цяг нуць iн вес та раў i экс пар та ваць 

та ва ры.

ЛЮ ДЗI — СА МЫ ДА РА ГI РЭ СУРС
Кi раў нiк прад пры ем ства Ула дзi мiр Лi нёў 

пе ра ка на ны, што эка но мi ка не мо жа раз-

вi вац ца за кошт iль гот. З та кiм мер ка ван-

нем зга дзiў ся i кi раў нiк дзяр жа вы. Та му 

прось бу АДА НI аб вя лi кай пля цоў цы для 

но вай бу доў лi «за во да за во даў» прын цы-

по ва за да во лiў.

«Я га то вы та бе ад даць тэ ры то рыю, але 

для мя не бу дзе важ на, каб ты для вы твор-

час цi свай го вы со ка тэх на ла гiч на га пра дук ту 

за дзей нi чаў бе ла рус кiя прад пры ем ствы», — 

па ста вiў умо ву Прэ зi дэнт. У прык лад та-

кой ка а пе ра цыi быў пры ве дзе ны «Зе нiт» 

у Вi лей цы.

Яшчэ ад на агуль ная праб ле ма дзяр жа-

вы i бiз не су — пад рых тоў ка кад раў. На-

прык лад, АДА НI га то ва пла цiць сты пен дыю 

сту дэн там, ву чыць бу ду чых спе цы я лiс таў 

з пя цi ВНУ, даць умо вы для на пi сан ня ды-

сер та цыi.

«Па жа да еш ты пад рых та ваць спе цы я-

лiс та — за пла цiў, рых туй», — звяр нуў ся 

Прэ зi дэнт да кi раў нi ка кам па нii. 

«Ка лi не жа да еш по тым пра ца ваць, не 

трэ ба. Але ты вяр нi мне гро шы, — ад ра са-

ваў на ступ ны па сыл Аляк сандр Лу ка шэн ка 

мер ка ва на му вы пуск нi ку ВНУ. — Усё гэ та 

мы ўрэ гу лю ем. Са мы да ра гi рэ сурс — гэ-

та аду ка ва ныя лю дзi».

Кi раў нiк дзяр жа вы на ме ра ны вы пра вiць 

сi ту а цыю, каб дэ фi цыт ныя спе цы я лiс ты ад-

чу ва лi ад каз насць пе рад ты мi, хто iх вы-

га да ваў.

УСТА ЛЁЎ ВАЙ ЦЕ БЕ ЛА РУС КАЕ
Прэ зi дэн та азна ё мi лi з на ву ка ё мiс ты мi 

рас пра цоў ка мi, якiя за рэ ка мен да ва лi ся-

бе па ўсiм све це. Пе ра со вач ныя флю а рог-

ра фы, лiч ба выя та мог ра фы, ма мог ра фы, 

апа ра ты для ля чэн ня ра ку ску ры — усё 

аб ста ля ван не су свет на га ўзроў ню, i, як 

звяр нуў ува гу Прэ зi дэн та мi нiстр ахо вы 

зда роўя Ула дзi мiр Ка ра нiк, ка лiсь цi нi хто 

не ве рыў, што ай чын ны вы твор ца мо жа 

гэ та зра бiць.

Па да ру чэн нi Прэ зi дэн та ця пер за вяр-

ша ец ца бу доў ля но ва га кор пу са Мiнск ага 

ан ка дыс пан се ра — у кон кур се на кам п'ю-

тар ны та мог раф пе ра маг ла фiр ма АДА НI, 

па ве да мiў мi нiстр.

«Узяць на кант роль пы тан не за бес пя-

чэн ня ме ды цын скiх уста ноў ана ла гiч на-

га кла са апа ра та мi ўлас най вы твор час цi. 

Гэ та сваё, яно тан ней шае... Але ка лi яны 

вы нiк да юць, ка лi гэ та якасць», — да ру-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па сло вах мi нiст ра, ця пер iдуць пе ра-

гаворы, каб кам па нiя АДА НI ўзя ла пад 

цэнт ра лi за ва нае сэр вiс нае аб слу гоў ван не 

ўсю сваю тэх нi ку, што сён ня пра цуе ў ме-

ду ста но вах (больш за 850 адзi нак). Гэ та 

да зво лiць сэ ка но мiць час i вы клю чыць пра-

цяг лы пра стой аб ста ля ван ня.

