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Ву чыч за явіў, што ЗША ча ка юць ад Сер біі 
пры знан ня не за леж нас ці Ко са ва

Злу ча ныя Шта ты ча ка юць, што Сер бія пры знае не за леж насць 

са ма аб ве шча на га Ко са ва. Пра гэ та за явіў учо ра прэ зі дэнт Сер біі 

Аляк сан дар Ву чыч у эфі ры ка на ла Ріnk.

«Ці па мя ня лі ЗША сваю па зі цыю, ці ста ла яна леп шай? Я не ска-

заў бы. Для нас гэ та цяж кая пра ца. ЗША ча ка юць ад Сер біі, вы гэ та 

ба чы лі ў ліс це прэ зі дэн та Трам па, каб мы пры зна лі не за леж насць 

Ко са ва. Не трэ ба пад ман ваць на род, у больш мяк кай фор ме гэ та 

ска жуць і ас тат нія за ход нія кра і ны, якія пры зна лі Ко са ва», — ска-

заў ён.

«Так ідуць рэ чы на За ха дзе. Што нам тым ча сам уда ец ца, дык гэ-

та ўказ ваць на сваю па зі цыю», — ска заў серб скі лі дар. Па вод ле яго 

слоў, у хо дзе ма ю ча га ад быц ца па ся джэн ня Ге на самб леі ААН у яго 

за пла на ва на шмат су стрэч, цэнт раль най тэ май якіх бу дзе Ко са ва.

У апош ні год Бялг рад і Пры шці на ак тыў на аб мяр коў ва лі ней кае 

кам пра міс нае ра шэн не, звя за нае з ка рэк ці роў кай ме жаў і аб ме нам 

тэ ры то ры я мі.

Аг ра рыі ў роз ных рэ гі ё нах Укра і ны 
вый шлі на ак цыі су праць про да жу зям лі за меж ні кам

Аг ра рыі ў роз ных рэ гі ё нах 

Укра і ны пра вод зяць ак цыі пра тэс-

ту ў су вя зі з пла на мі ўла д кра і ны 

па ад крыц ці рын ку зям лі сель ска-

гас па дар ча га пры зна чэн ня.

«Сён ня ў нас пра хо дзіць мір ная 

ак цыя ў мно гіх га ра дах Укра і ны. 

Учо ра быў вя лі кі зя мель ны фо-

рум, на якім прэ зі дэнт Укра і ны за явіў, што ўкра ін ская зям ля бу дзе 

пра да вац ца толь кі ўкра ін цам і ўкра ін скім кам па ні ям. Да лей у дыс-

ку сіі мы зра зу ме лі, што ўлас ні ка мі ўкра ін скіх кам па ній мо гуць быць 

за меж ні кі», — за явіў у эфі ры тэ ле ка на ла «112 Укра і на» кі раў нік 

Усе ўкра ін ска га аграр на га са ве та Анд рэй Дзі кун.

Ён пад крэс ліў, што ўкра ін скія аг ра рыі за не па ко е ныя перс пек ты-

вай, якая скла ла ся. «Яшчэ ні ад на кра і на ў све це, якая ад кры ва ла 

ры нак зям лі, на пер шым эта пе не пус ка ла ні я кіх за меж ні каў. Мы 

сю ды сён ня прый шлі ў пер шую чар гу каб звяр нуць ува гу гра мад-

ства і ўкра ін скай ула ды на гэ тае пы тан не», — рас тлу ма чыў ён. 

Дзі кун на га даў, што пы тан не аб рын ку зям лі да ты чыц ца кож на га 

жы ха ра Укра і ны, бо «аграр ны біз нес — гэ та 17 % ВУП і 40 % ва-

лют най вы руч кі кра і ны».

Удзель ні кі пра тэс таў ста яць уз доўж трас ра зам са сва ёй 

пры пар ка ва най на ўзбо чы нах тэх ні кай, гру за вы мі аў та ма бі ля мі 

і трак та ра мі. Яны тры ма юць пла ка ты са сва і мі па тра ба ван ня мі, 

ад нак да ро гі не пе ра кры ва юць, су тык нен няў не ад бы ва ец ца.

