
2 26 сакавіка 2019 г.НАДЗЁННАЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Аб' ёмы жы вё ла- і птуш ка га доў лі па вя лі чы-

лі ся на 9,5 %, рэа лі за цыі гэ тай пра дук цыі — 

у 1,5 ра за. Ва ла вы надой малака ў 2018 

годзе склаў 11 467 тон.

Без умоў на, акра мя вы ні каў ра бо ты прад-

пры ем ства, кі раў ні ку дзяр жа вы да ла жы лі аб 

са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці воб лас ці 

і Шкло ўска га ра ё на, пад рых тоў цы тэх ні кі, 

ма шын і аб ста ля ван ня да вес на вых па ля-

вых ра бот.

Асоб на Прэ зі дэнт па ці ка віў ся спе цы я лі за-

цы яй прад пры ем ства, а так са ма яго перс-

пек ты ва мі. Ад каз ваў на пы тан ні бе ла рус-

ка га лі да ра ды рэк тар «Га за вік-Сі па ко ва» 

Ва дзім Гар бі на.

Па вод ле яго слоў, ця пер яны зай ма юц ца 

вы твор час цю ма ла ка і мя са, але ў бу ду чы ні 

гэ тыя на прам кі па шы раць. Праз не каль кі га-

доў пла ну юць вы раб ляць рап са вы алей, за-

раз рапс толь кі вы рошч ва юць і пра да юць.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, прад-

пры ем ства пра цуе доб ра, але ста яць на 

мес цы не вар та. Ён пад крэс ліў, што кож най 

гас па дар цы па трэб на іск рын ка, па-ста ро-

му пра ца ваць нель га. Пры гэ тым трэ ба не 

толь кі ге не ра ваць но выя ідэі, але і ства раць 

но выя на прам кі раз віц ця.

Важ на вы раб ляць і вы рошч ваць тое, што 

за па тра ба ва на, што пра да ец ца на рын ку. 

Ка лі гэ та брус ні цы або гры бы — трэ ба звяр-

нуць ува гу на такія па пу ляр ныя па зі цыі.

Па спя хо вым гас па дар кам трэ ба пра ца-

ваць не толь кі па стан дарт ных, пра пра ца ва-

ных кі рун ках. Ка лі ёсць якас ная ба за, мож на 

і трэ ба за няц ца раз віц цём «све жа га». «Усё, 

тра ды цый на пра ца ваць за бы лі ся — гэ та па-

він на пра ца ваць аў та ма там. Трэ ба ства раць 

но вае», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Па га ва ры лі і пра тое, як ідуць спра вы ў 

ін шых сель гас прад пры ем стваў рэ гі ё на. На 

жаль, тут не ўсё так доб ра, як у «Га за вік-Сі-

па ко ва»: Прэ зі дэнт не за да во ле ны раз віц цём 

сель скай гас па дар кі ў Ма гі лёў скай воб лас ці 

і па абя цаў пры няць жорст кія ме ры.

Ча ка ем кад ра вых 
пе ра ста но вак?

І гэ та не прос та зда гад кі — не па срэд на 

пад час на вед ван ня прад пры ем ства кі раў нік 

дзяр жа вы да ру чыў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та ўнес ці пра па но вы па кан ды да ту рах на 

па са ду свай го па моч ні ка па Ма гі лёў скай 

воб лас ці і ві цэ-прэм' е ра.

«Цэ лы ві цэ-прэм' ер, які за гад вае сель-

скай гас па дар кай, ку ры руе Ма гі лёў скую 

воб ласць, упаў на ва жа ны Прэ зі дэн та. Па-

моч нік Прэ зі дэн та зу бы пра еў на сель скай 

гас па дар цы і Ма гі лёў скай воб лас ці. Гу бер-

на тар са мы пра су ну ты. І вы зай ма е це апош-

няе мес ца. Якую я з гэ та га па ві нен ра біць 

вы сно ву?» — па ці ка віў ся Аляк сандр Лу ка-

шэн ка ў пры сут ных.

Ён на га даў, што зай мац ца гэ тым пы тан-

нем бы ло да ру ча на і гу бер на та ру Ма гі лёў-

скай воб лас ці Ула дзі мі ру Да ма неў ска му.

Звяр та ю чы ся да кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал лі Ка ча на вай, бе ла рус кі 

лі дар даў ты дзень на ўня сен не пра па ноў.

