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Трамп мяр куе ку піць Грэн лан дыю
Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп хо ча ку піць Грэн лан-

дыю — най буй ней шы ў све-

це вост раў, які на ле жыць 

Да ніі. Пра гэ та па ве да мі ла 

га зе та Wall Street Journal 

са спа сыл кай на ін фар ма-

ва ныя кры ні цы ў Бе лым до ме. Як пі ша вы дан не, прэ зі дэнт 

не ад на ра зо ва пы таў ся ў сва іх да рад цаў, ці мо жа ЗША 

на быць Грэн лан дыю, і з ці ка вас цю слу хаў аб мер ка ван не 

рэ сур саў вост ра ва, яго геа па лі тыч на га зна чэн ня, у тым 

лі ку маг чы мас ці па шы рэн ня аме ры кан скай ва ен най пры-

сут нас ці ў Арк ты цы. Ад зна ча ец ца, што ён на ват па пра сіў 

юрыс кон суль та Бе ла га до ма пра вес ці пра ва вую экс пер-

ты зу пра ек та. Не ка то рыя з да рад цаў Трам па пад тры ма лі 

план, на зваў шы яго эка на міч на мэ та згод ным, у той час 

як ін шыя мяр ку юць, што га вор ка ідзе аб «мі ма лёт ным 

за хап лен ні» прэ зі дэн та, якое ні ко лі не рэа лі зу ец ца. У маі 

Грэн лан дыю па ві нен быў на ве даць дзярж сак ра тар ЗША 

Майк Пам пеа, ад нак па езд ка ад мя ні ла ся з-за сі ту а цыі 

ў Іра не. Вы дан не на гад вае, што гэ та не пер шая спро ба 

Ва шынг то на ку піць Грэн лан дыю. Пас ля Дру гой су свет най 

вай ны прэ зі дэнт Га ры Тру мэн пра па ноў ваў Да ніі за яе сто

міль ё наў до ла раў, але атры маў ад мо ву. Дзярж дэ пар-

т амент вы ву чаў маг чы масць на быць вост раў яшчэ ў 1867

го дзе. Між тым Да нія ўжо пра да ва ла свае тэ ры то рыі Аме-

ры цы. На рэ фе рэн ду ме 1917 го да дат ча не пра га ла са ва лі 

за про даж Дац кай Вест-Ін дыі — так на зы ва лі ся ка ло ніі на 

част цы Ан тыль скіх аст ра воў у Ка рыб скім мо ры. На бы тая 

за 25 міль ё наў до ла раў тэ ры то рыя бы ла пе рай ме на ва на 

ў Аме ры кан скія Вір гін скія аст ра вы.

Ула ды Ган кон га аб вяс ці лі 
аб ме рах эка на міч най пад трым кі 
на сель ніц тва на $2,5 млрд

Урад Ган кон га іні цы я ваў па кет 

мер па сты му ля ван ні эка но мі кі і 

са цы яль най пад трым цы на сель-

ніц тва на агуль ную су му 19,1 млрд 

ган конг скіх до ла раў (амаль $2,5 

млрд). Та кую за яву зра біў сак ра тар 

па фі нан са вых пы тан нях (мі ністр 

фі нан саў) гэ та га ад мыс ло ва га ад мі ніст ра цый на га ра ё на 

КНР Пол Чан. Ён за клі каў не ўвяз ваць зга да ную пра гра му 

з ця пе раш нім вост рым унут ры па лі тыч ным кры зі сам і пра-

тэс та мі на сель ніц тва. Но ва ўвя дзен не, па вод ле яго слоў, 

звя за на з перс пек ты вай за па во лен ня тэм паў эка на міч на га 

рос ту Ган кон га. Мі ністр па ве да міў, што ў трэ цім квар та ле 

2019 го да мо жа азна чыц ца рэ цэ сія, а па вы ні ках го да пра-

гноз рос ту мяс цо ва га ВУП па ні жа ны з 2—3 % да ўзроў ню 

0—1 %. Чан пад крэс ліў, што сі ту а цыя абя цае быць най гор-

шай з 2009 го да, ка лі ў раз га ры быў гла баль ны фі нан са вы 

кры зіс. На гэ тым фо не пры ня та ра шэн не аб маш таб ных 

ме рах пад трым кі на сель ніц тва. Га вор ка ідзе пра зні жэн не 

пад атко ва га ця жа ру, вы пла це суб сі дый для школь ні каў у 

па ме ры 2,5 ты ся чы ган конг скіх до ла раў кож на му ($319), 

суб сі дый на элект рыч насць кож най сям'і на дзве ты ся чы 

ган конг скіх до ла раў ($255), пад трым цы ма ла ма ём ных, 

пен сі я не раў, прад стаў ні коў ма ло га і ся рэд ня га біз не су, 

шэ ра гу га лін эка но мі кі.