Аме ры кан скі ге не рал рас ка заў аб пла нах ЗША 
па на пад зе на Ка лі нінг рад скую воб ласць

Стра тэ гіч ны бам бар дзі роў шчык 

ВПС ЗША У-52 у са ка ві ку гэ та га го да 

імі та ваў на ня сен не ўда ру кры ла ты мі 

ра ке та мі па Ка лі нінг рад скай воб лас ці 

Ра сіі. Пра гэ та па ве да міў ча со піс Thе 

Nаtіоnаl Іntеrеst. Па вод ле яго да ных, 

гэ тая апе ра цыя пра во дзі ла ся ў рам-

ках пе ра кід ван ня пя ці бам бар дзі роў шчы каў з авія ба зы ў шта це 

Лу і зі я на на авія ба зу ў Вя лі ка бры та ніі.

Thе Nаtіоnаl Іntеrеst ад зна чыў, што ў Ка лі нінг рад скай воб-

лас ці раз гор ну та ма гут ная сіс тэ ма СПА, Але, па сло вах ка-

ман ду ю ча га ВПС ЗША ў Еў ро пе ге не ра ла Джэ фа Хэ ры га на, 

уз бро е ныя сі лы ЗША рас пра ца ва лі пла ны, якія да зва ля юць 

уз ла маць гэ тую аба ро ну. «Гэ та бы ла б шмат эле мент ная, дак-

лад на раз лі ча ная па ча се апе ра цыя з вы ка ры стан нем эфек тыў-

ных срод каў, якія мы б за дзей ні ча лі для та го, каб га ран та ваць 

са бе до ступ у ра ён, — за явіў ге не рал гру пе жур на ліс таў. — Для 

гэ та га мы і пра во дзім ву чэн ні. Мы па ста ян на пра во дзім ацэн-

ку сва іх пла наў, і ка лі спра ва дой дзе да іх вы ка нан ня, то мы 

бу дзем га то выя».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА «Шчыт Са ю за — 
2019»: усе за да чы 

вы ка на ны!
На ра сій скім па лі го не Му лі на 

за вяр шы ла ся су мес нае апе ра-

тыў нае ву чэн не Уз бро е ных сіл 

Бе ла ру сі і Ра сіі. Пра гэ та па ве да-

мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 

аба ро ны.

Вы сту па ю чы пе рад удзель ні ка мі 

ву чэн ня, кі раў нік аба рон на га ве дам-

ства Бе ла ру сі Анд рэй Раў коў ад зна-

чыў:

— Су мес нае апе ра тыў нае ву чэн не 

па ды шло да свай го ла гіч на га за вяр-

шэн ня. Зу сім хут ка на шы вай скоў-

цы вер нуц ца на Ра дзі му. За да чы, 

якія ста ві лі ся на ву чэн ні, да сяг ну ты. 

Cістэма пад рых тоў кі на шых Уз бро-

е ных Сіл і Уз бро е ных Сіл Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі, якая за кла дзе на ў пла ны 

ба я вой пад рых тоў кі па пры зна чэн ні, 

да зва ляе нам пла на мер на за бяс-

печ ваць па ста ян ную га тоў насць да 

вы ка нан ня су мес ных за дач у рам ках 

аба ро ны Са юз най дзяр жа вы і на шых 

кра ін ад умоў на га пра ціў ні ка.

Асаб лі васць гэ та га ву чэн ня ў тым, 

што бе ла ру сы вы кон ва лі прак тыч на 

ўсе за да чы ў нач ных умо вах. По быт 

іх быў на ла джа ны так, каб ні што не 

ад цяг ва ла ад асноў най мі сіі.

