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Кі тай і ЗША па га дзі лі ся на па этап нае 
зні жэн не пош лін на та ва ры

Пра гэ та па ве да мі ла агенц-

тва Blооmbеrg са спа сыл кай на 

прад стаў ні ка мі ніс тэр ства ка-

мер цыі КНР Гаа Фэ на. «Ка лі ба кі 

да сяг нуць пер шай част кі здзел кі, 

то ў ад па вед нас ці са змес там па-

гад нен ня ўза ем ныя па вы ша ныя 

пош лі ны па він ны быць сін хрон на і пра пар цый на ад ме не ны, 

гэ та важ ная ўмо ва да сяг нен ня па гад нен ня», — за явіў Гаа 

Фэн, сло вы яко га пры во дзіць РІА «На ві ны». Фэн так са ма 

за явіў, што па мер зні жэн ня та ры фаў на пер шым эта пе бу-

дзе за ле жаць ад змес ту гэ та га па гад нен ня. Па вод ле яго

слоў, абод ва ба кі пра вя лі «кан струк тыў ныя пе рагаворы» ў 

апош нія два тыд ні і пра цяг ва юць да маў ляц ца аб тым, дзе 

і ка лі бу дзе пад пі са на па гад нен не аб «пер шай фа зе», па-

ве дам ляе пар тал РrоFіnаnсе Sеrvісе. Пер шы этап уліч вае 

да моў ле нас ці аб па стаў ках аме ры кан скіх сель гас та ва раў у 

КНР, вы зна чэн ні пра ві лаў для пра ду хі лен ня ма ні пу ля ван ня 

кур са мі ва лют, ме рах па аба ро не ін тэ ле кту аль най улас нас ці 

і ад крыц ці рын каў КНР для аме ры кан скіх кам па ній.

Прэ зі дэнт Ба лі віі сы шоў у ад стаў ку
Аб сва ёй ад стаў цы Ху ан Эва Ма ра лес Ай ма за явіў ужо 

пас ля ад' ез ду са ста лі цы ў пра він цыю Ка ча бам ба. Па вод-

ле яго слоў, ра шэн не па кі нуць сваю па са ду ён пры няў для 

та го, каб «лі да ры апа зі цыі, якія зла дзі лі пе ра ва рот, пе ра-

ста лі спаль ваць да мы прос тых лю дзей». Ма ра лес вы ка заў 

над зею на тое, што бес па рад кі спы няц ца ў най блі жэй шы 

час. Пры гэ тым Ма ра лес па абя цаў не ад маў ляц ца ад ба-

раць бы і за клі каў лі да раў ба лі вій скай апа зі цыі «спы ніць 

гэ ты гвалт». Акра мя яго, у ад стаў ку па да лі ві цэ-прэ зі дэнт 

кра і ны Аль ва ра Гар сія Лі не ра, спі кер па ла ты дэ пу та таў 

Вік тар Бор да, мі ністр пла на ван ня і ка ар ды на цыі Мар' я-

на Пра да, стар шы ня Вы шэй ша га вы бар ча га су да кра і-

ны Ма рыя Эў хе нія Чо ке, кі раў нік мыт на га дэ парт амен та 

Мар лен Ар дая, генп ра ку рор Па бла Ды дэ рых, а так са ма 

не каль кі се на та раў. Паз ней спі кер се на та Ба лі віі Ад ры я-

на Саль ваць е ра, да якой, па вод ле кан сты ту цыі, па він на 

бы ла пе рай сці ўла да ў кра і не, так са ма па да ла ў ад стаў ку. 

Бе ла русь вы сту пае за на ладж ван не агуль на на цы я наль на га 

дыя ло гу ў мэ тах пе ра адо лен ня ўсіх на яў ных су пя рэч нас цяў 

у Ба лі віі, ад зна ча ец ца ў за яве нашага знешнепалітычнага 

ведамства.

Пра гноз па рэй тын гах Вя лі ка бры та ніі 
па гор ша ны да «не га тыў на га»

Гэ тае ра шэн не экс пер ты агенц тва 

Mооdу's звя за лі з па слаб лен нем бры-

тан скіх ін сты ту таў, вы му ша ных спраў-

ляц ца з вя лі кай коль кас цю па лі тыч ных 

вы клі каў, якія з'я ві лі ся ў апош ні час. 