Ра сія на зва ла ўмо ву пе ра да чы 
Ку ры лаў Япо ніі

Мі ністр за меж ных спраў 

Ра сіі Сяр гей Лаў роў за явіў, 

што пе ра да ча двух Ку рыль-

скіх аст ра воў Япо ніі маг чы мая 

толь кі пас ля пры знан ня вы ні-

каў Дру гой су свет най вай ны 

і за клю чэн ня мір на га да га во ра. Кі раў нік МЗС на га даў, 

што РФ з'яў ля ец ца юры дыч ным пра даў жаль ні кам Са-

вец ка га Са ю за і та му пры знае Дэк ла ра цыю 1956 го да, 

згод на з якой кра і на га то вая пе ра даць два вост ра вы 

толь кі пас ля за клю чэн ня мір на га да га во ра. «Па куль усё 

ўпі ра ец ца ў не жа дан не на шых япон скіх ка лег пры знаць 

вы ні кі Дру гой су свет най вай ны, тым са мым пе ра шка-

джа ю чы пад пі сан ню мір на га да га во ра. Я не ду маю, што 

сі ту а цыя ту пі ко вая», — ска заў Лаў роў. Ра ней афі цый ны 

прад стаў нік Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Ра сіі Ма рыя 

За ха ра ва пра ка мен та ва ла кар ту, раз ме шча ную на сай це 

Алім пій скіх гуль няў — 2020 у То кіа, дзе Ку ры лы ўклю ча ны 

ў склад Япо ніі. На дум ку За ха ра вай, та кія дзе ян ні не пра-

ва мер ныя і не ідуць на ка рысць ад но сі нам дзвюх кра ін. 

Мір ны да га вор па між Ра сі яй і Япо ні яй не пад піс ва ец ца 

больш за 70 га доў. Умо вай яго за клю чэн ня То кіа на зы вае 

вяр тан не аст ра воў Іту руп, Ку на шыр, Шы ка тан і Ха ба маі. 

Маск ва лі чыць, што паў днё выя Ку ры лы ўвай шлі ў склад 

СССР па вы ні ках Дру гой су свет най вай ны, і су ве рэ ні тэт 

над імі не пад ля гае су мнен ню.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт даў да ру чэн не, не 

ча ка ю чы пе ра мен у на двор'і, па-

ско рыц ца з убор кай збож жа, якое 

за ста ло ся на па лях, уваж лі ва ста-

віц ца да сель ска гас па дар чай тэх-

ні кі і вы ра шыць на пра ця гу не каль-

кіх най блі жэй шых га доў праб ле мы 

ляс ной га лі ны.

Убор ка на збож жы 
не за кан чва ец ца

Асноў ныя на прам кі дзей нас ці 

«Шап чы цы-Аг ра» — вы твор часць 

ма ла ка, мя са, вы рошч ван не збож-

жа вых куль тур. Да хо ды ад рэа лі-

за цыі пра дук цыі жы вё ла га доў лі ў 

2018 го дзе скла лі 4,7 міль ё на руб-

лёў, рас лі на вод ства — 301 ты ся чу 

руб лёў.

Прэ зі дэн ту да ла жы лі аб хо дзе 

ўбо рач най кам па ніі, асен не-па ля-

вых ра бот, вы твор час ці ма ла ка ў 

кра і не. Аб хо дзе ўбо рач най кам-

па ніі дак лад ваў мі ністр сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня Ана толь 

Хаць ко. Ён рас ка заў, што ўжо на-

ма ла ці лі 5 міль ё наў 800 ты сяч тон 

зер ня з улі кам рап су і ку ку ру зы. 

«У нас па він на быць мі ні мум 7 міль-

ё наў тон збож жа вых», — ад ка заў на 

гэ та Прэ зі дэнт, ад зна чыў шы, што 

нель га спа сы лац ца на на двор'е.

На га даў яшчэ раз кі раў нік дзяр-

жа вы і пра стра тэ гію гэ тай убо рач-

най кам па ніі. «Я вас па пя рэдж ваў, 

што га лоў нае — стра тэ гія гэ тай 

убо рач най кам па ніі. Мы ўвесь час 

га во рым: убор ка, убор ка... І жур-

на ліс ты (яны ж не спе цы я ліс ты) 

пад ха пі лі і раз ду лі да кас міч ных 

па ме раў. Гэ та на ват не пер шы, а 

дру гі этап убор кі. Пер шы — тра-

вы. Дру гі — убор ка збож жа вых. 