«Га лоў нае, што ты свой, ты на мес цы, 

i гэ та тан ней. Той жа клас — i тан ней», — 

пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

Што год на аб ста ля ван нi АДА НI ў Бе ла-

ру сi аб сле ду юц ца не менш за 4,5 мiль ё на 

лю дзей — гэ та ве лi зар ны са цы яль ны вы нiк, 

па ве да мiў Ула дзi мiр Лi нёў.

УМЕ ЕШ САМ — НА ВУ ЧЫ IН ША ГА
Каб лепш пра ца ваць па ме ды цын скiм 

кi рун ку, АДА НI за пра сi ла кар ды ё ла га 

Ан то нi са Джо зе фа, ура джэн ца Шры-Лан кi, 

на па са ду ды рэк та ра па раз вiц цi. Ан то нiс 

пры ехаў у Мiн ск двац цаць тры га ды та му, 

ажа нiў ся, мае два iх дзя цей. Ця пер пра цуе 

ў 20-й па лi клi нi цы.

«Ён пра цуе дзесь цi ў па лi клi нi цы, а мог 

бы та кiх ад на вiць, кла нi ра ваць, гру ба ка жу-

чы, дзя ся так-два. Гэ тых ма ла дых лю дзей 

трэ ба аба вяз ко ва зна хо дзiць i па ды маць 

на верх», — звяр нуў ся да мi нiст ра ахо вы 

зда роўя Прэ зi дэнт.

Ан то нiс Джо зеф з го на рам па ве да мiў 

Аляк санд ру Лу ка шэн ку, што тэх нi ка АДА НI 

вы ка рыс тоў ва ец ца i на яго род ным вост ра-

ве. У ад каз на па дзя ку Прэ зi дэн та за пра цу 

ён па жа даў яму зда роўя. «Ты, пэў на, не тыя 

рэ сур сы чы та еш. Мя не праз дзень то ха ва-

юць, то ка ра на вi рус, то яшчэ неш та», — па-

жар та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ЛА КА МА ТЫЎ 
IНА ВА ЦЫЙ НАЙ ПРА ДУК ЦЫI

Па ўсёй кра i не ёсць прад пры ем ствы, якiя 

вы раб ля юць вы со ка тэх на ла гiч ную пра дук-

цыю, ска заў Прэ зi дэнт, ад каз ва ю чы на пы-

тан не жур на лiс таў пра ўра жан нi ад на вед-

ван ня кам па нii «АДА НI».

«Вя до ма, мы ад ста ём ад пла наў, якiя бы-

лi на бя гу чую пя цi год ку, але ма ем во пыт 

ра бо ты, — ска заў ён. — Гэ та — узор, вы со кi 

iн тэ лект, вы со кi ўзро вень iм парт аза мя шчэн-

ня. Гэ та ам бi цыi вя лi кiя — уба чы лi не дзе 

за мя жой, дзе неш та вы раб ля юць: а што, 

мы не мо жам?»

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў кам па нiю 

«АДА НI» ла ка ма ты вам iна ва цый най пра-

дук цыi.

«Я ха чу, i ду маю, што гас па да ры па го-

дзяц ца, каб яны «на пры чэп» узя лi на шы 

iн шыя прад пры ем ствы i цяг ну лi за са бой. 

Ня хай вы раб ля юць кам плек ту ю чыя для 

iх», — па дзя лiў ся дум ка мi кi раў нiк дзяр жа-

вы.

Прэ зi дэнт па абя цаў кант ра ля ваць, каб не 

ўзнi ка ла пе ра шкод для раз вiц ця па доб ных 

прад пры ем стваў. Ён пры знаў ся, што яму 

спа да ба ла ся вы твор часць, якую ўба чыў.

