
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Сма ля вi чы Дэй рыз», дзе су-

стра ка лi Аляк санд ра Лукашэн ку 

ра нi цай пят нi цы, — гэ та фi лi ял 

ААТ «Сма ля вi чы Брой лер», якое 

мае жы вё ла га доў чы кi ру нак. 

Па ўзгад нен нi з Прэ зi дэн там 

гру па кам па нiй сем га доў та му 

на бы ла 99 пра цэн таў ак цый та-

ва рыст ва.

Асноў ны ры нак экс пар ту для 

прад пры ем ства — Ра сiя, пра цу юць 

i на Кi тай. Прэ зi дэнт па хва лiў iмк-

нен не раз вi вац ца на мiж на род ным 

рын ку, ука ра няць но выя тэх на ло гii. 

Кi раў нiк гру пы кам па нiй Яў ген Бас-

кiн рас ка заў пра вы твор чы лан цу-

жок, маг чы мас цi вы твор час цi.

«З пер ша га дня ра бо ты мы 

ўзя лi курс на тое, каб быць больш 

эфек тыў ны мi за на шых кан ку рэн-

таў за кошт куль ту ры вы твор час цi 

i ай чын ных рэ ва лю цый ных рас пра-

цо вак», — ска заў Яў ген Бас кiн.

Прад пры маль нiк па хва лiў ся фi-

нан са вай устой лi вас цю, пры быт-

ко вас цю, вы со кай ацэн кай фер-

мер скай гас па дар кi за меж ны мi 

спе цы я лiс та мi i ноу-хау.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу, што ўла да заў сё ды бу дзе 

пад трым лi ваць ар га нi за цыi, якiя 

кла по цяц ца аб лю дзях. «Га лоў-

нае — гэ та ча ла век, — пад крэс лiў 

Прэ зi дэнт. — Ка лi ты не бу дзеш 

гля дзець на лю дзей сён ня, то 

жыц цё тваё тут ня доў гае. Ка лi 

лю дзi бу дуць за да во ле ны сва ёй 

ра бо тай, i ма ла ко, i мя са бу дзе. 

Тэх на ло гii зной дзем».

ГРЭЧ КI 
ХО ПIЦЬ НА ЎСIХ

Пе рад па чат кам зна ём ства з 

вы твор час цю Прэ зi дэнт за слу хаў 

дак ла ды аб раз вiц цi рэ гi ё на i воб-

лас цi i хо дзе па сяў ной у кра i не.

Азi мы мi сё ле та за се я на 1 мiльён 

880 ты сяч гек та раў, пло шчы вы-

рас лi на 180 ты сяч гек та раў. Стан 

куль тур зда валь ня ю чы. Што да ты-

чыц ца яра вых, то iх сяў ба бу дзе 

за бяс пе ча на на пло шчы 2 мiль ё ны 

616 ты сяч гек та раў.

Усе воб лас цi кра i ны пры сту пi лi 

да сяў бы ран нiх яра вых збож жа-

вых.

Каб за ха ваць ап ты маль ныя 

тэр мi ны, не аб ход на на пра ця гу 

10 дзён па се яць ран нiя яра выя 

куль ту ры. Фак тыч на за вяр шы ла 

яра вую сяў бу Го мель ская воб-

ласць, за кан чвае Брэсц кая. Мiн-

ская, Ма гi лёў скай i Гро дзен ская 

воб лас цi спра вяц ца з за да чай ця-

гам тыд ня.

Больш дзён спат рэ бiц ца Вi цеб-

шчы не. Прэ зi дэнт па ра iў рас пра-

ца ваць для рэ гi ё на стра тэ гiю па за-

ся ван нi пло шчаў: «Мы да мо вi лi ся 

ў Вi цеб скай воб лас цi вы рошч ваць 

тыя куль ту ры, якiя там рас туць. Ка-

лi там збож жа выя не рас туць i ку-

ку ру за на зер не, то на вош та там 

iх вы ся ваць?»

Аг ра рыi цал кам за бяс пе ча ны 

па лi вам. Па сло вах Прэ зi дэн та, 

за гэ та трэ ба дзя ка ваць у тым лi ку 

i сi ту а цыi на рын ку — наф та амаль 

нi чо га не каш туе. Аляк сандр Лу-

ка шэн ка за га даў за поў нiць наф-

та пра дук та мi схо вi шчы ў ра ё нах 

i аб лас цях.

«Па ва шым да ру чэн нi, каб за-

бяс пе чыць спа жы ван не кра i най 

грэч кi, мы яе вы ся ва ем 22,8 ты-

ся чы (гек та раў — «Зв.») i па вя-

лiч ва ем яе сеў на 187 пра цэн таў. 