На шы вай скоў цы ця пер рых ту юц-

ца да вяр тан ня ў Бе ла русь.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

З па лёў ужо ўбра лі амаль 40 % 

буль бы, ура джай насць — 325—

330 цэнт не раў з гек та ра, але ў 

фер мер скіх гас па дар ках яна знач-

на вы шэй шая. «Ужо сён ня трэ ба 

мець 400—450 (цэнт не раў з гек та-

ра. — «Зв.»)», — аба зна чыў пла ны 

па па вы шэн ні ўра джай нас ці Прэ-

зі дэнт.

Убор ка сі лас ных кар моў ідзе з 

ад ста ван нем. На рых та ва лі на сі лас 

па куль толь кі ка ля 30% ку ку ру зы. 

Яна сё ле та ўра дзі ла. «Трэ ба мець 

на ўва зе, што тут гнут ка трэ ба пра-

ца ваць. Ця пер па кі нем на зер не, 

бу дзем спа дзя вац ца, што на двор'е 

да зво ліць нам са браць, — ска заў 

лі дар дзяр жа вы.— Каб мы не пра-

гля дзе лі, бо і сі ла су не атры ма ем, 

і бу дзем по тым кам бай ны ця гаць 

трак та ра мі...»

Важ на ця пер, па сло вах Прэ зі-

дэн та, убі раць ку ку ру зу з ні зін ных 

па лёў, ура джай на якіх мо жа за та-

піць дождж.

«Буль бу мы збя ром — ні ко лі та-

ко га не бы ло, каб не са бра лі. Ка лі 

трэ ба, пад клю чай це лю дзей. Бу ра кі 

так са ма збя ром, гэ та ж ма шын ная 

ўбор ка. Там жа руч ной пра цы не 

трэ ба, — ад зна чыў кі раў нік кра і-

ны. — Га лоў нае за раз — ку ку ру за. 

Так ты ка — не стра ціць сі лас і зер-

не. Най важ ней шае пы тан не сён-

ня — па се яць азі мыя, да 1 каст рыч-

ні ка трэ ба ўсё скон чыць».

Гро дзен скай воб лас ці сё ле та 

да вя дзец ца да дат ко ва за куп ляць 

зер не. Кры ху пад вя ло аг ра ры яў 

на двор'е. Але Прэ зі дэнт за ўва жыў, 

што кі ваць на пры род ныя ўмо вы 

не вар та. Трэ ба пры ста соў вац ца 

да іх і мя няць стра тэ гію вы ся ван ня 

зер ня. У год воб ласць па він на мець 

не менш за 1,5 міль ё на тон чыс та га 

зер ня. А да сяг нуць гэ та га маг чы-

ма, толь кі вы кон ва ю чы тэх на ло гіі. 

Менш сё ле та збя руць у воб лас ці і 

яб лы каў.

На тэ ры то рыі Ка рэ ліц ка га ра ё на 

раз мя шча ец ца 13 аг ра га рад коў і 

10 гас па да рак. Па сло вах стар шы ні 

рай вы кан ка ма Вік та ра Шай ба ка, 

за да ча для рэ гі ё на — за ха ваць ра-

бо чыя мес цы і інф ра струк ту ру вё-

сак. Іс тот ных праб лем (у тым лі ку 

і не да хо паў кар моў) у ра ё не ня ма. 

«Ча му ў ця бе заў сё ды Ка рэ лі чы 

вы дзя ля юц ца?» — за даў пы тан не 

Аляк сандр Лу ка шэн ка стар шы ню 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула-

дзі мі ру Краў цо ву. На дум ку апош-

ня га, спра ва тут не толь кі ў больш 

ура джай най гле бе, а і ў ква лі фі ка-

ва ных кад рах. «Ну дык трэ ба ву-

чыц ца ў яго і паў та раць гэ та. Ін ша-

га нам не да дзе на», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт.

«За ла тое ру но» 
бе ла ру саў

Асноў ны пункт у ра бо чай па-

езд цы Прэ зі дэн та — зна ём ства 

з тэх на ла гіч ны мі пра цэ са мі пе-

ра пра цоў кі лё ну на ААТ «Ка рэ лі-

чы-Лён». Прад пры ем ства мае два 

пад раз дзя лен ні: у Ка рэ лі чах і Лі-

дзе. Льно трас ту вы рошч ва юць на 

аран да ва ных зем лях Ка рэ ліц ка га, 

На ва груд ска га і Лід ска га ра ё наў. 

