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Цёп лая зі ма пры му сі ла аг ра ры яў воб-

лас ці пай сці на экс пе ры мент і па чаць 

сяў бу на ме сяц ра ней.

— Па се я ны во пыт ныя ўчаст кі па 

10—15 гек та раў аў са і яч ме ню ў Глус кім, 

Кі раў скім, Асі по віц кім і Баб руй скім ра ё-

нах, — па тлу ма чы ла на чаль нік ад дзе ла 

ін тэн сі фі ка цыі рас лі на вод ства Ка мі тэ-

та па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні 

Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Лі лія ГУ ЛІН-

СКАЯ. — Зям ля ад та яў шая, віль га ці вя лі-

кай ня ма, та му трэ ба пра ца ваць. Сі ноп ты кі 

вя лі ка га цяп ла не абя ца юць, але спа дзя ём-

ся, што і вя лі кіх ма ра зоў не бу дзе. А не вя-

лі кі мі нус на сен ню не пе ра шко да. Бу дзем 

на зі раць за па ля мі, каб на ле та ве даць, што 

і ка лі се яць. Клі мат змя ня ец ца, і трэ ба не як 

пры ста соў вац ца. Ні хто па куль не ве дае, ці 

ёсць сэнс у та кіх ран ніх па се вах.

Су раз моў ні ца так са ма па ве да мі ла, што 

зер не вых і зер не ба бо вых пад яра вы сеў 

у воб лас ці на рых та ва на пад поў ную па-

трэб насць і на ват бо лей — 51,6 ты ся чы тон 

за мест не аб ход ных 42,3 ты ся чы. Акра мя 

гэ та га, для па ляп шэн ня рэ пра дук цый на га 

і сар та во га скла ду з спе цы я лі за ва ных гас-

па да рак воб лас ці бу дзе за во зіц ца ка ля трох 

ты сяч тон эліт на га на сен ня. Пас ля 10 са ка ві-

ка аг ра гас па дар кі воб лас ці пла ну юць па чаць 

пад корм ку азі мых куль тур. Ця пер вя дзец ца 

на за па шван не мі не раль ных угна ен няў і ак-

тыў на вы во зіц ца на па лі ар га ні ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ёсць ідэ я

ЗАЙ МАЦ ЦА НА ВУ КАЙ — 
БЫЦЬ У ТРЭН ДЗЕ!

У Мін ску прай шоў фі нал рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі». На ад-

ной пля цоў цы са бра лі ся най леп шыя ма ла-

дыя рас пра цоў шчы кі кра і ны, якія прэ зен-

та ва лі свае іна ва цый ныя пра ек ты.

— Дзя вя ты се зон пра ек та чар го вы раз па-

цвер дзіў вы со кі на ву ко ва-да след чыц кі па тэн-

цы ял бе ла рус кай мо ла дзі, яе ўмен не ге не ры-

ра ваць пра грэ сіў ныя і за па тра ба ва ныя жыц цём 

ідэі. Вы со кі ін тэ лект юна коў і дзяў чат сён ня 

ро біц ца ас но вай для да лей ша га рос ту ў са-

мых роз ных сфе рах: ад бія тэх на ло гій да ро ба-

та тэх ні кі. «100 ідэй для Бе ла ру сі» — па цвяр-

джэн не та го, што ў на шай кра і не та ле на ві тая 

і ду ма ю чая мо ладзь», — ад зна чыў на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэй 

КУН ЦЭ ВІЧ.

— Экс перт ны са вет аца ніў рас пра цоў кі фі на-

ліс таў з пунк ту гле джан ня на ву ка ё міс тас ці і іна-

ва цый нас ці, — пад крэс ліў пер шы сак ра тар ЦК 

БРСМ, член Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-

на га схо ду Дзміт рый ВА РА НЮК. — Га лоў ная 

за да ча кон кур су — даць маг чы масць кож на му 

пра па на ваць сваю ідэю і ад чуць пад трым ку з 

на ша га бо ку. Што год пры клад на 10—20 пра-

ек таў «100 ідэй для Бе ла ру сі» ўка ра ня ец ца ў 

ай чын ную вы твор часць, і гэ та вы дат на.

Га лоў най част кай па дзеі ста ла экс па зі цыя-

прэ зен та цыя ма ла дзёж ных іна ва цый ных пра-

ек таў «На ві га тар ідэй», ку ды ўвай шло больш 

за сто аў тар скіх рас пра цо вак — пе ра мож цаў 

ад бо рач ных ту раў кон кур су «100 ідэй для Бе-

ла ру сі» па дзе ся ці кі рун ках.