Яны так са ма лі чаць, што эка на міч ная 

і бюд жэт ная ста біль насць Вя лі ка бры-

та ніі бу дзе аслаб ляц ца ў да лей шым і 

ста не больш ус пры маль най да шо каў, чым мер ка ва ла ся 

ра ней. «Уз рос лая інерт насць і ча сам па ра ліч, якія ха рак-

та ры зу юць пра цэс пры няц ця па лі тыч ных ра шэн няў» у пе-

ры яд пад рых тоў кі да вы ха ду Вя лі ка бры та ніі з Еў ра са ю за, 

па каз ва юць, на коль кі па гор шы лі ся «функ цы я наль насць і 

прад ка заль насць, якія заў сё ды вы лу ча лі ін сты ту цый нае 

ася род дзе Вя лі ка бры та ніі», пі шуць ана лі ты кі. Brехіt стаў 

ка та лі за та рам па гар шэн няў, яны, як ча ка юць у Mооdу's, 

за ха ва юц ца на пра ця гу пэў на га ча су з улі кам та го, што 

аб мер ка ван не ўмоў ганд лё ва га па гад нен ня Вя лі ка бры та-

ніі і ЕС па-ра ней ша му вы клі кае мност ва спрэ чак. Ад ным з 

най больш важ ных мо ман таў з пунк ту гле джан ня крэ дыт-

ных рэй тын гаў у Mооdу's лі чаць той факт, што аслаб ля ец ца 

схіль насць Вя лі ка бры та ніі да бюд жэт най дыс цып лі ны.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Удзель ні каў і гас цей свя та ў 

Рэ чы цы пры ві таль ным ад-

ра сам па він ша ваў Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі. Кі раў нік дзяр жа-

вы вы ка заў удзяч насць усім, 

хто пра цуе на па лях, фер мах 

і пе ра пра цоў чых прад пры ем-

ствах са май вя лі кай у кра і не 

Го мель скай воб лас ці. «Пе ра-

ка на ны, што вы ка нан не тэх на-

ло гій і ад каз нае стаў лен не да 

спра вы кож на га з вяс коў цаў, 

ад ме ха ні за та ра да кі раў ні-

ка, да па мо жа нам вы ра шыць 

важ ныя за да чы, якія ста яць 

пе рад аг ра пра мыс ло вым 

комп лек сам Го мель шчы ны 

і ўсёй Бе ла ру сі», — зачытаў 

прывітальны адрас старшыня 

Гомельскага аблвыканкама 

Генадзь САЛАВЕЙ.

Для аг ра ры яў Го мель шчы ны 

2019 год быў вель мі ня прос ты з 

пунк ту гле джан ня клі ма тыч ных 

умоў. Ім да вя ло ся пе ра адоль ваць 

на ступ ствы то бяз лі тас най спя ко-

ты, то вель мі ніз кай для ле та тэм-

пе ра ту ры. Ве цер і град так са ма 

паў плы ва лі на кан чат ко выя вы ні кі. 

За гі ну ла ка ля 5 % па се ваў, дзя ся-

тая іх част ка бы ла па шко джа на. 

Між тым сель гас вы твор цы вы-

тры ма лі гэ ты эк за мен на тры ва-

ласць. Бы ло са бра на 692 ты ся чы 

тон збож жа вых і зер не ба бо вых 

куль тур. Гэ та на 12 % больш, чым 

ле тась. З улі кам ку ку ру зы агуль-

ная ва га го мель ска га ка ра вая на-

блі зі ла ся да міль ё на тон.

— Па куль ра са не ля жа, мы 

не сы хо дзі лі з по ля, — ус па мі нае 

сё лет няе жні во Мі ка лай Сы шчан-

ка. — Пры хо дзім ра ні цай, рых ту ем 

кам бай ны і пра цу ем столь кі, коль кі 

на двор'е да зва ляе.

Стар шы кам бай нер з КСУП 

«Ельск» стаў пе ра мож цам аб лас-

ных «Да жы нак» ся род ма ла дзёж-

ных экі па жаў. Ма ла ды ча ла век 

пра ца ваў на кам бай не КЗС-10К 

«Па лес се» і ўбраў 628 гек та раў з 

умоў ным на ма ло там 1488 тон.