На сен не ў кра i не ёсць», — па ве да-

мiў мi нiстр сель скай гас па дар кi 

i хар ча ван ня Iван КРУП КО. Краi-

на за бяс печ ва ла ся бе грэч кай 

на 50 пра цэн таў, дру гую па ло ву 

ад па трэ бы за куп ля лi ў Ра сii, дзе 

больш спры яль ныя ўмо вы для яе 

вы рошч ван ня.

«Трэ ба вы рошч ваць грэч ку, 

якая б нi бы ла ў нас тут ура джай-

насць. Трэ ба па да браць ад па вед-

ныя гле бы, вы ву чыць доб ра гэ ту 

куль ту ру», — па ста вiў за да чу Прэ-

зi дэнт.

Ухва лiў кi раў нiк кра i ны жа дан не 

аг ра ры яў па вя лi чыць вы твор часць 

ага род нi ны, у тым лi ку буль бы.

«Ня доб ра, што не ка то рыя гас-

па дар кi атрым лi ва юць па 900 цэнт-

не раў буль бы, а не ка то рыя — 150, 

як у са вец кiя ча сы. Та му трэ ба там, 

дзе ёсць шко ла, там, дзе за ха ван-

не тэх на ло гiй, дзе на ву чы лi ся гэ та 

ра бiць, да даць пло шчы або на тых 

жа пло шчах iн тэн сi фi ка вац ца», — 

да ру чыў лi дар кра i ны i па цi ка вiў-

ся ста нам цяп лiч ных гас па да рак. 

Яму па ве да мi лi, што гас па дар кi 

за бяс печ ва юць унут ра ны ры нак 

ага род нi най. Не ка то рыя куль ту ры 

(на прык лад, та ма ты) экс пар ту юц-

ца ў Ра сiю.

«Ра зам з ляс ной гас па дар кай 

сель ская гас па дар ка — гэ та прыя-

ры тэт. Гэ та на ша», — ска заў кi раў-

нiк кра i ны i за ўва жыў, што на фо не 

пан дэ мii ка ра на вi ру са Еў ро па ўжо 

за га ва ры ла пра маг чы мы го лад. 

Та му бе ла рус кiя сель гас вы твор цы 

мо гуць па ста рац ца, каб за бяс пе-

чыць нi шу.

Стар шы ня Мiнск ага абл вы кан-

ка ма Аляк сандр Тур чын па пра сiў 

пад трым кi ў раз вiц цi ар га нiч на га 

зем ля роб ства ў фер мер скiх гас-

па дар ках i част ко ва га суб сi дзi-

ра ван ня бу даў нiц тва комп лек саў 

для жы вё ла га доў лi. Пер шую iдэю 

кi раў нiк кра i ны пад тры маў, на конт 

дру гой за ўва жыў: «Мне па трэб ныя 

кан крэт ныя аб' ек ты, якiя бу дуць 

бу да вац ца, i кан крэт ныя су мы, 

i тэр мi ны... Да вай це па спра бу ем 

на Мiн скай воб лас цi. Толь кi каб 

не атры ма ла ся, як ча сам бы вае: 

мы вы дат ны комп лекс па бу да ва лi, 

а там у ка ро вы ўдой, як ад ка зы».

Яшчэ адзiн пункт на кар це Сма-

ля вiч чы ны, дзе ча ка лi Прэ зi дэн-

та, — ЗАТ «Юнi мiт». Год та му на 

яго мес цы быў убой ны цэх Сма-

ля вiц кай брой лер най птуш ка фаб-

ры кi. Iн вес ты цыi, пад трым ка парт-

нё раў — i ста ры цэх пе ра тва рыў ся 

ў вы со тэх на ла гiч ны мя са пе ра пра-

цоў чы комп лекс, з якiм па зна ё мi лi 

кi раў нi ка кра i ны.
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За вяр шыў ся ві зіт у Сма ля віц кі ра ён 

раз мо вай Прэ зі дэн та з жур на ліс та мі. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў на пы-

тан ні, якія (і гэ та прад ка заль на) так 

ці інакш за кра на лі тэ му ба раць бы з 

ка ра на ві ру сам. Па ні кі ня ма, але ўмо-

вы са праў ды скла да ныя, па га дзіў ся 

бе ла рус кі лі дар.

Ка ні ку лы мо гуць 
пра цяг нуць

Пер шае пы тан не ад жур на ліс таў на-

пры кан цы школь ных ка ні кул — пра пра-

па но ву не ка то рых баць коў іх пра цяг нуць 

з-за не спры яль най эпі дэ мі я ла гіч най аб-

ста ноў кі.