«Гэ та бу ду чы ня. Не толь кi та му, што доб-

ра ро бяць. Яны экс пар там зай ма юц ца, па 

ўсiм све це пра цу юць. Ва лю ту ў кра i ну пры-

во зяць — гэ та вель мi важ на, — ад зна чыў 

бе ла рус кi лi дар. — Вы со ка тэх на ла гiч ная 

вы твор часць па ды мае нас на вы шэй шы 

ўзро вень раз вiц ця. За гэ та ўдвая трэ ба 

дзя ка ваць та кiм лю дзям».

ЦI ЎДАС ЦА ЎТРЫ МАЦЬ РАЎ НА ВА ГУ
На пы тан не, цi ча каць бе ла ру сам эка на-

мiч на га кры зi су, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

ка заў на ступ ным чы нам: «Не ха чу быць ба-

наль ным, але ска жу сваё мер ка ван не. Што 

да ты чыц ца фi нан са ва-эка на мiч на га кры-

зi су, мы ўжо ту ды ад ной на гой сту пi лi. А 

за раз, па коль кi ва ла цiль насць вы со кая, 

хi стан нi вель мi вы со кiя па ўсiх кi рун ках, 

мы спра бу ем гэ тую на гу вяр нуць на мес-

ца. Вось у чым, з май го пунк ту гле джан ня, 

га лоў нае пы тан не — цi ўдас ца нам на зад 

гэ тую на гу вяр нуць i по бач па ста вiць, або 

мы ту ды i дру гую на гу ўсу нем».

Па сло вах кi раў нi ка дзяр жа вы, сён-

ня яшчэ не зра зу ме ла, бу дзе гэ та жорст кi 

кры зiс цi нам удас ца вяр нуц ца на па пя рэд нi 

ўзро вень раз вiц ця.

«Маг чы ма, я ў не чым па мы ля ю ся. Трэ ба 

ана лi за ваць, што мы ця пер ро бiм. На пе ра-

дзе Па слан не Прэ зi дэн та да пар ла мен та i 

на ро да, та му мы вя дзём пра пра цоў кi i ана-

лiз не ка то рых кi рун каў, i, маг чы ма, ужо да 

та го ча су аб ста ноў ка да зво лiць нам зра бiць 

пэў ную ад на знач ную вы сно ву», — да даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ВЯС НА ПА КУЛЬ IДЭА ЛЬНАЯ
Жур на лiс ты па цi ка вi лi ся, як ана маль на 

цёп лая зi ма i ў цэ лым зме ны клi ма ту ада-

б'юц ца на сель скай гас па дар цы i цi га то вая 

кра i на да клi ма тыч ных ка та клiз маў. У су-

вя зi з гэ тым кi раў нiк дзяр жа вы пад крэс лiў, 

што аграр ны сек тар эка но мi кi га то вы да 

змен клi ма ту, а сён няш няя сi ту а цыя прос та 

iдэа льная для па сяў ной.

«Ча му iдэа льная? Пры вы со кiх тэм пе ра-

ту рах зi мой iш лi даж джы, та му пры ад сут-

нас цi сне гу вя лi кi за пас вiль га цi ў гле бе», — 

рас тлу ма чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт пад крэс лiў: у су вя зi з та кi мi 

па куль спры яль ны мi ўмо ва мi трэ ба хут-

чэй па се яць ран нiя збож жа выя i ў цэ лым 

ар га нi за ва на пра вес цi вес на выя па ля выя 

ра бо ты. Ён не вы клю чыў, што та ды атры-

ма ец ца скон чыць у больш ран нiя тэр мi ны 

ўбор ку збож жа вых. «Гэ та зна чыць, па куль 

усё iдэа льна: i вiль га цi ха пае, i тэм пе ра ту ра 

нар маль ная», — рэ зю ма ваў Прэ зi дэнт.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр-

нуў ува гу, што ў цэ лым у кра i не до сыць даў-

но пры ма юц ца ме ры ў су вя зi са зме най клi-

ма ту. Гэ та да ты чыц ца но вых вi даў куль тур, 

якiя ра ней вы рошч ва лi ся ў больш паў днё вых 

рэ гi ё нах, а ця пер — i ў на шай кра i не.