Так, сё лет няе жні во на Го мель-

шчы не вы зна чы ла но выя проз ві-

шчы пе ра да ві коў і на га да ла пра 

тых, хто не са сту пае лі дар скія па-

зі цыі. Экі па жы стар шых кам бай-

не раў Ва сі ля Ко ва ля і Іва на Вы р-

ві ча з аг ра кам бі на та «Хол меч» 

Рэ чыц ка га ра ё на што год ста но-

вяц ца пер шы мі ў воб лас ці ты сяч-

ні ка мі. 188 экі па жаў на ма ла ці лі 

звыш 1000 тон збож жа. Боль-

шасць з іх пра цуе ў Рэ чыц кім ра ё-

 не. На цы ры мо ніі ўзна га ро джан-

ня ў Рэ чы цы стар шы ня Го мель-

ска га абл вы кан ка ма Ге надзь 

Са ла вей ад зна чае, што лі да рам 

рас це год ная зме на:

— Сё ле та 23 ма ла дзёж ныя 

экі па жы пе ра сяг ну лі ты сяч ную 

мя жу па на ма ло це. Упер шы ню ў 

лік ты сяч ні каў увай шлі ся мей ныя 

па ры: су жэн цы — Анд рэй і Тац ця-

на Бух мі лер, Дзміт рый і Ва лян ці-

на Та ра сен кі з Рэ чыц ка га ра ё на, 

а так са ма баць ка і дач ка Сяр гей 

і На стас ся Жу раў з Бра гін ска га 

ра ё на. У цэ лым у воб лас ці кож ны 

шос ты экі паж мае га на ро вае зван-

не ты сяч ні ка.

Між ін шым, аг ра рыі рэ гі ё на 

на рых та ва лі і не аб ход ную коль-

касць кар моў для доб рай зі моў кі 

жы вёл — па 27,5 цэнт не ра кар-

ма вых адзі нак на ўмоў ную га ла ву. 

Най леп шым у на рых тоў цы кар моў 

пры зна ны Ель скі ра ён. Ма зыр скі 

да сяг нуў са мых вы со кіх па каз чы-

каў у жы вё ла га доў лі, ра ду ец ца 

стар шы ня рай вы кан ка ма Але-

на ПАЎ ЛЕЧ КА:

— На шы лю дзі вель мі ад каз-

ныя. Яны на рошч ва юць аб' ёмы 

вы твор час ці і рэа лі за цыі пра дук-

цыі жы вё ла га доў лі. Ад гэ та га на ў-

прост за ле жыць іх за ро бак. Ён 

сён ня ў аг ра пра мыс ло вым комп-

лек се Ма зыр шчы ны скла дае 

1100 руб лёў.

Да рэ чы, най леп шым прад пры ем-

 ствам се зо на па збо ры збож жа-

вых пры зна ны саў гас-кам бі нат 

«За ра» Ма зыр ска га ра ё на. Дру-

гое мес ца па між са бой па дзя лі лі

аг ра кам бі нат «Хол меч» Рэ чыц ка га 

ра ё на і прад пры ем ства «Па лес-

се-Аг ра ін вест» Пет ры каў ска га. 

А вось ра ё наў — лі да раў па вы-

твор час ці збож жа сё ле та вы ра шы-

лі не вы зна чаць.

На мес нік стар шы ні Па ла-
ты прад стаў ні коў Ба ляс лаў 
ПІРШ ТУК, які быў абра ны дэ пу та-
там ад Рэ чыц кай акру гі № 44, на аб-
лас ных «Да жын ках» ад зна чыў, што 
Го мель шчы на зра бі ла важ кі ўнё сак 
у агуль ную скар бон ку кра і ны:

— Пры род на-клі ма тыч ныя 
ўмо вы, у тым лі ку і ніз кая баль-
насць зям лі, па ста ян на пры но-
сяць пэў ныя вы пра ба ван ні гэ тай 
паўд нё вай воб лас ці кра і ны. І ўсё ж 
Го мель шчы на год на тры мае мар-
ку. Пра цаў ні кі зна хо дзяць но выя 
тэх на ло гіі: на прык лад, пер шы мі ў 
кра і не асво і лі тэх на ло гію вы твор-
час ці ку ку ру зы як на сі лас, так і на 
зер не. На Го мель шчы не пра ца ві-
тыя лю дзі, якія вель мі ад каз на ста-
вяц ца да спра вы і атрым лі ва юць 
той вы нік, які су па стаў ны з ін шы мі 
аб лас ця мі. Да рэ чы, каб яго атры-
маць, тут трэ ба пра ца ваць удвая 
больш. Я жа даю, каб ва шы да хо-

ды рас лі пра пар цы я наль на ўкла-

дзе най ва мі пра цы. Ну і доб ра га 

на двор'я на ле та.