Яна ўжо пе ра ста ла быць у нас га-

лоў най, та му што мы збож жа выя 

паў ра за лі, а ас тат няе ад да лі пад 

ку ку ру зу, рапс. Збож жа выя ў нас — 

не га лоў нае. Да ўбор кі яшчэ вя-

 ліз ныя пло шчы буль бы, цук ро вых 

бу ра коў. Вось дзе яшчэ ўбор ка,

яна толь кі па ча ла ся», — ска заў 

кі раў нік дзяр жа вы.

«Та му я і ка заў пра стра тэ гію, 

асаб лі ва ця пер. Не ча кай це, што 

ў нас бу дзе доб рае на двор'е. Усё, 

што за ста ло ся, — 10—13 %, а гэ-

та доб ры хлеб. І гэ ты хлеб трэ ба 

ўзяць», — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар.

Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ува-

гу на пад рых тоў ку да ўбор кі ку ку-

ру зы: «Сё ле та ку ку ру за доб рая, 

стра ціць нель га. Мы па він ны да 

9—9,5 міль ё на тон да бі раць за 

кошт ку ку ру зы. Мы ж не здар ма 

пло шчы та кія пад ку ку ру зу ад вя-

лі. І ў бя гу чым го дзе ў нас ня ма 

вый сця з улі кам та го, што нам трэ-

ба рэ зер вы па поў ніць. У нас ёсць 

та кая маг чы масць».

«Сён ня не аб ход на вы ха піць, 

вы рваць тое, што яшчэ маг чы ма 

ўзяць, і па ра лель на ду маць пра тое, 

як убраць там, дзе ўжо ў ця бе пад-

гон пай шоў і пай шло пус та зел ле, 

і тра вы пе ра рас лі», — з ве дан нем 

спра вы за ўва жыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Асаб лі вую ўва гу кі раў нік

кра і ны звяр нуў на не аб ход насць 

апе ра тыў на зжаць авёс і яч мень.

Па сло вах Ана то ля Хаць ко, 

яшчэ ча ка юць сва ёй чар гі на па-

лях грэч ка і про са.

«У нас грэч кі і про са хо піць для 

лю дзей?» — па ці ка віў ся кі раў нік 

кра і ны.

«Хо піць. У нас яшчэ і рэшт кі 

ёсць па грэч цы, і цэ ны на грэч ку і ў 

Ра сіі па да юць», — ад ка заў мі ністр. 

Па яго сло вах, і ўра джай буль бы 

бу дзе доб ры.

25 жніў ня — тэр мін, які даў Прэ-

зі дэнт для за кан чэн ня сяў бы азі ма-

га рап су: «Трэ ба рых та ваць гле бу 

пад азі мыя, каб по тым дзень і ноч 

се яць, але ў час па спець. Па се еш 

у час — бу дзе ўра джай».

Па дзеж жы вё лы 
пра ана лі зу юць 
па ўсёй кра і не

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу і на 

праб ле мы ў жы вё ла га доў лі. На 

дум ку спе цы я ліс таў, ад на з пры чын 

за хвор ван няў жы вё лы — карм лен-

не. Пра віль нае ўтры ман не, доб рае, 

зба лан са ва нае хар ча ван не — рэ-

цэпт ад усіх хва роб ска ці ны.

Як па ве да міў па моч нік Прэ зі-

дэн та Аляк сандр КО СІ НЕЦ, ле-

тась у Мін скай воб лас ці за гі ну ла 

19 600 га лоў буй ной ра га тай жы вё лы

 (з іх 2200 ка роў), 102 800 сві ней. 

За пер шае паў год дзе 2019-га гі-

бель буй ной ра га тай жы вё лы ў рэ-

гі ё не скла ла 10 400 га лоў, сві ней — 

59 600. «Гэ та зна чыць, рост на 

17 % гі бе лі буй ной ра га тай жы вё-

лы, на 24 % — сві ней. Тут трэ ба 

пра во дзіць вель мі сур' ёз ную ра-

бо ту», — ад зна чыў ён.

«Што бу дзем ра біць?», — звяр-

нуў ся да пры сут ных Прэ зі дэнт. 

Спе цы я ліс ты пра па на ва лі раз бі-

рац ца з кож ным фак там, пра са-

чыць за до гля дам, карм лен нем.