Фіш кай сё лет ня га се зо на кон кур су ста ла 

эка ла гіч ная тэ ма ты ка. У фі на ле бы лі ад зна ча-

ны двац цаць пе ра мож цаў дзвюх уз рос та вых 

ка тэ го рый: пер шая — на ву чэн цы, дру гая — сту-

дэнц кая і пра цоў ная мо ладзь, ма ла дыя на ву-

коў цы.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

P. S. Больш пад ра бяз на пра фі нал кон кур-

су — у най блі жэй шым вы пус ку ма ла дзёж на га 

да дат ку «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на».

Сяў бу бя гу ча га го да на поў на чы кра і -

ны мож на па раў наць з дзяр жаў ным 

эк за ме нам, уліч ва ю чы ўва гу да Ві цеб-

шчы ны з бо ку Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. 

25 лю та га Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі-

саў Указ № 70 «Аб раз віц ці аг ра пра мыс-

ло ва га комп лек су Ві цеб скай воб лас ці».

Як рых ту юц ца да сяў бы, ці хо піць угна ен-

няў, тэх ні кі, зап час так для яе, кад раў? Гэ тыя 

пы тан ні бы лі ня даў на ў цэнт ры ўва гі на па ся-

джэн ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант-

ро лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ле а нід Ан фі маў 

пад крэс ліў, што сяў ба ста не «лак му са вай 

па пер кай» та го, што пра па но вы ўла ды аб-

лас но га ўзроў ню на конт «рэ фор мы» бы лі 

на са мрэч «ад зям лі». Кі раў нік дзяр жа вы 

пай шоў на су страч і ця пер трэ ба да ка заць, 

што аграр ны сек тар Ві цеб шчы ны мо жа 

функ цы я на ваць эфек тыў на.

У пер шай дэ ка дзе са ка ві ка не аб ход на 

за вяр шыць пад рых тоў ку трак та роў, па сяў-

ной і гле ба апра цоў ва ю чай тэх ні кі. У кож най 

сель ска гас па дар чай ар га ні за цыі за ду ма на 

ства рыць ма біль ныя ра монт ныя атра ды і 

зве нні для та го, каб мож на бы ло хут ка ра-

ман та ваць ма шы ны ў па лях.

Што да ты чыц ца ме ха ні за тар скіх кад раў, 

у Ка мі тэ це па сель скай гас па дар цы і хар ча-

ван ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма кан ста ту-

юць, што для сяў бы па трэб ны 6230 ча ла век. 

У тым лі ку для пра цы на энер га на сы ча най 

тэх ні цы ў дзве зме ны — 1630. Не ха пае 882 

ме ха ні за та раў. Праб ле му дэ фі цы ту тра-

ды цый на вы ра шаць пе ра важ на за лік тых, 

ка го на кі ру юць з пра мыс ло вых прад пры-

ем стваў, да па мо гуць аг ра ры ям вы пуск ні кі 

і прак ты кан ты з уста ноў аду ка цыі.

Сё ле та агуль ная па сяў ная пло шча сель-

ска гас па дар чых куль тур скла дзе 805 ты ся чы 

гек та раў, гэ та на 2,1 ты ся чы больш, чым у 

2019-м. Пад зер не выя і зер не ба бо выя пла-

ну ец ца за няць 450 ты сяч гек та раў.

Сё ле та на поў на чы Бе ла ру сі ма юць 

на мер са браць збож жа ў свір на вай ва зе 

980 ты сяч тон, рап су — 104, іль но ва лак-

на — 13,1, буль бы — 84,9, ага род ні ны — 

41 ты ся чу тон. І гэ та да зво ліць па вя лі чыць 

аб' ёмы вы твор час ці ва ла вой пра дук цыі 

рас лі на вод ства ў па раў на нні з мі ну лым 

го дам на 11,5 %.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка-

ма Мі ка лай ШАРС НЁЎ па тра ба ваў, каб у 

ра ё нах па кла па ці лі ся пра ўсе ню ан сы на-

пя рэ дад ні сяў бы. І ні чо га но ва га не трэ ба 

пры дум ваць для да сяг нен ня пос пе ху. Ён 

скла да ец ца са стап ра цэнт на га вы ка нан ня 

ўсі мі аг ра ры я мі пунк таў служ бо вых аба вяз-

каў, пры трым лі ван ня па тра ба ван няў тэх ні кі 

бяс пе кі, тэх на ла гіч най дыс цып лі ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