«Я ў гэ тай сі ту а цыі сам зна хо джу ся як 

баць ка. І я лі чу, што па тра ба ван ні па доў-

жыць ка ні ку лы з бо ку баць коў, ме ды цы ны — 

гэ та ня пра віль на. Але не ка лі я ска заў, што 

мы не бу дзем ціс нуць на баць коў. Гэ та іх 

дзе ці, іх жыц цё. І як яны пры муць ра шэн не 

ў гэ тым ка ра нап сі хо зе, так і бу дзе. Та му 

я ка тэ га рыч на су праць, я не згод ны, што 

трэ ба дзі ця вы клю чыць з дзі ця ча га сад ка 

ці шко лы, па доў жыў шы ка ні ку лы. Але ка-

лі па абя цаў, што бу дзе так, як про сяць 

баць кі, так і бу дзе», — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы. Ён ад зна чыў тэн дэн цыю, што 

яшчэ да па чат ку ка ні кул кла сы за ста ва лі ся 

на па ло ву пус тыя. «Ду маю, заўт ра-пас ля-

заўт ра мною бу дзе пры ня тае ад па вед нае 

ра шэн не. Хут чэй за ўсё мы пра цяг нем на 

адзін ты дзень ка ні ку лы. Вы ключ на та му, 

што гэ та га хо чуць баць кі і не ўсе ад пус ка-

юць дзя цей у шко лу ў гэ ты час», — да даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На ву чан не не бу дзе па доў жа на ле там, 

та му што ў пра гра мах ёсць за па сны ты-

дзень.

«Пад тры ма ем тых, 
хто ўкла дзец ца сам»

Па ці ка ві лі ся жур на ліс ты, якія Прэ зі дэнт 

ба чыць маг чы мыя ін стру мен ты пад трым кі 

пэў ных га лін і прад пры ем стваў ва ўмо вах 

пан дэ міі.

«Кі раў нік прад пры ем ства (Яў ген Бас-

кін. — «Зв.») не па пра сіў жа мя не аб ней кай 

пад трым цы. Та му што ён пра цуе, — ад ка-

заў на гэ та кі раў нік дзяр жа вы. — І на яго 

доб рую пра дук цыю ёсць по пыт. Ка лі лас ка: 

пра цуй це і за раб ляй це». Прэ зі дэнт па ра іў 

ары ен та вац ца на за меж ных рэ ста ра та раў, 

якія, каб за ха ваць біз нес, па ча лі раз во зіць 

ежу па да мах — рэн та бель насць доб рая. 

Што да бе ла рус ка га авія пе ра воз чы ка, яко га 

сі ту а цыя па зба ві ла маг чы мас ці за раб ляць, 

бо ў све це за кры лі ся аэ ра пор ты, то дзяр-

жа ва яго пад тры мае. «Да рэ чы, аме ры кан-

цы і з на шай да па мо гай вы во зяць сва іх 

лю дзей з поўд ня праз наш аэ ра порт ту ды, 

на Стак гольм, на Бру сель — і да Аме ры кі 

мы ім пра па на ва лі свае па слу гі і са ма лё ты. 

Та му што ў нас доб рыя но выя са ма лё ты, 

ка лі лас ка, мо жам пе ра кід ваць (лю дзей. — 

«Зв.»). І яны там удзяч ныя за гэ та. На коль кі 

мо жам, шу ка ем ра бо ту ўсю ды», — па ве-

да міў бе ла рус кі лі дар, за ўва жыў шы, што 

сі ту а цыя, якая скла ла ся, — «гэ та не ві на 

авія пе ра воз чы каў».

Аляк сандр Лу ка шэн ка зга дзіў ся: скла-

да на ўсім, на ват гі ган там кштал ту Бе лА-

За. «Ні кар' е ры, ні дзе ні чо га не пра цуе, і 

тое яны па ад ной шту цы ста ра юц ца пра-

да ваць. Але там ты ся чы лю дзей. Жо дзі на 

тры ма ец ца на Бе лА Зе. Як вы ду ма е це, вы 

рэ ста ран сён ня бу дзе це пад трым лі ваць 

ці Бе лАЗ? Ка неш не, вы твор цу», — аба-

зна чыў пры яры тэ ты Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 

раз мо ва не ідзе пра прын цып: «ра та ван не 

тых, хто то не, у іх улас ных ру ках».

