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«Час не той, каб неш та ла-

маць, — да даў Прэ зі дэнт. — На-

ват не час бу да ваць. Сён ня трэ ба 

вы ра та ваць тое, што па бу да ва-

лі». Па вод ле слоў Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, у ця пе раш няй ня прос-

тай сі ту а цыі на ват та кія дзяр жа вы, 

як ЗША і Ра сія, не рас кід ва юц ца 

фі нан са вы мі срод ка мі. «Вы ра-

та ваць кра і ну і вый сці з гэ та га 

ста но ві шча мы мо жам толь-

кі дзя ку ю чы сва ёй дыс цып лі-

не, сціс нуў шы зу бы, дзя ку ю чы 

стры ма нас ці і скі ра ва нас ці ўся го 

на ро да на ра шэн не праб лем», — 

рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт.

«НЯ МА ЭКС ПАР ТУ — 
НЯ МА ВА ЛЮ ТЫ»

На дум ку кі раў ні ка кра і ны, за-

раз ма ла не да пус ціць па дзен ня 

ўзроў ню жыц ця лю дзей. «Не аб ход-

на ўмець пра ца ваць у скла да ных 

умо вах і ба чыць шля хі раз віц ця 

там, дзе іх не ба чаць ін шыя», — 

упэў не ны Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

«За гэ ты час уда ло ся за ха ваць 

зба лан са ва насць у эка но мі цы па 

боль шас ці па каз чы каў. Су мес на 

з На цы я наль ным бан кам за бяс пе-

ча на ўстой лі васць на фі нан са вым 

рын ку, вы рас лі да хо ды на сель ніц-

тва, рэа лі за ва ны шэ раг знач ных 

ін вес ты цый ных і інф ра струк тур-

ных пра ек таў», — пад вёў вы ні кі 

двух га до вай ра бо ты па пя рэд ня га 

Саў мі на Прэ зі дэнт.

Ся род пра ек таў бу ду ча га ён 

на зваў БНБК, атам ную элект ра-

стан цыю, кас міч ныя іні цы я ты вы. 

Урад — клю ча вы ор ган, эка на-

міч ны штаб і цэнтр пры няц ця най-

важ ней шых ра шэн няў. Не аб ход на 

знай сці фор мы, што пры му сяць 

усю сіс тэ му дзяр жаў ных ор га наў 

за бяс печ ваць вы ка нан не га лоў най 

мэ ты — да сяг нен ня ўстой лі ва га і 

зба лан са ва на га эка на міч на га 

рос ту тэм па мі вы шэй за ся рэд не -

сусвет ныя.

«Яшчэ адзін най важ ней шы кі-

ру нак на шай дзей нас ці — экс парт. 

Ня ма экс пар ту — ня ма ва лю ты. 

Пры чым праб ле му за леж нас ці 

ад рын ку ад ной кра і ны па він ны 

вы ра шыць кан чат ко ва. Мы не 

мо жам на ват ад бра тэр скай Ра сіі 

за ле жаць на 50—55 пра цэн таў. 

Мы па він ны ды вер сі фі ка ваць 

рын кі», — ад зна чыў кі раў нік краі -

ны.

На яго дум ку, не аб ход на за няц-

ца рэ гі я наль най па лі ты кай, каб 

пад цяг нуць да ўзроў ню буй ных 

га ра доў ра ё ны, што ад ста юць па 

якас ці жыц ця. І за да ча гэ та не толь-

кі мяс цо вых улад, але і ўра да.

Саў мі ну не аб ход на пры няць 

прын цы по вае ра шэн не па аба ро-

не ўнут ра на га рын ку. Яшчэ ад на 

зо на ад каз нас ці ўра да — эка на-

міч ны склад нік су ве рэ ні тэ ту. «Усе 

ра шэн ні, якія ўплы ва юць на лёс 

Бе ла ру сі, па він ны пры мац ца 

толь кі ўнут ры кра і ны і на мі», — 

за клю чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ЗА ДА ЧЫ ПА СТАЎ ЛЕ НЫ. 
ЧАС ПРА ЦА ВАЦЬ

Прэм' ер-мі ніст рам пры зна ча ны 

Ра ман Га лоў чан ка. Да гэ та га ён 

уз на чаль ваў Дзярж кам ва енп рам 

Бе ла ру сі.

Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў, ча му 

ме на ві та Ра ман Га лоў чан ка бу дзе 

кі ра ваць Саў мі нам. «Ён аб' ехаў 

увесь свет па слом, на шчас це, і 

шмат моў вы ву чыў, ве дае, як вес ці 

пе ра гаворы. Са мной удзель ні чаў 

у шмат лі кіх пе ра мо вах і пра ца ваў 

на са мым скла да ным на прам ку — 

араб скім, дзе мы ўво гу ле ні я кіх па-

зі цый не ме лі, а сён ня яны на шы 

най леп шыя сяб ры», — за ўва жыў 

бе ла рус кі лі дар.