На слы ху

Не ў той ствол...
Кры мі наль нае рэ ха
 свя точ на га са лю ту

Га лоў нае след чае ўпраў лен не След ча га ка-

мі тэ та за вяр шы ла рас сле да ван не кры мі-

наль най спра вы аб вы бу хах са лют ных уста-

но вак 3 лі пе ня мі ну ла га го да ў Мін ску.

Уста ноў ле на, што на пя рэ дад ні пра вя дзен ня 

са лю ту су пра цоў ні кі Мін скай ва ен най ка мен да-

ту ры вы яві лі не ад па вед насць боль шай част кі 

пі ра тэх ніч ных вы ра баў ка ліб ру 195 мм нар ма-

тыў на-тэх ніч най да ку мен та цыі. За куп ле ная 

ра ней у ра сій скай кам па ніі пі ра тэх ні ка бы ла з 

бра кам, які да пус ці ла прад пры ем ства-вы твор-

ца. Так, дыя метр (ка лібр) вы ра баў пе ра вы шаў 

нор му, што не да зва ля ла за ра дзіць іх у ства лы 

са лют ных уста но вак у штат ным па рад ку. Яны 

пад ля га лі без умоў най ад бра коў цы і не маг лі 

бяс печ на вы ка рыс тоў вац ца пры пра вя дзен ні 

са лю ту. Па ўзгад нен ні з ка мен да ту рай для 

вы праў лен ня на мес цы вы яў ле ных дэ фек таў і 

за ме ны бра ка ва ных вы ра баў у Мінск пры бы лі 

два ін жы не ры прад пры ем ства-вы твор цы.

У пра цэ се за ра джан ня са лют ных уста но-

вак фе ер ве рач ны мі вы ра ба мі на зва ныя асо бы 

ра зам з ка ман дзі рам ро ты Мін скай ва ен най 

ка мен да ту ры да пра цоў ва лі іх шля хам уня сен ня 

змя нен няў (па мян шэн не дыя мет ра праз ме-

ха ніч нае ўздзе ян не), якія не пра ду гле джа ны 

ін струк цы яй па экс плу а та цыі, нар ма тыў най і 

тэх ніч най да ку мен та цы яй. Та кія змя нен ні пры-

во дзі лі вы ра бы ў не бяс печ ны для вы ка ры стан-

ня стан, што па цвяр джа ец ца вы ні ка мі экс перт-

ных да сле да ван няў і след ча га экс пе ры мен ту, 

ін фар муе След чы ка мі тэт. Удак лад ня ец ца, што 

ў во сем са лют ных уста но вак бы ло за ра джа на 

480 фе ер ве рач ных вы ра баў (ка ліб ру 195 мм), 

больш за 190 з якіх не маг лі быць вы ка ры ста ны 

для бяс печ на га пра вя дзен ня са лю ту.

З пры чы ны да пу шча ных па ру шэн няў ад бы-

лі ся ня штат ныя сі ту а цыі: вы бу хі вы ра баў на 

ніз кай вы шы ні і ў ства лах мар цір, у вы ні ку якіх 

адзін ча ла век за гі нуў, яшчэ адзі нац цаць па цяр-

пе лі. Шко да ма ё мас ці фі зіч ных і юры дыч ных 

асоб на не се на на агуль ную су му звыш 740 ты-

сяч руб лёў.

Ма тэ ры я лы кры мі наль най спра вы пе ра да-

дзе ныя пра ку ро ру для на кі ра ван ня ў суд.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Сяў ба-2020 Пра вер ка на па лях

На Ма гі лёў шчы не прай шлі пер шыя за сеў кі

Еў ра ка мі сія вы дзе лі ла Грэ цыі транш 
для ба раць бы з міг ра цый ным кры зі сам

Еў ра ка мі сія (ЕК) вы лу чы ла Грэ цыі 

€700 млн для ба раць бы з па то ка мі 

сі рый скіх бе жан цаў, якія імк нуц ца 

па тра піць у Еў ро пу праз Тур цыю. 