Та кім чы нам, у най блі жэй шы час па са ды 

мо гуць стра ціць Мі ха іл Ру сы і Ге надзь Лаў-

ран коў. Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, на 

пра ця гу го да ў іх быў час змя ніць сі ту а цыю 

ў сель скай гас па дар цы ў Ма гі лёў скай воб-

лас ці, ад нак вы ні ку ня ма.

Да лей Аляк сандр Лу ка шэн ка агле дзеў, 

як га то ва тэх ні ка да па ля вых ра бот, па гу-

та рыў з су пра цоў ні ка мі прад пры ем ства і 

на ве даў ра монт ныя цэ хі.

Прый шоў, уба чыў і зра біў
Як толь кі кі раў нік дзяр жа вы па кі нуў прад-

пры ем ства, жур на ліс ты па ча лі дай маць пы-

тан ня мі яго ды рэк та ра — Ва дзі ма Гар бі ну. 

Яшчэ б — ча ла ве ку ўся го 35 га доў, а ён па-

спя хо ва кі руе гас па дар кай, якую Прэ зі дэнт 

пры во дзіць у прык лад.

«Пер шае — мы бу дзем пе ра хо дзіць на 

ін тэн сіў ны шлях вы твор час ці ма ла ка. Бу-

дзем зай мац ца пле мян ной жы вё ла га доў-

ляй, — рас ка заў аб перс пек тыў ных на прам-

ках Ва дзім Гар бі на. — Для гэ та га бу ду ем 

цэх раз дою на 320 га лоў, што дасць нам 

нар маль на раз да іць пяр шач ку, гэ тым мы 

ўжо па ды мем ма ла ко».

Акра мя та го, на прад пры ем стве зай ма-

юц ца но вы мі куль ту ра мі ў рас лі на вод стве, 

ана лі зу юць вы со ка пра дук цый ныя, вы со ка-

ўра джай ныя і вы со ка бял ко выя ві ды. «Як 

ска заў Прэ зі дэнт, трэ ба неш та но вае знай-

сці. Мы бу дзем зай мац ца і зной дзем. Ад на 

з асноў ных ідэй — вы рошч ван не і про даж

ця лу шак. Гэ та адзін з са мых вы гад ных 

кі рун каў. Пас ля та го як увя дзём цэх раз дою, 

мы бу дзем зай мац ца вы рошч ван нем ця лу-

шак», — да даў ён.

У гас па дар цы вель мі ня дрэн ная ся рэд няя 

зар пла та — амаль 900 руб лёў, ёсць са цы-

яль ны па кет. Кі раў нік дзяр жа вы па лі чыў та кі 

ўзро вень зар пла ты доб рым для вёс кі. У чым 

сак рэт пос пе ху? Ва дзім Гар бі на рас ка заў, 

што пер ша па чат ко ва, пры аб' яд нан ні гас-

па да рак, Ма гі лёў абл газ уклаў у прад пры ем-

ства срод кі. Ад нак, пад крэс ліў ды рэк тар, з 

кож ным го дам улі ван ні гэ тай ар га ні за цыі ў 

яго гас па дар ку ска ра ча юц ца, а вы руч ка — 

па ды ма ец ца.

«Га за вік-Сі па ко ва» пла нуе вый сці на са-

ма фі нан са ван не. Да рэ чы, во пыт за ма ца ван-

ня гас па да рак за буй ны мі прад пры ем ства мі 

па пра сіў вы ву чыць Прэ зі дэнт, па коль кі, па 

яго сло вах, «бу дзе скла да на без пра мыс ло-

вас ці вы цяг нуць сель скую гас па дар ку».

Акра мя та го, на «Га за ві ку-Сі па ко ва» па-

ста ян на кан так ту юць з на ву коў ца мі, пе рай-

ма юць тэх на ло гіі і во пыт — на ват ін шых 

кра ін. Толь кі та кі шлях дае плён.

«Ка лі бу дзем на мес цы ста яць — гэ та 

ўсё, — ска заў кі раў нік гас па дар кі. — Усе 

на шы су пра цоў ні кі га то выя раз ві вац ца, тым 

больш трэ ба за ра біць гро шы — прос та так 

не пла цім».