За сем ме ся цаў 2019 го да вы пра-

ца ва на 527,3 то ны льно ва лак на.

Лё ну сё ле та на рых та ва на на 

40—50 % больш, чым ле тась. 

Прак тыч на ўсе за во ды рэс пуб лі кі 

пра цу юць на поў ную за груз ку. Пры-

кла дам у га лі не льна вод ства для 

лі да ра кра і ны з'яў ля ец ца Гро дзен-

шчы на, дзе ў сфе ры льно апра цоў-

кі скла ла ся сіс тэ ма. Сён ня на ся мі 

ты ся чах гек та раў вы рошч ва юць 

сы ра ві ну для двух ма дэр ні за ва ных 

іль но апра цоў чых за во даў. Ця пер 

пе ра пра цоў ва юць 24 ты ся чы тон 

трас ты.

Пос пе хам у гэ тай га лі не не мо-

жа па хва ліц ца Ві цеб ская воб ласць. 

На 13 ты ся чах гек та раў вы рошч ва-

юць лён для вась мі за во даў, але 

та ко га сіс тэм на га па ды хо ду, як у 

Ка рэ лі чах, ня ма. «Мо жа, і во сем 

трэ ба там за во даў, мо жа, дзесь-

ці пло шчы да ба віць, трэ ба сес ці 

па гля дзець з іль но кам бі на там. Ві-

цеб ская воб ласць заў сё ды ў нас у 

два ра зы, да 25 ты сяч (гек та раў. — 

«Зв.»), па-мой му, вы рошч ва ла 

льну», — звяр нуў ува гу Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

На па трэ бы га лі ны ў На ва груд ку 

пра цуе льно на сен не стан цыя. Але 

33 % пло шчы апра цоў ва ец ца пад 

ім парт нае на сен не, ас тат няя — пад 

ай чын нае. Сё ле та пра дук цый насць 

за меж на га на сен на га ма тэ ры я лу, 

па сло вах гро дзен скіх іль на во даў, 

на 15—20 % вы шэй шая.

«Раз мо ва па вы ні ках гэ та га го-

да бу дзе вель мі сур' ёз ная па лёну. 

Вель мі, та му што гэ ты год па ка заль-

ны. Так, дзесь ці пад су шы ла, але ў 

цэ лым нар маль ны ж для лёну год. 

Вось і па гля дзім, на што вы вый-

шлі. Жа лез ная па він на быць тэх на-

ла гіч ная дыс цып лі на. Не ўме е це, не 

хо ча це — не сей це», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт.

На ААТ «Ка рэ лі чы-Лён» Аляк-

санд ру Лу ка шэн ку па ка за лі парк 

сель ска гас па дар чай тэх ні кі, якую 

вы ка рыс тоў ва юць у ра бо це з «бе-

ла рус кім зо ла там». Мяс цо вае кі раў-

ніц тва ад зна чы ла не да хоп ма шын 

для пе рад па сяў ной апра цоў кі гле-

бы. Вы слу хаў шы дак лад па пар ку, 

Прэ зі дэнт пад вёў вы ні кі: «Нам трэ ба 

вы зна чыцца з тэх ні кай. Вось ця пер 

«Гом сель ма шу» да ру чым — яны 

зро бяць! А ці трэ ба нам ра біць? Ці 

змо жам мы яе зра біць? Мо жа, не вя лі-

кую коль касць да вя дзец ца за ку піць». 

Асноў ныя дэ та лі пра па на ва на ку піць, 

а не ка то рыя част кі па сі лах зра біць і 

бе ла рус кім ма шы на бу даў ні кам.