Пра гэ та за яві ла кі раў нік Еў ра ка мі-

сіі Урсу ла фон дэр Ля ен «Еў ра ка мі сія 

вы дзя ляе €700 млн да па мо гі Грэ цыі, 

200 млн з якіх бу дзе пра да стаў ле на не ад клад на», — ска за ла 

яна. Па сло вах кі раў ні ка ЕК, грэ час кія за не па ко е нас ці — гэ та 

за не па ко е нас ці ЕС. «Га вор ка ідзе не толь кі аб грэ час кіх ме-

жах, але і аб еў ра пей скіх», — да да ла яна. Акра мя та го, фон 

дэр Ля ен пад крэс лі ла, што ЕС за ха вае адзін ства ў ба раць бе з 

міг ра цый ным кры зі сам. «Тыя, хто спра бу е пра ве рыць адзін ства 

ЕС на тры ва ласць, бу дуць рас ча ра ва ныя, — за яві ла яна. — Тур-

цыя — не во раг, але лю дзі — не сро дак для да сяг нен ня мэ т». 

Як вя до ма, ра ней агенц тва Rеutеrs па ве да мі ла са спа сыл кай на 

ту рэц ка га чы ноў ні ка, што ў Ан ка ры пры ня лі ра шэн не не спы няць 

сі рый скіх бе жан цаў, якія імк нуц ца тра піць у Еў ро пу па мо ры або 

па су шы.

У Па пы Рым ска га не вы яві лі ка ра на ві ру са
Тэст на ка ра на ві рус у 83-га до ва га Па пы Рым ска га Фран-

цыс ка, які апош нім ча сам ад маў ляў ся ад удзе лу ў шэ ра гу ме-

ра пры ем ствах з-за ня ду жан ня і вы клі каў гэ тым па да зрэн ні, 

па ка заў ад моў ны вы нік. Аб гэ тым па ве да мі ла італь ян ская га зе та 

Іl Mеssаggеrо. На мі ну лым тыд ні пад час аў ды ен цыі Па па Рым скі 

вы ка заў пад трым ку за ра жа ным ка ра на ві ру сам і па дзя ка ваў 

ме ды кам, якія да па ма га юць хво рым. Як па ве дам ляў пар тал 

Vаtісаn Nеws, пан ты фік спе цы яль на не су стра каў ся з хво ры-

мі, але па ціс нуў ру ку вер ні кам пад час аў ды ен цыі і па ца ла ваў 

дзі ця. У кан цы мі ну ла га тыд ня на пар та ле MСM Nеws з'я ві ла ся 

пуб лі ка цыя пра маг чы мыя за ра жэн ні ка ра на ві ру сам лю дзей 

з блі жэй ша га акру жэн ня Фран цыс ка і ка ран тын у па пскім го-

ра дзе-дзяр жа ве. У ва ты кан скай прэс-служ бе на зва лі гэ тую 

ін фар ма цыю не дак лад най.

Коль касць звыш ба га це яў у све це пе ра вы сі ла 
паў міль ё на ча ла век

У 2019 го дзе коль касць лю дзей з ак ты ва мі больш за $30 млн 

вы рас ла на 31 ты ся чу, пе ра вы сіў шы паў міль ё на ча ла век. Пра 

гэ та свед чаць да ныя спра ва зда чы Thе Wеаlth Rероrt 2020 між-

на род най кан са лтын га вай кам па ніі Knіght Frаnk. Мяр ку ю чы па 

вы ні ках спра ва зда чы, хут чэй за ўсё ба га це юць лю дзі ў Азіі. 

У двац цат цы кра ін, якія пра дэ ман стра ва лі мак сі маль ны пры рост 

коль кас ці ўльтра хай нэ таў, шэсць зна хо дзяц ца ме на ві та ў гэ-

тым рэ гі ё не. Уся го ў Азіі за 2019 год коль касць звыш за мож ных 

лю дзей вы рас ла больш чым на 11,7 ты ся чы ча ла век. У аб са-

лют ным вы ра жэн ні лі да рам па лі ку вель мі ба га тых жы ха роў 

за ста ец ца ЗША — там жы ве 240 575 ча ла век з ка пі та лам больш 

за $30 млн. Па вод ле пра гно зу Knіght Frаnk, у най блі жэй шыя 

пяць га доў коль касць са мых ба га тых лю дзей па ўсім све це 

па вя лі чыц ца больш чым на чвэрць і да 2024-га да сяг не амаль 

650 ты сяч ча ла век. Лі да ра мі пры рос ту даб ра бы ту пра цяг нуць 

за ста вац ца азі яц кія кра і ны — Ін дыя (да дасць 73 %), В'ет нам 

(64 %) і Кі тай (58 %).