Пра гу ча ла пы тан не з на го ды ма са вай 

сяў бы. «Не, мы яшчэ не па чы на лі. Ча ка ем 

на двор'я. Якія пра гно зы ў гэ тым го дзе на 

ўра джай насць збож жа вых? Па куль ска заць 

цяж ка, сне гу ў нас бы ло шмат. Я ду маю, 

усё пой дзе, угна ен ні, срод кі і па лі ва ёсць. 

Ду маю, возь мем больш чым 50 цэнт не раў 

з гек та ра. 70? Мы пла ну ем атры маць 70», — 

па цвер дзіў Ва дзім Гар бі на.

А што там з па сяў ной?
Пры сут ні чаў на прад пры ем стве і мі ністр 

сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Ле а нід 

За яц. Ён рас ка заў жур на ліс там, што ў бя-

гу чым го дзе ста іць за да ча па вя лі чыць аб' ём 

вы твор час ці пра дук цыі рас лі на вод ства не 

менш чым у 1,2 ра за. Пры гэ тым ран няя 

вяс на па тра буе вель мі вы со кай ма бі лі за цыі 

і ар га ні за ва нас ці для та го, каб пра вес ці ў 

апе ра тыў ныя тэр мі ны сяў бу ран ніх збож жа-

вых яра вых куль тур, пра вес ці до гляд азі мых 

яра вых куль тур.

«На сён няш ні дзень прак тыч на ва ўсіх рэ-

гі ё нах ідуць ра бо ты. Больш ак тыў на — гэ та

паўд нё вая част ка тэ ры то рыі на шай кра і ны, 

у Брэсц кай воб лас ці прак тыч на сён ня ўжо бу-

 дзе па се я на па ло ва ўсіх збож жа вых яра вых. 

Да 30 пра цэн таў на блі зіц ца Го мель ская воб-

ласць, да гэ тай жа ры сы па ды дзе і Гро дзен-

ская воб ласць з-за пэў ных пры род на-клі ма-

тыч ных умоў і геа гра фіч на га раз мя шчэн ня. 

На ту раль на, больш па воль на ідзе пра ца ў 

Ві цеб скай і Ма гі лёў скай аб лас цях. Тут яшчэ 

не па ча ла ся ве ге та цыя азі мых збож жа вых 

куль тур, рап су ў той мо мант, ка лі ў паўд-

нё вай част цы за вер шыц ца іх пад корм ка. 

Та му тэх ніч на рэс пуб лі ка га то ва», — ад-

зна чыў ён.

Та кім чы нам, у га тоў нас ці зна хо дзіц ца 

сель ска гас па дар чая тэх ні ка, энер га на сы ча-

ныя ма шы ны, пры чап ная тэх ні ка, ёсць зап-

част кі і сэр віс ныя цэнт ры, каб у мак сі маль на 

сціс лыя тэр мі ны пра вес ці комп лекс вя сен не-

па ля вых ра бот, на кі ра ва ных на за ха ван не 

ўра джаю азі мых збож жа вых і фар мі ра ван не 

яра вых збож жа вых. Ство ра ны штаб у Мі-

ніс тэр стве, рэ гу ляр на бу дуць пра во дзіц ца 

на ра ды з аб лас ця мі.

Акра мя та го, па сло вах Ле а ні да Зай ца, 

стан азі мых збож жа вых куль тур сё ле та 

до сыць ня дрэн ны. Па асоб ных па лях ёсць 

снеж ная цвіль, але гэ та адзін ка выя пло шчы, 

та му ба яц ца ня ма ча го. Тым больш што за 

та кі мі зем ля мі ўваж лі ва со чаць спе цы я ліс ты 

і на ву ко выя су пра цоў ні кі, каб свое ча со ва 

ўзмац ніць пад корм ку або пе ра се яць.

«У гэ тым го дзе мы па він ны атры маць не 

менш як 8,5 міль ё на тон збож жа ў свір на-

вай ва зе, не менш за 700 ты сяч тон рап су, 

5 міль ё наў тон цук ро вых бу ра коў, 180 ты сяч 

тон іль но трас ты — гэ та ў да стат ку за бяс-

пе чыць на шу жы вё ла га доў лю тра вя ніс ты мі 

кар ма мі», — ска заў мі ністр сель скай гас па-

дар кі і хар ча ван ня.