Між тым аб лас но му свя ту ў Рэ-

чы цы з на двор' ем па шан ца ва ла. 

Та му з вы ні ка мі пра цы аг ра ры яў 

на вы стаў цы пад вор каў мож на бы-

ло азна ё міц ца пад ра бяз на. Ву лі цы 

го ра да пе ра тва ры лі ся ў адзін вя-

лі кі квар тал з ганд лё вы мі і ра мес-

ны мі ра да мі. Дзе ці і да рос лыя з 

за да валь нен нем фа та гра фа ва лі ся 
на фо не су час най сель гас тэх ні кі, 
дэ гус та ва лі сё лет нюю пра дук цыю 

і шчы ра він ша ва лі ўсіх пра цаў ні коў 

аграр на га комп лек су.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, Рэ чы ца.

Фо та аў та ра.

Да жын кі-2019Да жын кі-2019

ГОД НЫ ВЫ НІК ЖНІ ВА
на Го мель шчы не быў да сяг ну ты 

пры па ста ян най ба раць бе з на двор' ем

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Дэ пу та ты пра па ну юць 
па вя лі чыць да па мо гу 

па бес пра цоўі

Стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 
зна ё міц ца з вы ра ба мі пе ра пра цоў шчы каў сель гас пра дук цыі.

У Па ла це прад стаў ні коў 

ад бы ло ся пер шае 

па ся джэн не між ве да мас най 

ра бо чай гру пы па 

пад рых тоў цы за ко на пра ек та, 

які пра ду гледж вае змя нен не 

За ко на «Аб за ня тас ці 

на сель ніц тва Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь».

Пра ект змя нен няў пла ну ец ца 

ўклю чыць у План пад рых тоў кі 

за ко на пра ек таў на 2020 год. Дэ пу-

 та ты Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па пра цы і са цы яль-

ных пы тан нях з'яў ля юц ца ў гэ тым 

вы пад ку суб' ек та мі за ка на даў чай 

іні цы я ты вы і пра цу юць ра зам з 

про філь ным мі ніс тэр ствам. На па-

ся джэн ні між ве да мас най ра бо чай 

гру пы бы лі аб мер ка ва ны кан цэп-

ту аль ныя па ды хо ды па ўсіх ар ты-

ку лах за ко на, якія пра па ну ец ца 

змя ніць.

— Гэ та пы тан ні, якія да ты чац ца 

па вы шэн ня да па мо гі па бес пра цоўі 

да па ме ру пра жы тач на га мі ні му-

му, — па тлу ма чы ла жур на ліс там 

стар шы ня пар ла менц кай ка мі сіі 

Та ма ра КРА СОЎ СКАЯ. — Пра па-

ну ем змя ніць па ня цій ны апа рат, 

па ды хо ды да пе ра лі ку асоб, якія 

пры рэ гіст ра цыі ў цэнт рах за ня тас ці 

ма юць па трэ бу ў рэ абі лі та цыі. Мы 

хо чам, каб ста тус бес пра цоў ных 

ме лі тыя, хто пра хо дзіў ля чэн не ў 

ля чэб на-пра цоў ных пра фі лак то ры-

ях Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. 

Каб яны ме лі тыя ж пра вы і га ран-

тыі, што і ас тат нія бес пра цоў ныя.

Дэ пу та ты так са ма пра па ну юць 

пра пі саць у за ка на даў стве маг-

чы масць ін ды ві ду аль най рэ абі лі-

та цый най пра гра мы для апош няй 

ка тэ го ры яй гра ма дзян. Яшчэ ад на 

пра па но ва — па шы рэн не га ран тый 

у сфе ры за ня тас ці для са цы яль на 

ўраз лі вых ка тэ го рый лю дзей, та-

кіх як ін ва лі ды, шмат дзет ныя ма ці 

і ін шыя.