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Зла чын насць не мае меж, 

а за да ча пра ва ахоў ні каў 

лю бой кра і ны — за бяс пе-

чыць спа кой гра ма дзян, 

бяс пе ку дзе ла во га і эка на-

міч на га раз віц ця ў цэ лым. 

Аб гэ тым іш ла га вор ка 

на цы ры мо ніі пад пі сан ня 

ме ма ран ду ма, якое ста ла 

чар го вым кро кам у су пра-

цоў ніц тве мі лі цы я не раў.

У раз мо ве з жур на ліс та мі 

на чаль нік ГУ УС Мін гар вы-

кан ка ма ге не рал-ма ёр мі лі-

цыі Іван КУБ РА КОЎ ад зна чыў, 

што агуль на кры мі наль ная зла-

чын насць усё больш сы хо дзіць 

у су свет ную па ву ці ну. Гэ та му 

спры я юць, з ад на го бо ку, моц-

ная пра фі лак ты ка і за тры ман ні 

па ру шаль ні каў у рэ аль нас ці, а 

з дру го га — раз віц цё вы со кіх 

тэх на ло гій.

«Тут мы не здо ле ем без 

зно сін з на шы мі ка ле га мі, та му 

што зла чын ствы мо гуць здзяйс-

няц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, але зла чын цы зна хо-

дзяц ца да лё ка за мя жой. Зно-

сі ны па між на шы мі су пра цоў ні-

ка мі да па мо гуць су праць ста яць 

та кой зла чын нас ці ўжо больш 

эфек тыў на», — ад зна чыў Іван 

Куб ра коў. 

Іван Куб ра коў вы со ка аца-

ніў і ўзро вень уза е ма дзе ян ня з 

ра сій скі мі ка ле га мі і пад крэс ліў 

важ насць аса біс тых кан так таў 

для апе ра тыў нас ці. На прык лад, 

боль шая част ка нар ко ты каў 

трап ляе да нас з Ра сіі праз фак-

тыч на праз рыс тую гра ні цу.

«Та му, каб па ста віць за слон 

гэ та му зел лю, гэ та му злу, мы, 

ка неш не, аб мень ва ем ся до све-

дам і з улі кам ін фар ма цыі, якая 

па сту пае нам ад ка лег, апе ра-

тыў на рэ агу ем», — па ве да міў 

на чаль нік ГУ УС.

У сваю чар гу, на мес нік мі-

ніст ра ўнут ра ных спраў Уз бе-

кі ста на — на чаль нік ГУ УС 

Таш кен та ге не рал-ма ёр Рус-

там ДЖУ РА ЕЎ пад крэс ліў, 

што па між на шы мі кра і на мі ў 

апош нія тры га ды ак тыў на раз-

ві ва ец ца су пра цоў ніц тва ва ўсіх 

сфе рах. 

«Гэ тым ме ма ран ду мам па-

кла дзе на ас но ва да лей шай 

ра бо ты па ба раць бе з эк стрэ-

міз мам, тэ ра рыз мам, транс на-

цы я наль най зла чын нас цю, нар-

кат ра фі кам, кі берз ла чын нас цю. 

Акра мя та го, мы бу дзем пра-

ца ваць над па вы шэн нем ква-

лі фі ка цыі і аб ме нам до све дам 

па між на шы мі су пра цоў ні ка мі. 

У на шых ка лег з Мін ска на за-

па ша ны вель мі знач ны во пыт 

па ба раць бе са зла чын нас-

цю ў сфе ры вы со кіх тэх на ло-

гій», — ска заў Рус там Джу ра еў. 

Ён вы ка заў спа дзя ван не, што 

ме ма ран дум да па мо жа абы сці 

пэў ныя бю ра кра тыч ныя пе-

ра по ны, бо сам час па тра буе 

най хут чэй ша га рэ ага ван ня ў 

пра ва ахоў най дзей нас ці.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Су пра цоў ніц тва

СПА КОЙ І БЯС ПЕ КА БЕЗ МЕЖ
Ста ліч ныя ўпраў лен ні ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на 

пад пі са лі ме ма ран дум аб уза е ма па ра зу мен ні