Па яго сло вах, асноў ная зо-

на ад каз нас ці Ра ма на Га лоў чан-

кі ця пер — эка но мі ка. Прэ зі дэнт 

ад зна чыў, што рэа лі за ва ны знач-

ныя рэ фор мы ў сель скай гас па-

дар цы — «зроб ле на не ўсё, але 

кра і на ве дае, у якім кі рун ку ру-

хац ца».

«У пра мыс ло вас ці мы так са-

ма ве да ем, што ра біць, але кан-

ку рэн цыя ша лё ная па на шых та-

ва рах», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, пад крэс ліў шы, што 

Ра ман Га лоў чан ка на па пя рэд няй 

ра бо це зай маў ся пра мыс ло вас цю 

на са мым вы со кім тэх на ла гіч ным 

уз роў ні. «Я ха чу ад яго атры маць 

больш вы со кі тэх на ла гіч ны ўзро-

вень у пра мыс ло вас ці. Ва ўсіх 

сфе рах, дзе гэ та маг чы ма. Ён ня-

дрэн ны ар га ні за тар», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.

Але, са мае га лоў нае, на дум ку 

Лу ка шэн кі, што Ра ман Га лоў чан-

ка — «на дзей ны ча ла век, яко му 

мож на да вя раць. Ён па тры ёт сва-

ёй кра і ны, на ра дзіў ся і вы рас у 

Бе ла ру сі. Аб' ез дзіў шы ўвесь свет, 

не за стаў ся ні дзе. Для нас вель мі 

важ на ця пер, каб да ўла ды прый-

шлі па тры ё ты і пра фе сі я на лы».

* * *
Стар шы нёй Ка мі тэ та дзяр жаў-

на га кант ро лю пры зна ча ны Іван 

Цер цель.

Да ця пе раш ня га ча су Іван 

Цер цель пра ца ваў на па са дзе 

на мес ні ка стар шы ні КДБ. «Не 

та му, што ге не рал, хоць я вель-

мі гэ та ца ню, — ска заў Прэ зі дэнт 

пра пры зна чэн не Іва на Цер це ля 

стар шы нёй Ка мі тэ та дзярж кант-

ро лю. — Ге не рал — гэ та дыс цып-

лі на. Цер цель зай маў ся ў Ка мі тэ це 

дзярж бяс пе кі кант ро лем у эка но-

мі цы. І, як яго ха рак та ры зу юць яго 

су пра цоў ні кі, ды і я шмат чуў: гэ та 

ад да ны кра і не ча ла век. У яко га 

ня ма ні я кіх кла наў. Ён ве дае аб-

ста ноў ку ў кра і не, перш за ўсё ў 

эка но мі цы, і здоль ны пе ра вес ці 

на но выя рэй кі ра бо ту Ка мі тэ та 

дзярж кант ро лю не ад мя ня ю чы 

та го, што бы ло зроб ле на пры па-

пя рэд нім кі раў ніц тве, у тым лі ку 

Ле а ні дам Ан фі ма вым».

Пры гэ тым Ан фі маў, як ча ла век 

«на дзей ны і моц ны», без ра бо ты 

не за ста нец ца, да даў Прэ зі дэнт.

* * *
Пер шым ві цэ-прэм' е рам стаў Мі-

ка лай Снап коў. Кі раў нік дзяр жа вы 

рас тлу ма чыў, што пры няў ра шэн не 

вяр нуць яго з па са ды па сла ў КНР, 

бо той мае вя лі кі во пыт ра бо ты ва 

ўра дзе, што вель мі важ на, ка лі Са-

вет Мі ніст раў аб наў ля ец ца.

* * *
Аляк сандр Суб оцін бу дзе пра-

ца ваць на мес ні кам прэм' ер-мі ніст-

ра Бе ла ру сі. Па сло вах Прэ зі дэн та, 

Суб оцін аду ка ва ны ча ла век, док-

тар на вук. «Але са мае га лоў нае — 

ён па пра ца ваў у Ра сіі, ін тэ гра цый-

ных струк ту рах (быў чле нам Ка ле-

гіі (мі ніст рам) па пра мыс ло вас ці 

і аг ра пра мыс ло вым комп лек се 

Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі. — 

«Зв.»). Ён доб ра ве дае не толь кі 

Ра сію, але ўнут ра ныя пра цэ сы, 

пад ды ва но выя гуль ні ў гэ тых ін-

тэ гра цый ных струк ту рах. І ўліч ва-

ю чы, што ві цэ-прэм' е ры перш за 

ўсё бу дуць ад каз ваць за экс парт, 

а га лоў ны наш парт нёр — Ра сія, 

я ду маю, і тыя кан так ты, якія ў 

яго ёсць, і тыя зна ём ствы спат-

рэ бяц ца», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

* * *
Пер ша га на мес ні ка прэм' ер-мі-

ніст ра Дзміт рыя Кру то га Прэ зі дэнт 

пры зна чыў у сваю Ад мі ніст ра цыю 

на мес ні кам кі раў ні ка.