Пер шы на мес нік мі ніст ра пра-

цы і са цы яль най аба ро ны Анд рэй 

ЛА БО ВІЧ рас ка заў пра асноў ныя 

змя нен ні, якія дзяр жаў ны рэ гу ля-

тар жа дае ўба чыць у пра ек це за-

ко на са свай го бо ку:

— фі нан са ван не рас хо даў па за-

ня тас ці за кошт рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту (ця пер кры ні ца фі нан са-

ван ня — Фонд са цы яль най аба ро-

ны на сель ніц тва);

— вы клю чэн не па сад па су мя-

шчаль ніц тве з ба зы ва кант ных;

— да паў нен не па ня цій на га апа-

ра ту тэр мі на мі «гра ма дзя не, якія 

звяр ну лі ся па пы тан нях пра ца ўлад-

ка ван ня» і «бронь»;

— рэ гіст ра цыя гра ма дзян у 

якас ці бес пра цоў ных па мес цы 

зна хо джан ня;

— па шы рэн не пе ра лі ку гра ма-

дзян, якім дзяр жа ва дае да дат ко-

выя га ран тыі за ня тас ці, за кошт 

асоб, якія за вяр шы лі зна хо джан не 

ў ЛПП, за леж ных ад псі ха ак тыў ных 

рэ чы ваў, якія пра хо дзяць ін ды ві-

ду аль ныя пра гра мы са цы яль най 

рэ абі лі та цыі;

— забеспячэнне пра ва на атры-

ман не да па мо гі па бес пра цоўі лю-

дзям, у якіх зня тая гру па ін ва лід нас-

ці (ця пер та кой маг чы мас ці ня ма);

— па ве лі чэн не па ме ру да па мо гі 

па бес пра цоўі ў ра ё нах з на пру жа-

най сі ту а цы яй на рын ку пра цы і для 

бес пра цоў ных ва ўзрос це больш 

за 50 га доў;

— змяк чэн не ўмоў па да ван ні 

дзяр жаў ных га ран тый у сфе ры за-

ня тас ці для ін ва лі даў, гра ма дзян, 

якія вы зва ле ны з мес цаў па збаў-

лен ня во лі, за леж ных ад псі ха -

ак тыў ных рэ чы ваў (не зні маць з 

улі ку ў вы пад ку не вы ка нан ня ўмоў 

служ бы за ня тас ці, пры гэ тым не 

губ ляць іх з по ля зро ку, аказ ваць 

мак сі маль нае са дзей ні чан не па

са цы я лі за цыі);

— за ха ван не на ўлі ку па бес пра-

цоўі асоб, на кі ра ва ных на пе ра на-

ву чан не, да іх пра ца ўлад ка ван ня;

— удак лад нен не па няц цяў «но-

вае ра бо чае мес ца», «тэ ры то рыя 

з на пру жа най сі ту а цы яй на рын ку 

пра цы», «ма ні то рынг якас ці ака-

зан ня па слуг у га лі не са дзей ні чан-

ня за ня тас ці на сель ніц тва».

У боль шас ці гэ тыя пра па но вы 

су па да юць з ты мі, якія іні цы ю юць 

дэ пу та ты.

«Ду маю, што на ды шоў час пе ра-

гле дзець са мо па няц це «за ня тасць», 

зра біць яго вы зна чэн не больш шы-

ро кім, больш су час ным, — да да ла 

Та ма ра Кра соў ская. — Каб яно аха-

пі ла не стан дарт ныя ві ды ра бот, са-

ма за ня тасць, гра мад ска ка рыс ную 

дзей насць, до гляд дзя цей». Ад на з 

пра па ноў дэ пу та таў — за мя ніць па-

няц це «ра бот ні кі, якія зна хо дзяц ца 

пад па гро зай зваль нен ня» на больш 

агуль нае па няц це «ра бот ні кі, якія 

зна хо дзяц ца ў гру пе ры зы кі зваль-

нен ня»...

На ступ ны этап ра бо ты над 

за ко на пра ек там — раз гляд про-

філь ным мі ніс тэр ствам тых пра па-

ноў дэ пу та таў, якія ад роз ні ва юц ца 

ад сфар му ля ва ных спе цы я ліс та мі 

ве дам ства.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.