«СI ТУ А ЦЫЯ НЕ ТА КАЯ, 
КАБ ПРЫ МАЦЬ 
«ДРА КО НАЎ СКIЯ» МЕ РЫ»

Ад но з пы тан няў жур на лiс таў Прэ зi дэн ту 

да ты чы ла ся рэ ак цыi дзяр жа вы на без ад-

каз нае стаў лен не не ка то рых бе ла ру саў да 

эпi дэ мi я ла гiч най ры зы кi ў свят ле аб' яў ле най 

пан дэ мii ка ра на вi ру са.

«Сут насць ва ша га пы тан ня ў тым, што 

трэ ба лю дзей урэш це пры му сiць ад каз-

ваць за ся бе i за тых, хто по бач, — удак-

лад нiў Прэ зi дэнт. — Ка лi каш ля еш, дык 

не вы ходзь на ву лi цу i за ра зу не раз нось! 

У гэ тым сут насць уся. I мно гiя дзяр жа-

вы вель мi жорст кiя ме ры ў гэ тым пла-

не пры ма юць. Ча му я гэ та га не раб лю? 

Ска жу вам шчы ра: мы не зна хо дзiм ся 

ў той сi ту а цыi, каб пры маць «дра ко наў-

скiя» ме ры».

Так, ёсць лю дзi, якiя ста вяц ца без ад каз-

на, па га дзiў ся бе ла рус кi лi дар. Так ад бы ло-

ся з ад ным з iн фi цы ра ва ных бе ла ру саў, якi 

пас ля вяр тан ня з-за мя жы меў больш за тры 

сот нi кан так таў пер ша га ўзроў ню, перш чым 

тра пiў у ста цы я нар.

«Дзя ка ваць бо гу, што яны (лю дзi, з якi мi 

кан так та ваў хво ры. — «Зв.») ака за лi ся зда-

ро выя. Не зна чыць, што яны не за ра жа ныя 

бы лi, яны прос та пе ра нес лi на на гах гэ ты 

вi рус. Вось ча му я ка жу: «Псi хоз па чаў ся». 

Кi тай цы нас пра iн фар ма ва лi: у iх 85 пра цэн-

таў — лёг кiя фор мы, якiя пе ра нес лi хва ро бу 

як звы чай ны грып. Мы пе ра но сi лi роз ныя вi-

ру сы, i за раз пе ра но сiць гра мад ства ва ўсiх 

кра i нах. Та му хва ля вац ца асаб лi ва не трэ ба, 

але нель га i су па кой вац ца», — пад крэс лiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ка лi ча ла век пад ха пiў iн фек цыю, ён 

па вi нен пра iн фар ма ваць ура чоў i ля чыц-

ца, на пом нiў прос тую ак сi ё му бе ла рус кi лi-

дар. Лю дзей трэ ба на пруж ваць, каб яны 

больш ад каз на ста вi лi ся да ста ну свай го 

зда роўя, па га дзiў ся Прэ зi дэнт. I не толь кi 

за раз. Ця пер жа важ на не пад да цца су свет-

най па нi цы.

Лю дзям трэ ба быць больш спа кой ны мi, 

i па куль у нас ня ма та ко га вар' яц тва, як у 

За ход няй Еў ро пе, ад зна чыў кi раў нiк дзяр-

жа вы.

«Ма лю Бо га, каб да Вя лi ка дня мы вось 

так спа кой на прай шлi гэ ты пе ры яд. А да-

лей той ка ра на вi рус, як мi нiстр ска заў, сам 

здох не, — усмiх нуў ся Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Бо вяс на па чы на ец ца, пе ры яд гэ ты 

за кан чва ец ца. Мя не ра дуе тое, што пiк за-

хва раль нас цi на грып i роз ныя вi ру сы ўжо 

прой дзе ны. На гэ тым фо не, вя до ма, i ка ра-

на вi рус бу дзе сы хо дзiць. Аба вяз ко ва. Бо ка-

ра на вi рус ус клад нё ны i ўмо ва мi, i клi ма там, i 

се зон нас цю, якую мы заў сё ды пе ра жы ва ем. 

Та му трэ ба спа кой на пра ца ваць».