Ран нюю вяс ну Ле а нід За яц на зваў плю-

сам для аг ра ры яў: клі мат мя ня ец ца, трэ ба 

быць да гэ та га га то вым і пе ра бу доў ваць 

сіс тэ му. Да рэ чы, кі раў нік дзяр жа вы ары ен-

туе аг ра ры яў на не тра ды цый ныя для на шай 

кра і ны куль ту ры, на тыя, якія маг лі б пры но-

сіць ня дрэн ны пры бы так для гас па да рак у 

паўд нё вай і цэнт раль най част ках Бе ла ру сі. 

Гэ та, на прык лад, вы твор часць ка ву ноў, ві на-

гра ду. Га лоў нае, каб быў ста ноў чы вы нік.

«Ня ма та кіх па сяў ных кам па ній, якія бы лі б 

лёг кі мі. Кра і на ў гэ тым го дзе да стат ко ва 

ар га ні за ва на па ды шла да пра вя дзен ня вес-

на вой па сяў ной кам па ніі», — рэ зю ма ваў 

мі ністр.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПРА ПА НОЎ ВАЦЬ НО ВЫЯ НА ПРАМ КІ, 
НЕ СТА ЯЦЬ НА МЕС ЦЫ

Пар ла менц кая дып ла ма тыяПар ла менц кая дып ла ма тыя

Ін фар ма цыя з пер ша кры ніц
У Па ла це прад стаў ні коў ад бы ла ся су стрэ ча з дэ ле га цы яй 

вы шэй ша га за ка на даў ча га ор га на Ні дэр лан даў
Для да стаў кі ўдзель ні каў і ба лель шчы каў 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў ад Мінск ага чы гу-

нач на га вак за ла да мес цаў пра вя дзен ня 

спар тыў ных ме ра пры ем стваў — «Мінск-

Арэ ны» і вяс ляр на га ка на ла ў За слаўі — 

ма гіст раль рас пра ца ва ла рас клад ру ху 

цяг ні коў га рад скіх і рэ гі я наль ных лі ній 

эка номк ла са на ўчаст ку Мінск — Ма сю-

коў шчы на — Бе ла русь. Ён зроб ле ны з 

улі кам гра фі ка спар тыў ных ме ра пры-

ем стваў і ўзгод не ны з Ды рэк цы яй ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў і ДУ «Ста ліч ны транс-

парт і су вязь».

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры БЧ, з 22 да 

30 чэр ве ня для пра ез ду ба лель шчы каў і гле да-

чоў да спар тыў ных арэн на ўчаст ку Мінск — 

Ма сю коў шчы на («Мінск-Арэ на») — Бе ла русь 

(За слаўе) што дня пра ду гле джа на кур сі ра ван-

не 57 цяг ні коў, у тым лі ку 32 цяг ні коў га рад-

скіх лі ній і 25 цяг ні коў рэ гі я наль ных лі ній эка-

номк ла са. У ад ва рот ным на прам ку на Мін скі 

чы гу нач ны вак зал жы ха роў і гас цей ста лі цы 

бу дуць да стаў ляць 62 цяг ні кі (38 цяг ні коў га-

рад скіх лі ній і 24 цяг ні кі рэ гі я наль ных лі ній 

эка номк ла са).

Так са ма су мес на з Бе ла рус кай аса цы я цы яй 

экс пер таў і сюр ве е раў на транс пар це пра ве-

дзе на аб сле да ван не сіс тэм ары ен та ван ня і 

ін фар ма ван ня для па са жы раў на стан цы ях 

Мінск-Па са жыр скі і Бе ла русь, а так са ма пры-

пы нач ных пунк тах Ма сю коў шчы на і Мінск-Паў-

ноч ны. Для спра шчэн ня ары ен та ван ня па са-

жы раў на аб' ек тах чы гу нач на га транс пар ту 

пра ве дзе на да пра цоў ка сіс тэм ін фар ма ван ня 

як у част цы змес ту, так і іх раз мя шчэн ня.

Акра мя та го, пра во дзіц ца комп лекс ме-

ра пры ем стваў па раз віц ці інф ра струк ту ры 

стан цыі Мінск-Па са жыр скі. Для ства рэн ня 

кам форт ных і бяс печ ных умоў зна хо джан ня 

па са жы раў на Мін скім чы гу нач ным вак за ле 

за ме не ныя шэсць эс ка ла та раў, уста ноў ле на 

сіс тэ ма ві дэа на зі ран ня на плат фор ме № 6 і 

ка ля пу ці № 17, за вер ша ны ра бо ты па ўлад-

ка ван ні сіс тэ мы кан ды цы я на ван ня па вет ра ў 

ка са вых за лах, а так са ма ра мон це муж чын скіх 

са ні тар ных вуз лоў.