«Дзміт рый Кру той на кі ра ва ны 

на служ бу ў Ад мі ніст ра цыю для 

на быц ця во пы ту не толь кі спе цы-

я ліс та ў эка но мі цы. Хай па гля дзіць 

на ра бо ту ўра да збо ку, та му што 

яго функ цыя перш за ўсё — быць 

філь трам у эка но мі цы. На ўзро вень 

Прэ зі дэн та не па він на вый сці ні вод-

на га не пра фе сій на га ра шэн ня», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

* * *
Дзміт рый Кру той прый шоў на 

па са ду за мест Ва ле рыя Бель ска-

га, які стаў па моч ні кам Прэ зі дэн та. 

Яго за да ча — зай мац ца пы тан ня мі 

кант ро лю за бан каў скай сіс тэ май.

«Так, шмат ча му прый дзец ца 

ву чыц ца. Той пра бел, які я ба чу ў 

ра бо це Прэ зі дэн та. У мя не ні ко-

лі не бы ло па моч ні ка, які зай маў-

ся б гэ ты мі пы тан ня мі. А функ цыі, 

паў на моц твы Прэ зі дэн та за клю-

ча юц ца ў ка ар ды на цыі і кант ро лі 

за дзей нас цю га лін ула ды, та му і 

Прэ зі дэнт па ві нен мець клю ча вых 

фі гур на гэ тых кі рун ках», — упэў-

не ны бе ла рус кі лі дар.

Та кія да рад цы ў яго па він-

ны быць на ўсіх кі рун ках: у пар-

ла мен це, су до вай ула дзе, эка-

но мі цы. Асаб лі выя спа дзя ван ні 

ў Аляк санд ра Лу ка шэн кі на Ва ле-

рыя Бель ска га так са ма і з-за на-

ву ко ва га до све ду.

* * *

Рус лан Па рха мо віч пры зна ча ны 

на па са ду мі ніст ра ар хі тэк ту ры і 

бу даў ніц тва. Яго Прэ зі дэнт на зваў 

кі раў ні ком бу ду ча га.

«Вель мі жва вы, ма лай чы на. Ке-

міць у бу даў ні чай га лі не», — да даў 

Лу ка шэн ка і ска заў, што бы ло га кі-

раў ні ка ве дам ства Дзміт рыя Мі ку-

лён ка па пра сіў да ся бе стар шы ня 

Мін гар вы кан ка ма Ана толь Сі вак.

Мі ніст рам жыл лё ва-ка му наль-

най гас па дар кі пры зна ча ны Анд-

рэй Хмель. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

рас ка заў, што рых ту ец ца на ра да 

па ар га ні за цыі ра бо ты ў сфе ры 

ЖКГ. «У ЖКГ па ві нен прый сці гас-

па дар. Стар шы ня рай вы кан ка ма, 

стар шы ня гар вы кан ка ма, кі раў нік 

ад мі ніст ра цыі ў го ра дзе — яны па-

він ны быць гас па да ра мі», — ска-

заў Прэ зі дэнт.

* * *

Аляксандр Лукашэнка звяр-

нуў ся да пры зна ча на га мі ніст рам 

ін фар ма цыі Іга ра Луц ка га, які да 

ўча раш ня га дня кі ра ваў тэ ле ка-

на лам СТБ: «Ве даю, СТБ ста ла 

ін шым, ма лай чы на. Ты на ву чыў ся 

эфек тыў на пра ца ваць у ін тэр нэ-

це... Ду маю, што нам прый дзец ца 

з тва ёй па да чы перш за ўсё пе ра-

фар ма та ваць ра бо ту Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі».

* * *
«Кра і ну трэ ба за ма ца ваць. І ка-

лі вы спра цу е це з Ра ма нам Га лоў-

чан кам па пра мыс ло вас ці, лі чы це, 

што мы як мі ні мум пра ско чы лі гэ ту 

пан дэ мію і гэ ты кры зіс, на ро джа ны 

ёю. Ты мо жаш. Але Бе лАЗ ад ця-

бе ні ку ды не сы хо дзіць па куль», — 

звяр нуў ся да но ва га мі ніст ра пра-

мыс ло вас ці Пят ра Па рхом чы ка 

Прэ зі дэнт.

