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Ме ры па вы шэн ня эфек тыў нас ці сацыяль на-
эка намічна га комп лек су, акрэс ле ныя ва Ука зе 
Прэ зі дэн та №78, сён ня аб мяр коў ва юц ца на ўсіх 
уз роў нях. «Звяз да» па ці ка ві ла ся мер ка ван ня мі 
прад стаў ні коў дэ пу тац ка га кор пу са і біз не су.

Ула дзі слаў ЦЫ ДЗІК, 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
па аграр най па лі ты цы:

— Гэ та вель мі да ступ ны да ку мент, 
зра зу ме лы не толь кі кі раў ні кам, але і 
звы чай ным гра ма дзя нам. Дак лад на 
рас пі са на, хто і за што ад каз вае; рэ ка-
мен да цыі да юць маг чы масць уба чыць, 
як нам вый сці з сён няш няй скла да най 
эка на міч най сі ту а цыі, у якой мы апы ну лі-
ся не па на шай ві не. Указ пра піс вае, што 
і як мы па він ны ра біць. На прык лад, тое ж 
зні жэн не са бе кош ту па він на пра во дзіц ца 
як праз вы клю чэн не без гас па дар час ці, 
так і праз ука ра нен не но вых тэх на ло гій.

У пла не ім парт аза мя шчэн ня зроб ле на ўжо шмат, але спы-
няц ца нель га, бо інакш «пра рэ хай» ска рыс та юц ца су се дзі. Так 
ці інакш, ім парт аза мя шчэн не па він на пра во дзіц ца ра зум на.

Вель мі пра віль ная стра тэ гія пад трым кі ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су. У нас яго до ля пры клад на 40%, у той час як у су свет-
най прак ты цы, у еў ра пей скіх кра і нах до ля ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва ў эка но мі цы кра і ны скла дае 75%. Ула ды не 
па він ны чы ніць пе ра шкод для раз віц ця прад пры маль ніц тва. На 
сло вах у нас, зда ва ла ся б, усё доб ра, але час та атрым лі ва ец ца 
сі ту а цыя, ка лі ча ла век, за ду маў шы ад крыць улас ную спра ву, 
ледзь не год вы му ша ны збі раць ней кія да вед кі. У вы ні ку ідэя 
біз не су пе ра стае быць но вай... Але ж жа дан не ча ла ве ка зай-
мець улас ную спра ву — гэ та нар маль ная з'я ва, і трэ ба гэ тай 
з'я ве са дзей ні чаць! Важ на, каб мяс цо выя ўла ды са праў ды пад-
трым лі ва лі ма лы біз нес, та ды дзяр жа ве бу дзе ляг чэй. Мож на 
вель мі шмат пры кла даў пры вес ці па ра ё нах, дзе ма лы і ся рэд ні 
біз нес стаў ва лаў тва раль ным.

Шмат ува гі ў да ку мен це на да ец ца і сель скай гас па дар цы, 
най важ ней ша му — асаб лі ва на пра ця гу апош ніх га доў — сег-
мен ту экс пар ту на шай кра і ны.

Ро біц ца ак цэнт і на неабходнасці зні жэн ня знеш няй дэ бі-
тор скай за па зы ча нас ці — гэ та вель мі прын цы по ва, бо ка лі 
ня ма вяр тан ня ва лют най вы руч кі, то ад гэ та га цер пяць і прад-
пры ем ства, і яго ка лек тыў, і дзяр жа ва. Сён ня трэ ба рашуча 
вы сту паць за вы ра шэн не гэ та га пы тан ня: вы руч ка па він на 

свое ча со ва пры хо дзіць, бо інакш прад пры ем ства вы му ша на 
браць крэ ды ты, а гэ та дрэн на.

Ва ўка зе вы раз на рас пі са на ад каз насць за па га шэн не дзяр-
жаў на га доў гу. Тут трэ ба яшчэ і да даць, што ў прын цы пе на ша 
кра і на яшчэ ні ра зу не са рва ла па га шэн не знеш ня га доў гу. 
Гэ та пра ма ўплы вае на імідж кра і ны, на тое, ці бу дуць нам 
да вя раць і да лей.