Гу бер на тар Мін скай воб лас ці 

Ана толь ІСА ЧАН КА рас тлу ма чыў, 

што ліч бы ста тыс ты кі не зу сім ка-

рэкт ныя. Не вы твор чае вы быц цё 

жы вё лы дзе ліц ца на тры кі рун кі: 

улас на па дзеж, за бой і про даж 

на сель ніц тву «Вось гэ тыя два 

па каз чы кі — за бой і про даж на-

сель ніц тву — каб сха ваць па дзеж, 

заў сё ды ідуць уверх. Ка лі я прый-

шоў, гэ та спы ні лі», — па ве да міў 

стар шы ня Мінск ага аб лас но га вы-

кан ка ма.

Ён на га даў, што ў гас па дар ках 

Мін шчы ны па ста тыс ты цы ў 2017 

го дзе бы ло за бі та 25 ты сяч га лоў 

жы вё лы. «Гэ та ж ня праў да. На вош-

та столь кі жы вё лы за бі ваць гас па-

дар кам? Гэ та сха ва ны па дзеж. Мы 

гэ та спы ні лі, і ў нас ні бы та, па ста-

тыс ты цы, па дзеж уз рос. На са май 

спра ве — не, ён змен шыў ся», — 

рас тлу ма чыў гу бер на тар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў 

ра за брац ца ў гэ тай сі ту а цыі, пад-

клю чыць ге не раль на га пра ку ро ра і 

па лі чыць па вы ні ках го да да ныя па 

ўсёй кра і не і па аб лас цях.

«За гэ та ад ка жуць усе. На вош-

та нам араць зям лю, вы рошч ваць 

кар мы, — абу рыў ся Прэ зі дэнт. — 

Я нез дар ма па ды маю гэ тыя пы-

тан ні. Гэ та без гас па дар лі васць, 

гэ та прос та зла чын ства. Па гі бе лі 

жы вё лы раз бор кі бу дуць вель мі 

жорст кія».

Пас ля дак ла даў кі раў нік кра і-

 ны на ве даў да іль на-ма лоч ны 

блок, па гля дзеў, у якіх умо вах у 

«Шап чы цах-Аг ра» ўтрым лі ва юць 

жы вё лу.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі-

каў за ах воч ваць тых, хто пра цуе 

ў сель скай гас па дар цы, у тым лі ку 

і на гэ тым комп лек се. «Нам трэ-

ба па гля дзець на та кія гас па дар кі, 

якія сён ня ўжо не ма я кі. Ма я коў у 

нас бы ло 60, ка лі я па чы наў пра-

ца ваць, з са вец кіх ча соў. За раз іх, 

ма быць, і 1000. І гэ тых лю дзей мы 

па він ны ба чыць і пад трым лі ваць. 

Та му Ад мі ніст ра цыі трэ ба пра пра-

ца ваць гэ тыя пы тан ні і пра па но вы 

ўнес ці», — за га даў ён.

Ба гац це, атры ма нае 
ад пры ро ды

У Ста ра да рож скім до след ным 

ляс га се кі раў ні ку кра і ны па ве да-

мі лі аб са цы яль на-эка на міч ным 

раз віц ці Мін скай воб лас ці і Ста-

ра да рож ска га ра ё на.

Па воль на ідзе раз віц цё га ра-

доў-спа да рож ні каў ста лі цы. Ад на 

з пра па ноў для яго ажыў лен ня — 

з'яў лен не біз не су ўсіх уз роў няў, 

які бу дзе за бяс печ ваць ра бо чы мі 

мес ца мі жы ха роў. Мін шчы не трэ-

ба за ду мац ца і аб ды вер сі фі ка цыі 

пра мыс ло вас ці.

Ста ра да рож скі ра ён га на рыц ца 

ад ным з са мых ніз кіх уз роў няў бес-

пра цоўя ў воб лас ці і хут кім вы ра-

шэн нем праб ле мы за бяс пе ча нас ці 

шмат дзет ных сем' яў жыл лём.

За слу хаў Прэ зі дэнт і дак лад 

аб ра бо це ляс ной гас па дар кі про-

філь на га мі ніст ра Ві та ля Дрож жы. 

Кі раў нік ве дам ства за ўва жыў, што 

ў кра і не не да стат ко ва раз ві та пе-

ра пра цоў ка ніз ка якас най дзе-

ла вой драў ні ны. Сё ле та кі раў нік 

дзяр жа вы для вы ра шэн ня пы тан ня 

да зво ліў 800 000 ку ба мет раў та кой 

драў ні ны рэа лі за ваць на экс парт. 