Бе раг чы ся бе трэ ба, а для жорст кiх мер, 

на дум ку бе ла рус ка га лi да ра, сi ту а цыя па-

вiн на са спець. Прэ зi дэнт зноў рас тлу ма чыў, 

што ў Бе ла ру сi ёсць пе ра ва гi ў вы зна чэн нi 

нось бi таў ка ра на вi ру са, бо са мы пiль ны ма-

нi то рынг па чы на ец ца ад мо ман ту пе ра ся-

чэн ня гра нi цы ты мi, хто мо жа ака зац ца за-

раз ны, ад соч ва юц ца так са ма ўсе кан так ты 

та кiх лю дзей. Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ 

раз звяр нуў ува гу: пiль насць i ме ды каў, i 

са мiх бе ла ру саў да рэ спi ра тор ных iн фек цый 

ужо мае эфект — сё ле та смя рот насць ад 

пнеў ма нii ў на шай кра i не знач на мен шая, 

чым ле тась i ў па пя рэд нiя га ды.

ВЯР НУЎ СЯ З-ЗА МЯ ЖЫ — 
ПА СЯ ДЗI ДО МА!

Што да ты чыц ца бе ла ру саў, якiя ця пер 

апы ну лi ся за ме жа мi ра дзi мы (та кiх ка ля 

10 ты сяч), то яны бу дуць усе вер ну тыя, хоць 

у адзiн мо мант гэ та зра бiць не маг чы ма. Пры 

гэ тым бе ла рус кiя ўла ды не бу дуць па дзя-

ляць сва iх су ай чын нi каў i ра сi ян.

«Ня хай мы не та кiя ба га тыя, як яны, мы 

не за кры ва ем ся, як яны, але мы iх па вiн ны 

вы вез цi ад туль, — ска заў пра гра ма дзян су-

сед няй дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Да рэ чы, ра сi я не на борт на шых лю дзей у 

Тай лан дзе i iн шых мяс цi нах не пус ка юць. 

Але, ду маю, да мо вiм ся. Гэ та звы чай ная бяз-

глуз дзi ца. Гэ та глуп ства. Гэ та прак тыч на 

для Ра сii нi чо га не каш туе, а шко ды пры ня се 

вя лiз нае мност ва. Вось та ды i бу дзе iн тэ гра-

цыя ў дву кос сях».

На на ра дзе са спе цы я лiс та мi-эпi дэ мi ё-

ла га мi бы ло пры ня тае ра шэн не раз да ваць 

па мят кi пра тое, што трэ ба ра бiць, усiм, хто 

вяр та ец ца з-за мя жы, па ве да мiў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Раз мо ва пра рэ ка мен да ва ную 

ў гэ тым вы пад ку са ма iза ля цыю: «Мi лi цыi i 

КДБ да лi ка ман ду, каб яны кант ра ля ва лi ўсё 

i дак лад ва лi аж Прэ зi дэн ту. Мы без пры няц-

ця ней кiх за ко наў, пры на шай сён няш няй 

сi ту а цыi з ча ла ве ка спы та ем, ка лi ты вяр-

та еш ся з-за мя жы i не iдзеш на гэ тую са-

ма iза ля цыю. На вош та ў баль нi цы тры маць? 

Праў да, яны i са мi не вель мi хо чуць».

Кi раў нiк дзяр жа вы так са ма паў та рыў, 

што з во пы ту кi тай цаў ка ран цiн не дае плё-

ну.

«Учо ра мы пры ня лi ра шэн не, што не-

дзе лепш пе ра стра ха вац ца, але не за-

лiш не, — пад су ма ваў Прэ зi дэнт. — Гэ та 

вель мi вя лi кая, шмат гран ная ра бо та, i я 

вель мi ра ды, што на шы вi ру со ла гi i ўра-

чы ве да юць, што ра бiць. Мы ро бiм усё, 

каб аба ра нiц ца».

Вар ва ра МА РО ЗА ВА,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Для вы твор час цi вы со ка тэх на ла гiч най пра дук цыi 
за дзей нi чаць бе ла рус кiя прад пры ем ствы»
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.

На прадпрыемстве «АДА НI».