У най блі жэй шыя дні ўрад па ві-

нен вы зна чыц ца, чым мож на да-

па маг чы бе ла рус ка му ма шы на-

бу да ван ню. «Трэ ба пад тры маць 

бе ла рус кія за во ды. Там вя ліз ная 

коль касць лю дзей», — ад зна чыў 

беларускі лідар.

* * *
«Гля дзі кож ную ка пей ку!» Та кі 

на каз пра гу чаў на ад рас но ва га 

мі ніст ра фі нан саў Юрыя Се лі верс-

та ва. Мак сім Ер ма ло віч па пра сіў ся 

на дып ла ма тыч ную ра бо ту, рас-

тлу ма чыў ад стаў ку бы ло га мі ніст-

ра Прэ зі дэнт.

Дзміт рыя Пан ту са на па са ду 

стар шы ні Дзярж кам ва енп ра ма 

пра па на ваў Ра ман Га лоў чан ка, 

ухва ліў гэ та пры зна чэн не і дзярж-

сак ра тар Са ве та бяс пе кі.

Прэ зі дэнт да даў, што тэр мі ны, на 

якія ас тат нія чле ны ўра да за ха ва лі 

свае па са ды, за ле жаць ад іх са міх.

«Мы сён ня зда ём эк за мен. 

Не толь кі я. І не столь кі я — вы. 

Скан цэнт ру ем ся ўсе, зда дзім гэ-

ты эк за мен — за ха ва ем кра і ну. 

І бу дзем га на рыц ца тым, што 

час вы браў нас...» — рэ зю ма ваў 

кіраўнік дзяржавы.

«Для нас вель мі важ на ця пер, 
каб да ўла ды прый шлі па тры ё ты і пра фе сі я на лы»

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка, пры ма-

ю чы кад ра выя ра шэн ні па но вым скла дзе ўра да, 

за кра нуў і тэ му пе рад вы бар чай кам па ніі.

Бе ла рус кі лі дар па дзя ліў ся, якія пы тан ні ў яго ўзні ка юць, 

ка лі ён ба чыць не ка то рыя за явы прэ тэн дэн таў у кан ды да-

ты. На прык лад, ча му адзін з іх не рас кры вае са праўд ныя 

пры чы ны свай го зваль нен ня і та го, ад куль прый шлі гро шы 

для вя дзен ня яго вы бар чай кам па ніі.

«За дай це яму ад но пы тан не: што та кое кам па нія «Пры-

ват Лі зінг»? — па ра іў ён на конт ін ша га прэ тэн дэн та. — 

Ня хай рас тлу ма чыць, што та кое ін вес ты цыі ў дзе ю чае 

дзярж прад пры ем ства (ска жам, МТЗ, я ня даў на быў на 

ім), пры якіх за ста нец ца не 18 ты сяч ра бо чых, а 1800?.. 

У мя не пы тан не: ча ла век прэ зі дэн там уво гу ле збі ра ец ца 

вы бі рац ца? Я іх па куль не кры ты кую. Прос та за да юся 

пы тан нем».

Прэ зі дэнт да даў, што ў яго склад ва ец ца ўра жан не: не-

ка то рыя ўдзель ні кі вы бар чай кам па ніі са праў ды прый шлі 

за не чыя гро шы, каб дэ ста бі лі за ваць аб ста ноў ку і пе ра-

вяр нуць кра і ну.

«Дык вось. За пом ні це вы і ўсе, хто мя не па чуе. Кра і ну яны 

не атры ма юць! Мы два з ліш нім дзя сят кі га доў, збі ра ю чы 

па кры се, ства ра лі вось гэ ту квіт не ю чую кра і ну не для та-

го, каб яны яе пры ва ты за ва лі і пус ці лі па све це... Мы ім 

не да зво лім па дзя ліць Бе ла русь... Нам да ста ла ся кра і на, 

мы ства ры лі пер шую не за леж ную су ве рэн ную дзяр жа ву. 

І мы гэ тую кра і ну ні ко му не ад ддзім, каб з яе здзе ка ва лі ся, 

каб яе дэ ста бі лі за ва лі што дня, па рва лі на ка вал кі і не ка му 

ад да лі», — за явіў бе ла рус кі лі дар.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«МЫ НЕ ДА ЗВО ЛІМ ПА ДЗЯ ЛІЦЬ БЕ ЛА РУСЬ»
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