Уво гу ле, кож ная па зі цыя ва ўка зе з'яў ля ец ца пад каз кай для 
вы ха ду са скла да най эка на міч най сі ту а цыі. Трэ ба за ха ваць 
ста ноў чыя тэн дэн цыі эка на міч ных пра цэ саў у на шай кра і не, 
пад тры маць на шых гра ма дзян. Указ ста віць за да чу што год 
улад коў ваць на но выя пра цоў ныя мес цы 50 ты сяч ча ла век — 
а гэ та ад па вя дае ін та рэ сам лю дзей. Яны ў нас вель мі свя до-
мыя, і ця пер, ка лі ўсту піў у сі лу Дэ крэт «Аб пра ду хі лен ні са цы-
яль на га ўтры ман ства», тыя, хто да гэ туль не меў па ста ян най 
пра цы, вель мі за ці каў ле ныя яе знай сці.

Та кім чы нам, ка лі бу дзе вы кон вац ца кож ны з пунк таў, пра пі-
са ных ва Ука зе, гра мад ства ад чуе па ляп шэн ні ў эка но мі цы.

Ана толь ЖЫ ГА ЛАЎ, 
ге не раль ны ды рэк тар ЗАТ «Пра млі зінг», 

чле н гра мад ска га са ве та па раз віц ці прад пры маль ніц тва 
пры Ма гі лёў скім абл вы кан ка ме:

— Я лі чу, што ад на з гла баль ных 
праб лем, якая сён ня пе ра шка джае 
эфек тыў на пра ца ваць, — ад сут насць 
ад каз нас ці за тую ра бо ту, якую ча-
ла век вы кон вае. Умоў на ка жу чы, 
трэ ба, каб кі роў ца ад каз ваў за ма-
шы ну, сле сар — за ста нок і гэ так 
да лей. Гэ та сён ня не пра цуе. Ад каз-
насць ус кла да ец ца на кі раў ні ка або, 
больш дак лад на, на най маль ні ка. 
Най маль нік ад каз вае за вы кід ван не 
смец ця, ар га ні за цыю ра бо ты, на ват 
за бух гал тар скі ўлік. Трэ ба вы зва ліць 
ды рэк та ра ад гэ тых дру гас ных функ цый, каб ён змог за ся ро дзіц-
ца на га лоў ным — на эфек тыў най пра цы прад пры ем ства. Як 
па каз вае наш во пыт, лю дзі не здоль ны нес ці ад каз насць за свае 
ўчын кі. Вось мы ад пра ві лі на шых даль на бой шчы каў у Ра сію, а 
яны ні як там не мо гуць адап та вац ца. Лі чаць, што ім нех та па ві нен 
зап част кі знай сці, афор міць за іх на клад ную, да рож ны ліст...

За ха ды, якія ага вор ва юц ца ва ўка зе, са праў ды дзейс ныя. 
Пра іх усе ве да юць, га лоў нае — зра біць так, каб яны пра ца-
ва лі. Сён ня эфек тыў насць па каз ва юць толь кі но выя су час ныя 
тэх на ло гіі. У Ма гі лё ве прад пры ем ствы но ва га па ка лен ня — 
«Кро нас пан», «ВМГ Ін дуст рыі» — пра цу юць зу сім на ін шых ма-
са вых тэх на ло гі ях. Там вы пра цоў ка на аднаго ча ла ве ка скла дае 

больш за міль ён до ла раў. У той час як на ста рых тэх на ло гі ях — 
60-100 ты сяч руб лёў на ча ла ве ка. Та му па він на пра ца ваць 
сіс тэ ма за ах воч ван няў. На прык лад, сён ня вы пра цоў ка 60 ты-
сяч руб лёў на ча ла ве ка, а ка лі прад пры ем ства па вы сіць яе да 
80 ты сяч, ча му б не вы зва ліць яго на су му гэ та га пры рос ту ад 
па да тку на пры бы так? Ён гэ тыя гро шы ўкла дзе і заўт ра зро біць 
100 ты сяч. Нам трэ ба та кім жа чы нам, як і ўвесь свет, сты му ля-
ваць эфек тыў ную вы твор часць за кошт змян шэн ня вы дат каў. 
Пра цу еш лепш — пла ціш менш па дат каў. З адзін кі пра дук цыі 
іх бу дзе менш, за тое коль касць уз рас це.