Асаб лі вая ўва га ад да ец ца ка му ні ка тыў най 

пад рых тоў цы пер са на лу для ста сун каў з прад-

стаў ні ка мі роз ных на цы я наль ных куль тур. На 

кур сах анг лій скай мо вы прай шлі на ву чан не 

ўжо 99 ра бот ні каў ма гіст ра лі. Гэ та дык та ры, 

бі лет ныя ка сі ры, ра бот ні кі за лаў ча кан ня па вы-

ша най кам форт нас ці, кан такт-цэнт ра і цяг ні-

ко выя бры га ды. У мэ тах удас ка на лен ня якас ці 

аб слу гоў ван ня па са жы раў на вак за лах і ў цяг-

ні ках для пер са на лу вы раб ле на не аб ход ная 

коль касць спе цы я лі за ва ных рус ка-анг лій скіх 

раз моў ні каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Стар шы ня Па ста ян най ка-

мі сіі Па ла ты прад стаў ні-

коў На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі па міжнародных 

справах Ва ле рый Ва ра-

нец кі ад зна чыў, што гэ та 

пер шы ві зіт пар ла менц кай 

дэ ле га цыі Ка ра леў ства Ні-

дэр лан даў у Бе ла русь і ўжо 

та му ён знач ны.

— Ду маю, што ў на шых ад но сі нах на-

збі ра ла ся шмат па зі ты ву, ёсць, ка неш не 

ж, і кры тыч ныя нот кі, але гэ та нар маль-

на. Вель мі важ на час цей су стра кац ца, 

раз маў ляць, аб мень вац ца мер ка ван ня мі, 

і ўза е ма ра зу мен не бу дзе рас ці. У гэ тым 

клю чы мы рас цэнь ва ем ваш ві зіт, — 

звяр нуў ся ён да за меж ных ка лег.

У склад ні дэр ланд скай дэ ле га цыі 

ўвай шлі чле ны пар ла менц ка га ка мі тэ-

та па між на род ных спра вах, якія ад на-

ча со ва з'яў ля юц ца чле на мі ка мі тэ та па 

знеш нім ганд лі. Кі раў нік дэ ле га цыі —

дэ пу тат пар ла мен та Ка ра леў ства Ні дэр-

лан даў Рай мон дэ Ро он — уз на чаль вае 

ка мі тэт па знеш нім ганд лі.

У раз мо ве з ні дэр ланд скі мі пар ла-

мен та ры я мі Ва ле рый Ва ра нец кі ад-

зна чыў, што апош нім ча сам 

двух ба ко вы па лі тыч ны дыя-

лог па між дзвю ма кра і на мі 

па зі тыў на раз ві ва ец ца, як і 

эка на міч ныя ста сун кі, якія 

тра ды цый на з'яў ля юц ца най-

больш ак тыў ным на прам кам 

двух ба ко вых ад но сін. Ле тась 

та ва ра аба рот па між кра і на мі 

на блі зіў ся да двух міль яр даў 

до ла раў.

Стар шы ня про філь най ка мі сіі бе ла-

рус ка га пар ла мен та вы ка заў спа дзя-

ван не на яшчэ больш ак тыў нае эка на-

міч нае ўза е ма дзе ян не, у пер шую чар гу 

праз ін вес ты цый нае су пра цоў ніц тва. Ён 

пра па на ваў пра во дзіць біз нес-фо ру мы, 

ар га ні за ваць маш таб ны ві зіт дзе ла вых 

ко лаў Ні дэр лан даў у Бе ла русь.

Рай мон дэ Ро он па га дзіў ся з тым, што 

ро ля пар ла менц кай дып ла ма тыі ў наш 

час уз рас тае і што па лі ты кам, дэ пу та-

там ін фар ма цыю пра ін шую кра і ну лепш 

атрым лі ваць не толь кі праз СМІ, ін тэр нэт і 

ўра да выя кры ні цы, але і не па срэд на, праз 

ві зі ты ў гэ ту кра і ну і аса біс тыя кан так ты. 

Ён так са ма за пра сіў бе ла рус кіх ка лег на-

ве даць Ні дэр лан ды.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

ДЛЯ БА ЛЕЛЬ ШЧЫ КАЎ — 
КАМ ФОРТ АД БЧ