Мі ністр рас ка заў, што для вы ра-

шэн ня за да чы рэа лі зу ец ца пра гра-

ма па бу даў ніц тве шас ці пе лет ных 

за во даў. 

«Яны вы ра ша юць праб ле му 

вы ка ры стан ня ніз ка якас най драў-

ні ны. З уво дам гэ тых шас ці прад-

пры ем стваў ужо ў 2021 го дзе мы 

пры цяг нем у аба рот да дат ко ва 

яшчэ 500 000 ку ба мет раў ніз ка-

якас най драў ні ны, — па ве да міў 

Ві таль Дрож жа. — У пер шым паў-

год дзі на ступ на га го да ўсе ўжо бу-

дуць пра ца ваць. Мы ста вім за да чу 

да кан ца го да атры маць пер шыя 

пе ле ты з не ка то рых за во даў».

Па вы ні ках на вед ван ня ляс га-

са Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў 

рас пра ца ваць у кра і не пра гра му 

па ўклю чэн ні ў аба рот ніз ка якас-

най дзе ла вой драў ні ны. Усе праб-

ле мы ле су па він ны быць вы ра ша-

ны за пяць га доў.

«Толь кі гэ ты, бу ду чы год, яшчэ 

2021-ы. Усё! Мы ўба чым па трэ бы 

на ўзроў ні кра і ны. І вы па він ны 

спла на ваць, каб на ка нец 2022 

го да ўсё пе ра пра цоў ва лі. Гэ та га-

лоў нае пы тан не. І мы па він ны на 

на ступ ную пя ці год ку спла на ваць 

та кім чы нам, каб пе ра пра цоў ва-

лі ўсё, каб не бы ло бу ра ло му», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Па сло вах кі раў ні ка кра і ны, 

да ле су трэ ба па ды сці па-гас па-

дар ску, бо гэ та ба гац це, да дзе-

нае Бо гам. «Што не атрым лі ва-

ец ца ацы лінд ра ваць — трэ ба ў 

пе ле ты і пра даць», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка азна ё міў-

ся з пра дук цы яй прад пры ем ства. 

Ся род ін ша га, акра мя пра дук цыі 

дрэ ва ап ра цоў кі, тут вы рошч ва юць 

туі, ел кі і ін шыя рас лі ны для азе-

ля нен ня га ра доў, а так са ма яга ды 

і гры бы, зда бы ва юць бя ро за вік і 

ляс ны мёд, якія па каш та ваў Прэ-

зі дэнт.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

Ста ра да рож скі ра ён.

ТАК ТЫ КА, СТРА ТЭ ГІЯ І АД КАЗ НАСЦЬ

Ка мен та рый у тэ му
Мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Ана толь ХАЦЬ КО: 

«За ста ло ся да за вяр шэн ня ўбор кі ка ля 320 000 гек та раў. Мы раз-

ліч ва ем з улі кам спе цы фі кі клі ма тыч ных умоў за вяр шыць убор ку па 

апош нім, Ві цеб скім, рэ гі ё не ў тэрмін да вась мі дзён. Мы вя дзём цэ лы 

комп лекс ра бот. Ідзе пад рых тоў ка да асен няй сяў бы, пры сту пі лі да 

сяў бы рап су. Ужо ка ля 15 пра цэн таў рап су па се я на. Ча ка ец ца вя-

лі кая кам па нія ў цэ лым па пра вя дзен ні асен няй сяў бы — ка ля двух 

міль ё наў гек та раў мы па він ны за се яць сё ле та. Ідзе ўбор ка са ло мы, 

це раб лен не лё ну».

Мі ністр ляс ной гас па дар кі Ві таль ДРОЖ ЖА: «У нас сён ня ёсць 

пэў ныя пы тан ні ў част цы пе ра пра цоў кі і вы ка ры стан ня ніз ка якас най 

дзе ла вой драў ні ны. І Прэ зі дэнт да ру чыў у най блі жэй шы час рас пра-

ца ваць пра гра му з рэа лі за цы яй яе мак сі мум за тры га ды і ўцяг нуць 

у пе ра пра цоў ку, вы ка ры стан не ўвесь рэ сурс драў ні ны, які мы ма ем 

сён ня ў кра і не. Спра ва ў тым, што з раз віц цём у Еў ро пе той жа бія-

энер ге ты кі больш звяр ну лі ся да бія па лі ва, вы ка ры стан ня ад наў ляль-

ных кры ніц. Ця пер гэ та ста но віц ца ак ту аль ным, мы ра зу ме ем, што 

гэ та пры быт ко ва і вы гад на. Ча му б гэ тым не зай мац ца?»