Тое, што мы ма ла пра цу ем над ім парт аза мя шчэн нем, ві даць 
па на шых пры лаў ках. Там спрэс кі тай скі та вар. Ра ней мы та-
кое са мі ра бі лі, ча му не вяр нуц ца да гэ та га? Бе ла русь бы ла 
збо рач ным цэ хам, пра ца ва ла на Са вец кі Са юз. А ця пер мы 
пра цу ем на ся бе, і тыя ма гут нас ці, што ма ем, не за гру жа ны 
цал кам. Гэ та доб рая маг чы масць для вы твор час ці ім парт аза-
мя шчаль най пра дук цыі.

Што да ты чыц ца пра ве рак, я цал кам згод ны, што іх па він на 
быць менш. Сан стан цыя, ра та валь ні кі, праф са ю зы, пад атко вая 
ін спек цыя і гэ так да лей — усе ста яць у чар зе, каб пра ве рыць. 
На вош та, ка лі прад пры ем ства пра цуе і вы плач вае па да ткі, 
пе ра шка джаць яму зай мац ца сва ёй не па срэд най спра вай і 
ад цяг ваць ува гу яго су пра цоў ні каў на гэ тыя пра вер кі?

Сяр гей АШМЯН ЦАЎ, 
стар шы ня Брэсц ка га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў:

— Указ Прэ зі дэн та кра і ны па чы на ец ца сло ва мі аб тым, што 
га лоў ным пры яры тэ там са цы яль на-эка-
на міч най па лі ты кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
з'яў ля ец ца ча ла век, пад трым ка сям'і, 
дзя цей і ста рых. Дру гі раз дзел да ку-
мен та цал кам пры све ча ны са цы яль най 
аба ро не на сель ніц тва, да дат ко вай пад-
трым цы ма ла за бяс пе ча ных і са цы яль на 
сла бых ка тэ го рый гра ма дзян.

Як вя до ма, з 1 са ка ві ка па вя ліч ва-
ец ца бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні му му, 
што пэў ным чы нам па спры яе на зва най 
пад трым цы. Але і мы, аб лас ны Са вет 
дэ пу та таў, і ра ён ныя Са ве ты га то выя раз гле дзець маг чы масць 
ака заць за кошт мяс цо вых бюд жэ таў да дат ко вую са цы яль ную 
пад трым ку дзе цям, мо ла дзі, ве тэ ра нам, па жы лым лю дзям, а 
так са ма ін шым ка тэ го ры ям гра ма дзян, якія ма юць па трэ бу ў 
да па мо зе. У най блі жэй шы час бу дзем су стра кац ца з кі раў ні ка мі 
вы ка наў чых ор га наў, шу каць фі нан са выя рэ зер вы з тым, каб 
вы нес ці пы тан ні на раз гляд се сій.

Нэлі ЗІГУЛЯ, Надзея ЮШКЕВІЧ, Святлана ЯСКЕВІЧ
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Мер ка ван ніМер ка ван ні  �� СТАЎ КА НА АД КАЗ НАСЦЬ

— Але на Ха ры то наў на, 
мно гія ця пе раш нія гас па дар-
кі ўтво ра ны з трох бы лых, а 
то і боль шай іх коль кас ці. 
Ужо прай шло да во лі ча су, 
мож на ацэнь ваць вы ні кі аб'-
яд нан ня, па раў ноў ваць вя-
лі кія з ты мі, якія за ста лі ся ў 
ра ней шых ме жах. Рэ ар га ні-
за цыя пра хо дзі ла на ва шых 
ва чах, з ва шым удзе лам, у 
сель скай гас па дар цы ра ё на 
вы пра цу е це даў но. І сён ня 
мо жа це ска заць, што...