«Але на стаў час скар бон ку раз вя заць, 

уклас ці ў біз нес тыя за па сы, якія ў ця бе 

ёсць, бо ты толь кі што з Гаа пры ехаў, з Ба лі, 

з Егіп та — гро шы на гэ та ты знай шоў. Ця-

пер ачу хаў ся, у дзяр жа вы прый шоў пра сіць 

гро шы з бюд жэ ту для пад трым кі біз не су. 

Пад тры ма ем. Пад тры ма ем тых, хто хо-

ча, каб яго пад тры ма лі, і дру гое — та го, 

хто ўкла дзец ца сам. А ка лі ён склаў ру кі, 

дзесь ці ў аф шо рах у яго там гро шы ней кія, і 

ду мае, што яму мы за бяс пе чым яго свет лую 

бу ду чы ню, хай на ват не раз ліч вае», — аба-

зна чыў па ды хо ды Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны: кож-

ны па ві нен сам ад каз ваць за свой біз-

нес, а дзяр жа ва пад ста віць пля чо, ка лі 

бу дзе маг чы масць. Ме на ві та для гэ та га 

кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў ура ду, Ка мі тэ ту 

дзярж кант ро лю, Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

пад рых та ваць пра па но вы па пад трым цы 

роз ных сек та раў эка но мі кі ў вы пад ку не аб-

ход нас ці. Ця пер комп лекс мер раз гля да ец ца 

з улі кам гэ та га па тра ба ван ня.

«Вось фор му ла: ду май перш за ўсё ты за 

свой біз нес, а по тым пры ходзь да дзяр жа вы. 

Па куль трэ ба спа дзя вац ца на ся бе — вось як 

бы не па пу ляр на гэ та ні гу ча ла. А пад трым-

ку... Усім, ка му трэ ба, па ме ры маг чы мас ці, 

сум лен на і спра вяд лі ва мы ака жам», — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Не фрон там, а кроп ка ва
Рас тлу ма чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка і 

ча му Бе ла русь не ад мя няе ма са выя спар-

тыў ныя ме ра пры ем ствы. Ён на га даў, што 

ця пер у кра і не за вяр ша ец ца ха кей ны тур нір 

і за ста ец ца толь кі фут боль ны. Пер шае, на 

што звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт, — гле да чоў 

ту ды не «за га ня юць», толь кі пра па ноў ва-

юць ах вот ным.

«У су бо ту мы гу ля лі ў ама тар скай лі зе — 

там уся го ка ля ты ся чы ча ла век мож на раз-

мяс ціць, ну, ча ла век ва сем сот іх бы ло. Гру па 

бы ла ва ен ных, МНС-ні каў, МВД. Асоб на па-

са дзі лі іх — яны ўсё роў на ту су юц ца і труц ца 

адзін аб ад на го ў гэ тых ка зар мах», — рас ка-

заў кі раў нік дзяр жа вы. Ён да ру чаў кі раў ні ку 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Іга ру Сер ге ен ку па-

на зі раць за ста нам зда роўя гле да чоў су бот-

ня га мат ча — ні я кіх праб лем не вы яў ле на.

«А ча го мы бу дзем за ба ра няць? Гэ та ўво-

гу ле не наш па ды ход і не на ша кан цэп цыя. 

Гэ та не та му, што мы бра ві ру ем чымсь ці, 

спра ва на ват не ў ка ра на ві ру се. Га вор ка 

ідзе пра тое, што мы пе ра адоль ва ем пік 

се зон ных за хвор ван няў. Дзя куй бо гу, што 

ў нас па дзен не і смя рот нас ці, і за хва раль-

нас ці, але мы вый шлі на пік. Нам трэ ба зва-

ліц ца з гэ та га пі ка ўніз — і ў гэ ты час трэ ба 

па бе раг чы ся. Мыць ру кі, ды хаць све жым 

па вет рам, ес ці сме тан ко вае мас ла 20-30 

гра маў (док тар адзін ра сій скі па ра іў)», — 

чар го вы раз агу чыў ме ры пра фі лак ты кі бе-

ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, што ў 

Бе ла ру сі па раў наль на не вя лі кая коль касць 

хво рых на ка ра на ві рус, у тым лі ку тых, хто 

пад клю ча ны да апа ра таў штуч най вен ты-

ля цыі лёг кіх. Кі раў ні ку дзяр жа вы што ра нак 

дак лад ва юць аб ста не іх зда роўя.

Прэ зі дэнт за клі каў лю дзей не па ні ка ваць 

і пад крэс ліў, што ў кра і не пры ма юц ца ўсе 

не аб ход ныя ме ры. «Што трэ ба ра біць, мы 

ве да ем, — за явіў кі раў нік дзяр жа вы. — Тое, 

што мы ро бім ця пер, тое і бу дзем ра біць. 