Ства ра юць на прад пры ем стве 

і сваё «су пер па лі ва» — бры ке ты 

каст ры цы. Ім ацяп ля юць мяс цо выя 

шко лы, ФА Пы, баль ні цы і сам за-

вод. Прад пры ем ства амаль без ад-

ход нае.

«Як у Ка рэ лі чах, так па він на 

быць на ўсіх іль но за во дах па ўсёй 

кра і не. Лепш не трэ ба. Вось гэ-

та зра бі це — і ўсё», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лука шэн ка.

Прэ зі дэнт па абя цаў пры не аб ход-

нас ці ака заць пад трым ку льно за во-

дам у пе ра аб ста ля ван ні, у тым лі ку 

фі нан са вую.

Ства ра ю чы сіс тэ му
Пас ля азна ям лен ня з прад-

пры ем ствам ААТ «Ка рэ лі чы-

Лён» Прэ зі дэнт па раз маў ляў 

з су пра цоў ні ка мі за во да і ад-

ка заў на іх пы тан ні.

Па-пер шае, ён па тлу ма чыў, ча-

му пры ехаў у Ка рэ лі чы. Ад наў лен-

нем ільна вод ства ў кра і не за ня лі ся 

шмат га доў та му. Уліч ва ю чы ўсе 

не да хо пы, ула ды ра шы лі ся за сна-

ваць но выя за во ды і лі ніі. І па сло-

вах Прэ зі дэн та, да Гро дзен скай 

воб лас ці сён ня прэ тэн зій ня ма.

У Ка рэ лі чах яго ці ка ві ла, як вы-

бу да ва на сіс тэ ма вы твор час ці лё-

ну. «Я ду маў ра ней, ка лі мы ўвя-

за лі ся ў гэ ту вай ну па вы ра та ван ні 

льна вод чай пра дук цыі, што, мо жа 

быць, на рын ку і ня год най бу дзе гэ-

та пра дук цыя. Я пе ра жы ваў за гэ та, 

ка неш не, та му што гро шай укла-

лі ня ма ла. Сён ня мы ўпэў не ныя ў 

тым, што зра бі лі пра віль на. У Бе-

ла ру сі заў сё ды ства ра лі да стат ко-

вую коль касць лё ну — больш, чым 

ця пер. Але, каб пе ра пра ца ваць і 

за гру зіць наш іль но кам бі нат у Ор-

шы, нам трэ ба 50-52 ты ся чы тон 

ва лак на. Мы яго сё ле та атры ма ем, 

і ня дрэн най якас ці», — па ве да міў 

Прэ зі дэнт.

У бу ду чыя га ды ні жэй гэ тай 

план кі га лі на апус ціц ца не мае пра-

ва, каб су пра цоў ні кі атры млівалі да-

стой ныя за роб кі і быў за бяс пе ча ны 

экс парт «бе ла рус ка га зо ла та».

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка-

шэн кі, пас ля за кан чэн ня ўбор кі 

лё ну ўла ды яшчэ раз вер нуц ца 

да праб лем гэ тай га лі ны і раз гле-

дзяць, ча го не ха пае льна вод ству 

ў Бе ла ру сі. Сіс тэ му ра бо ты з бе-

ла рус кім «за ла тым ру ном» на Гро-

дзен шчы не кі раў нік кра і ны на зваў 

доб рай, і яна бу дзе ска пі ра ва на ў 

ін шых аб лас цях.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, 

што даў да ру чэн не ві цэ-прэм' е ру і 

мі ніст ру, якія ад каз ва юць за сель-

скую гас па дар ку, вы зна чыць, якое 

трэ ба на сен не, якая тэх ні ка, на-

коль кі рэн та бель на са мім ства раць 

ма шы ны для ра бо ты з лё нам.

«Ваш стар шы ня рай вы кан ка ма 

пра віль на ска заў, што нам не аб-

ход ны кам бі на ва ны агрэ гат, які б 

раў няў гле бу, рых та ваў і ад ра зу вы-

ся ваў. У нас ёсць па па се ве збож-

жа вых куль тур та кі агрэ гат. Ча му 

мы не мо жам пры ста са ваць яго для 

апра цоў кі лё ну? Мо жам», — ак цэн-

та ваў ува гу Прэ зі дэнт.