— Бу ду чы ня, перс пек ты-
ва ме на ві та за буй ны мі вы-
твор ца мі сель гас пра дук цыі. 
Узяць, на прык лад, гас па дар-
ку «Ру жа ны-Аг ра» пло шчай у 
19 ты сяч гек та раў угод дзяў. 
Зем лі там да лё ка не леп шыя, 
спрэс — ка мя ні ца. Ма лыя гас-
па дар кі, якія ўвай шлі ў склад 
на зва на га ак цы я нер на га 
та ва рыст ва, ме лі ў апош ні 
час па каз чы кі, знач на ні жэй-
шыя за ся рэд нія па ра ё не. 

Сён ня ж ААТ — ад но з най-
леп шых прад пры ем стваў ра-
ё на. Там пра вя лі ка ла саль ную 
ра бо ту па на вя дзен ні па рад ку 
на зям лі, пры бра лі хмыз няк, 
ін шую ліш нюю рас лін насць, 
са бра лі ка мен не з па лёў. На 
ад ным з вы твор чых участ каў 
ёсць по ле ве лі чы нёй у 600 
гек та раў! І гэ та ўжо зу сім ін-
шы ўзро вень гас па да ран ня і 
за ха ван ня тэх на ло гій. Уя ві це 
са бе, як пра цуе на па сяў ной 
ма гут ны трак тар: без ліш ніх 
раз ва ро таў, ма неў раў. Та кім 
чы нам ма ем эка но мію па лі-
ва, да дат ко вую маг чы масць 
спе цы я ліс ту пра кант ра ля ваць 
і вы пра віць хі бы ў пра цэ се 
ра бо ты, і яшчэ шэ раг пе ра-
ваг. Уз ро вень вы твор час ці 
вы зна чае эка но мі ку, і сён ня 
на зва ная гас па дар ка зай мае 
дру гую па зі цыю ў ра ё не па 
зар пла це.

Эфек тыў на пра цу юць і 
тыя прад пры ем ствы, дзе 

сель гас угод дзі вы мя ра юц-
ца ся мю-вась мю ты ся ча мі 
гек та раў. А мен шыя, бы лыя 
кал га сы пу шчан скай зо ны, 
якія за ста лі ся ў ра ней шых 
ме жах, ад чу ва юць цяж кас ці, 
звя за ныя не толь кі з геа гра-
фіч ным ста но ві шчам. Пад 
апош нім маю на ўва зе, што 
па лет кі «Роў біц ка га» аб' яда-
юць дзі кі і але ні, а на па се вах 
«Му ра вы» з за да валь нен нем 
па свяц ца зуб ры. Як і на зва-
ным прад пры ем ствам, так і, 
на прык лад, «Бе ла ву саў шчы-
не» не ха пае раз ма ху, каб на-
браць па трэб ны тэмп раз віц ця 
і ўтрым лі ваць яго. Праў да, па-
куль пы тан не іх рэ ар га ні за цыі 
не раз гля да ец ца, але гэ та не 
зна чыць, што яно не ўзнік не з 
ча сам. Бо кож на му прад пры-
ем ству акра мя та го, што трэ-
ба вы рошч ваць хлеб, атрым-
лі ваць ма ла ко і мя са, не аб ход-
на ўзво дзіць і ма дэр ні за ваць 
аб' ек ты, па ляп шаць тэх ніч ны 
парк, уклад ваць срод кі ў тэх-
на ла гіч нае аб наў лен не. Для 
гэ та га па трэ бен тры ва лы фі-
нан са вы пад му рак.