Са мае га лоў нае (да рэ чы, спе цы я ліс ты 

СА АЗ не пя рэ чаць) — трэ ба не фрон там 

зма гац ца су праць уся го (за ба ра ніць усё 

і ін шае), а ача го ва. Як я ка лісь ці ка заў, 

кроп ка ва: вы яві лі ча ла ве ка — пра ве ры лі, 

ка ра на ві рус — ле чым».

У кра і не пры ма юц ца ўсе ме ры пе ра сця-

ро гі ў аэ ра пор тах, на ме жах і ў гра ні цах, 

ка лі трэ ба. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што Бе ла-

русь за бяс пе ча на срод ка мі ахо вы (мас ка мі, 

рэ спі ра та ра мі, ба хі ла мі), кож ная воб ласць 

па ча ла шыць да дат ко выя аб' ёмы і част ку 

пра да ваць.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу, што 

ва ўмо вах рас паў сюдж ван ня ка ра на ві рус-

най ін фек цыі ме ды кам на ле жыць не за-

бы вац ца і на «паў ся дзён ныя» хва ро бы: 

ан ка ла гіч ныя, сар дэч на-са су дзіс тыя, 

траў мы.

«А так у нас крэн: усе сха ва лі ся за ка ра-

на ві рус. У аў то рак я пла ную на ра ду — ужо 

бу дуць вы ні кі. Квар тал прай шоў, мы ўжо 

мо жам па раў наць (ды на мі ку за хвор ван няў 

на пнеў ма нію ў мі ну лыя га ды. — «Зв.»). 

А ліч бы — рэч упар тая, ад іх ні ку ды не дзе-

неш ся», — за пра сіў Прэ зі дэнт прад стаў ні коў 

СМІ на на ра ду.

Як паз ней па ве да міў жур на ліс там стар-

шы ня Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка-

мі тэ та Аляк сандр Тур чын, у пры ват нас ці, 

у Мін скай воб лас ці сё ле та на зі ра ец ца па-

мян шэн не коль кас ці хво рых, пра ле ча ных і 

па мер лых ад пнеў ма ніі.

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, вяр ну-

лі ся да моў спарт сме ны, якія рых та ва лі ся да 

Алім пі я ды, пе ра не се най праз ка ра на ві рус. 

Алім пій цы вы трым лі ва юць ка ран цін, усе 

зда ро выя, пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Ва ен ныя ме ды кі ў да па мо гу
Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў пры цяг-

нуць ва ен ных ме ды каў да ля чэн ня і пра фі-

лак ты кі ка ра на ві ру са.

«У нас жа там так са ма ін фек цы я ніс ты 

ёсць, ві ру со ла гі і ін шыя. Трэ ба іх пад клю-

чыць: хай яны сва ім во кам па гля дзяць, як 

пра цу юць гра ма дзян скія ме ды кі. У нас жа 

пяць-шэсць та кіх баль ніц, дзе скан цэнт ра-

ва ны гэ тыя лю дзі па кра і не. Ка лі трэ ба, і 

пра кант ра лю юць, і да па мо гуць, і са мае га-

лоў нае — яны так са ма бу дуць у гэ тай тэ ме, 

яны на ву чац ца. Што ж мы, ду ма ем, што ў 

ар міі ні ко лі ні чо га не зда рыц ца? А не дай 

бог, ней кі ва ен ны кан флікт? Яны пер шыя 

пой дуць, та му гэ та і для іх пэў ная ву чо ба, і 

знач ная да па мо га ме ды кам», — аб грун та-

ваў Прэ зі дэнт.

Па куль для ба раць бы з эпі дэ мі яй ня ма 

не аб ход нас ці пры цяг ваць сту дэн таў-ме-

ды каў ці вы клі каць пен сі я не раў, як у ін-

шых кра і нах. Так, мо ладзь і праф са ю зы 

як ва лан цё ры да па ма га юць ста рым, але 

што да ля чэн ня — сіл і срод каў ха пае, 

за пэў ніў Прэ зі дэнт.

«І лож кі ў за па се ёсць, ка ля трох ты сяч 

апа ра таў штуч най вен ты ля цыі лёг кіх і нар-

коз на-ды халь ных — іх у край нім вы пад ку 

так са ма мож на вы ка рыс тоў ваць», — удак-

лад ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, Вар ва ра МА РО ЗА ВА,

г. Сма ля ві чы, Мін ская воб ласць.

«Што трэ ба ра біць, мы ве да ем»

На прадпрыемстве «Юнi мiт».