На вы ра шэн не ўсіх пы тан няў га-

лі ны (ад на сен ня да пе ра пра цоў кі 

лё ну) вы зна ча ны тэр мін у адзін-два 

га ды.

Ад каз ва ю чы на пы тан не су-

пра цоў ні цы ААТ «Ка рэ лі чы-

Лён» пра пе рад вы бар чую 

кам па нію, Прэ зі дэнт ад зна-

чыў, што яе «пра вя дзём, як 

заў сё ды, спа кой на, ці ха, ня-

гле дзя чы на жа дан не не ка то-

рых на даць афар боў ку шоу».

На дум ку  Аляк санд ра 

Лукашэнкі, у пар ла мен це па він на 

быць мо ладзь, гра ма дзя не ся рэд-

ня га ўзрос ту, лю дзі, якія толь кі 

вый шлі на пен сію ці пе рад пен сій-

на га ўзрос ту, і ста рыя лю дзі. Гэ тым 

сла ям не аб ход на быць у за ка на-

даў чым ор га не, каб прад стаў ляць 

ін та рэ сы ўся го на ро да.

«Нам па трэб ны пра ца здоль ны 

пар ла мент, а не кры ку ны», — ска-

заў лі дар кра і ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да-

міў на конт пра па но вы вы бі раць 

пар ла мент па пар тый ных спі сах: 

«Вы бу дзе це ве даць у най леп шым 

вы пад ку пяць пар тый і іх кі раў ні-

коў. Лю дзі звы чай на га ла су юць за 

лі да ра. А там па спі се ўжо ні хто 

не ве дае. Яны са мі па ста вяць там 

дзя цей, уну каў, па лю боў ніц, па-

лю боў ні каў, усіх ту ды пра пі шуць. 

Я ска заў: не. Мы па куль не зжы лі 

ма жа ры тар ную сіс тэ му».

Што да ты чыц ца бя гу чай вы бар-

чай кам па ніі, ён пад крэс ліў: «Мы 

пра вя дзём гэ тую пе рад вы бар чую 

кам па нію спа кой на. Гэ та рэ пе ты-

цыя заўт раш няй кам па ніі — прэ зі-

дэнц кай. Вось там нам пад кі нуць 

пер цу. А мы па він ны маз гі ў ру кі 

ўзяць і спа кой на, як заў сё ды бе-

ла ру сы гэ та ра бі лі, зра біць так, 

як трэ ба нам. А не ка мусь ці на 

за ха дзе, ус хо дзе, поўд ні або поў-

на чы».

Ка рыс та ю чы ся маг чы мас цю 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў 

жы ха роў Гро дзен шчы ны з юбі ле ем 

рэ гі ё на. У воб лас ці зна хо дзяц ца 

перс пек тыў ныя шмат га лі но выя 

гас па дар кі, якія змаг лі за ха ваць 

толь кі бе ла ру сы. «Усё Гро дзен-

ская воб ласць умее ра біць, але 

трэ ба сён ня да да ваць. І я ду маю, 

што ка лі за да чы ста віць пе рад гро-

дзен ца мі і ка лі на ле та 15—20 % 

да ба ві це, — ге ро я мі бу дзе це, — 

ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Вы ства-

ра е це сіс тэ мы. І гэ та ха рак тэр ная 

ры са ва ша га гу бер на та ра. Я даў но 

яго ве даю, ма лай чы на. Трэ ба сіс-

тэ мы заў сё ды ства раць».

Пад вод зя чы вы ні кі раз мо вы, 

Прэ зі дэнт на зваў Ка рэ ліц кі ра ён 

ад ным з най леп шых у рэс пуб лі цы, 

у яко га па він ны ву чыц ца і ін шыя 

рэ гі ё ны.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ «БЕ ЛА РУС КА ГА ЗО ЛА ТА»