— Ка лі звяр нуц ца да што-
дзён ных кло па таў пра цаў-
ні коў вёс кі, якія яны ця пер? 
Лі чыц ца, што зі ма — па раў-
наль на спа кой ны пе ры яд 
сель ска гас па дар чай вы-
твор час ці. Ці так гэ та?

— Гэ та зу сім не так. 85 пра-
цэн таў вы руч кі на шы аг ра рыі 
атрым лі ва юць ад пра дук цыі 
жы вё ла га доў лі. А на фер ме 
ці комп лек се тэх на ла гіч ны 
пра цэс ма ла за ле жыць ад 
па ры го да. Праў да, у зі мо вы 
пе ры яд ра бо ты пры баў ля ец-
ца: трэ ба чыс ціць снег, у тым 
лі ку з да ху, да дат ко вую ўва гу 
на да ваць аб ста ля ван ню — па-
іл кам, сіс тэ мам гно е вы да лен-
ня і вен ты ля цый най.

Сё ле та ад чу ва ец ца на пру-
жа ная сі ту а цыя з кар ма мі. 
За су ха мі ну ла га ле та не да-
зво лі ла ства рыць на леж ную 
кар ма вую ба зу. Па чы на ю чы з 
во се ні, на шы гас па дар кі ўвя-
лі жорст кі рэ жым кант ро лю 
за ра цы я наль ным і бе раж лі-
вым рас хо да ван нем кар моў, 
куп ля лі іх у ін шых вы твор цаў, 
куп ля юць і ця пер. Сі ту а цыя 
за ста ец ца, як я ска за ла, на-
пру жа най, але не кры тыч най. 
Свед чан нем та му ўстой лі вы 
плюс па ма ла цэ. У сту дзе ні 
ма лоч ная га лі на ра ё на пры-
ба ві ла амаль на сем пра цэн-
таў пра дук цыі ў па раў на нні з 
мі ну лым го дам.

— Чым зай ма юц ца зем-
ля ро бы, акра мя тра ды цый-
ных пра цоў ных вод пус каў, 
якія звы чай на пры па да юць 
на зі му?

— Ра бо ты ха пае. Бу ду чы 
ўра джай заў сё ды пла ну ец ца 
зі мой. Аг ра но мы рас пра цоў-
ва юць струк ту ры па сяў ных 
пло шчаў, скла да юць пла ны 
на кор ма вы твор часць, а гэ-
та і ёсць стра тэ гія і так ты ка 

бу ду ча га ўра джаю. Ка лі яе 
не вы пра ца ваць свое ча со ва 
ў поў ным аб' ёме, то неш та 
аба вяз ко ва вы ле зе ў вы гля-
дзе збою пад час па ля вых ра-
бот. Вя дзец ца пад рых тоў ка і 
за куп ка на сен ня, на быц цё мі-
не раль ных угна ен няў і срод-
каў аба ро ны рас лін. Яшчэ 
вя ліз ны зі мо вы пласт ра бо-
ты — ра монт і пад рых тоў ка 
тэх ні кі да вес на вых кам па ній. 
Даў но скла ла ся тра ды цыя ў 
лю тым-са ка ві ку пра во дзіць 
так зва ныя ўза е ма пра вер-
кі. Што гэ та зна чыць? Спе-
цы я ліс ты дзвюх гас па да рак 
ра зам з прад стаў ні ка мі рай-
сель гас хар чу і ін шых служ баў 
аб мяр коў ва юць га тоў насць 
ар га ні за цыі і пра вя дзен ня вя-
сен не-па ля вых ра бот па ўсіх 

на прам ках, ар га ні зоў ва юць 
агляд тэх ні кі спа чат ку ў ад-
ной, по тым у дру гой гас па-
дар цы. Лю бая ма шы на аль бо 
агрэ гат лі та раль на пра круч-
ва ец ца на ха лас тых аба ро тах. 
Спе цы я ліс ты аб мень ва юц ца 
во пы там, неш та пад каз ва юць 
адзін ад на му. Атрым лі ва ец ца 
ка рыс ны дыя лог. Не як мне да-
вя ло ся на зі раць, як у ад ной 
гас па дар цы на ўза е ма пра вер-
цы су сед пад гле дзеў на вес на 
за праў цы, на ле та ўзвёў та кі 
ў ся бе. Па доб ная фор ма ра-
бо ты за ха ва ла ся, зда ец ца, з 
са вец кіх ча соў, але мы не збі-
ра ем ся ад маў ляц ца ад яе, бо 
ад чу ва ем дзейс насць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by
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ПЕРС ПЕК ТЫ ВА — ЗА БУЙ НЫ МІ СЕЛЬ ГАС ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА МІ
Пру жан шчы на, якую ў кра і не па зна юць па шмат лі-
кіх пом ні ках ар хі тэк тур най і куль тур най даў ні ны і 
якая сла віц ца пры род ны мі за па вед ні ка мі ды Бе ла-
веж скай пу шчай з рэ зі дэн цы яй Дзе да Ма ро за, па 
сва ёй вы твор чай на кі ра ва нас ці ра ён цал кам аграр-
ны. На прык лад, па ва ла вой вы твор час ці ма ла ка ён 
мае пер шы ну мар у рэс пуб лі цы. Нель га па пра кнуць 
аг ра ры яў і за якасць сы ра ві ны — 99,2 пра цэн та ма-
ла ка па сту пае на пе ра пра цоў ку з ад зна кай «клас 
«эк стра» і «вы шэй шы га ту нак». Комп лек сы па ад-
кор ме буй ной ра га тай жы вё лы і сві ней так са ма 
на доб рым ра хун ку. Так, за апош нюю пя ці год ку 
пру жан цы змаг лі па вя лі чыць вы твор часць мя са 
больш чым у два ра зы. Уся гэ та ўмоў ная фаб ры ка 
ма ла ка і мя са скла да ец ца з асоб ных сель гас прад-
пры ем стваў, пра цаў ні кі якіх атрым лі ва юць на зва-
ную, а так са ма рас лі на вод чую пра дук цыю. Ра ней 
у ра ё не на ліч ва ла ся больш за трыц цаць кал га саў, 
ця пер ана ла гіч ных гас па да рак менш за паў та ра 
дзя сят ка. Пра асаб лі вас ці ра бо ты аграр на га сек та-
ра на ша сён няш няя гу тар ка з на мес ні кам стар шы ні 
Пру жан ска га рай вы кан ка ма кі раў ні ком рай сель гас хар чу 
Але най ЛА ПЫ КАЙ.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения №19 

по генплану в жилом квартале в границах 
пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко 

(2-я очередь строительства)»,
опубликованную в газете «Звязда» №191 за 08.10.2014 года

Застройщик – иностранное строительное унитарное предприятие 
«Атлант-М Строй», доводит до сведения заинтересованных лиц о внесе-
нии изменений в проектную декларацию «Многоквартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 
№19 по генплану в жилом квартале в границах пр. Дзержинского – 
пр. Любимова – ул. Семашко (2-я очередь строительства)» (опубликован-
ную в газете «Звязда» №191 за 08.10.2014 года).

Раздел «Цена объекта долевого строительства» дополнить абзацем 
следующего содержания:

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, предлагаются для заключения договоров долевого 
строительства две 3-комнатные квартиры на выбор, расположенные в 1-й, 
2-й, 3-й секциях объекта, стоимостью за 1 кв.м льготируемой площади 
15 729 400 рублей, площадь, превышающая льготируемую, оплачива-
ется на условиях аналогичных категории граждан не нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Указанная стоимость 1 кв.м действует 
до 5.04.2016 г.

Раздел «прием заявлений от граждан» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

Прием заявлений от граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, осуществляется в приемной иностранного предприятия 
«Атлант-М Строй» (г. Минск, пер. Козлова, 7Б, правое крыло, 2 этаж, 
тел. 297 94 70) с 5 марта 2016 г. УНН 800005787


