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Умоўныя абазначэнні:
  — намалочана збожжа, тысяч тон;

  — ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

  — сабрана збожжавых 
             і зернебабовых культур, 

       у працэнтах да плана.
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НА ФІ НІШ НАЙ ПРА МОЙ
Аг ра рыі вы хо дзяць на за вяр шаль ны этап 

убор кі ўра джаю
Па апе ра тыў най ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня аг ра ры ям ужо ўда ло ся са браць 

з па лёў больш за 4,6 млн тон збож жа. Па ста не на 

13 жніў ня ўра джай убра ны з 84,9 % па сяў ных пло шчаў. 

Ся рэд няя ўра джай насць па кра і не скла ла 26,9 ц/га.

Па коль кас ці са бра на га збож жа лі дзі руе Мін ская воб-

ласць — 1217,5 ты ся чы тон. На дру гім мес цы Брэсц кая 

воб ласць з вы ні кам у 910,1 ты ся чы тон, на трэ цім — Гро-

дзен шчы на, дзе са бра лі 840,2 ты ся чы тон. На Ма гі лёў шчы-

не вы вез лі з па лёў 596,9 ты ся чы тон збож жа. Аг ра рыі Ві-

цеб шчы ны і Го мель шчы ны ад ра пар та ва лі пра 575,8 ты ся чы 

тон і 500,4 ты ся чы тон збож жа ад па вед на.

Най больш бліз кія да за вяр шэн ня жні ва ў Брэсц кай, Гро-

 дзен скай і Мін скай аб лас цях, дзе збож жа выя са бра лі з 96,6 %, 

93,6 % і 90,8 % па сяў ных пло шчаў ад па вед на.

На Брэст чы не не ка то рыя гас па дар кі ў Брэсц кім, Ка мя-

нец кім, Іва наў скім, Сто лін скім, Бя ро заў скім ра ё нах ужо 

за вяр шы лі жні во. У Ган ца віц кім і Лу ні нец кім ра ё нах збож жа-

выя ўбра ны з 82 % і 85 % пло шчаў ад па вед на. У Ля ха віц кім, 

Ма ла рыц кім і Пін скім ра ё нах аг ра ры ям за ста ло ся са браць 

збож жа з менш чым 10 % па сяў ных пло шчаў.

Так са ма гас па дар кі пе ра хо дзяць да зда чы збож жа па 

дзярж за ка зе. Сё ле та Брэсц кая воб ласць па він на па ста віць у 

дзяр жаў ныя за се кі 122 ты ся чы тон. Па за дан ні пра ду гле джа на 

па стаў ка 70 ты сяч тон пша ні цы і 45 ты сяч тон жы та, а так са ма 

2 ты сяч тон яч ме ню, па 1 ты ся чы тон аў са і про са, 3 ты сяч тон 

грэч кі. Да мес цаў за хоў ван ня ўжо да стаў ле на больш за 90 ты-

сяч тон збож жа, што скла дае больш за 80 % ад пла на.

У Гро дзен скай воб лас ці цал кам за вер ша на ўбо рач ная ў 

Шчу чын скім ра ё не. Зу сім ня шмат за ста ло ся ўбраць у Гро-

дзен скім і Мас тоў скім ра ё нах. Па 99 % пло шчаў убра на ў 

Ваў ка выс кім, Во ра наў скім, Зэ львен скім і Іў еў скім ра ё нах.

Больш за ўсё на ма ла ці лі ў Гро дзен скім, Ка рэ ліц кім, Шчу-

чын скім ра ё нах — 132 ты ся чы тон, больш за 82 ты ся чы тон 

і больш за 72 ты ся чы тон ад па вед на.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

З ПРЫ СТАЎ КАЙ 
СУ ПЕР

Новы камбайн «Гом сель маша» 
вы пра ба ваў Прэ зі дэнт

Ра бо ту збож жа ўбо рач на га кам бай на ма дэ лі «Па лес-

се GS2124» кі раў нік дзяр жа вы аца ніў на па лях ААТ 

«Алек санд рый скае» Шкло ўска га ра ё на Ма гі лёў скай 

воб лас ці.

Рас пра ца ва ны но вы кам байн на асно ве ма дэ лі КЗС-

1624. Су час ная ма шы на аб ста ля ва на аў та кі ра ван нем па 

спут ні ку або па сіг на ле ад стан цыі на вя дзен ня на Зям лі. 

Акра мя гэ та га, ся род яе на ві нак — сіс тэ ма дак лад на га зем-

ля роб ства, якая дае маг чы масць вы зна чаць ура джай насць 

пэў най част кі по ля. За тым на асно ве да ных скла да ец ца 

агуль ная кар та ўрад лі вас ці. Для аб ляг чэн ня аб слу гоў ван ня 

ма шы на аб ста ля ва на сіс тэ май дыс тан цый на га ма ні то рын гу: 

ава рый ны сіг нал ад ра зу на кі роў ва ец ца ў сэр віс ны цэнтр. 

Ві дэа агляд да па ма гае ра бо ча му тры маць пад кант ро лем 

зо ну вы груз кі збож жа, а па леп ша ны са ло ма се па ра тар па-

вя ліч вае хут касць кам бай на да 6-8 км/г.

Вы пра ба ван ні на па лях ця пер пра хо дзяць тры но выя 

ма шы ны ма дэ лі GS2124.

— Гэ та кам бай ны для тых гас па да рак, якія на ву чы лі ся 

рых та ваць гле бу. Ка лі ледзь-ледзь ня роў насць — усё, ён 

плы ве, ло віць гэ тыя ня роў на сці, бо жат ка аў та ма тыч на 

рэ гу лю ец ца. Та му па трэб ны вы со кія тэх на ло гіі па ра бо це 

з гле бай. Але трэ ба да пра ца ваць, гэ та са праў ды кам байн 

бу ду чы ні, — цы туе сло вы Прэ зі дэн та Бел ТА.

Пад час на вед ван ня сель гас угод дзяў «Алек санд рый ска-

га» Прэ зі дэн ту да ла жы лі, што ўра джай насць бе ла рус кіх 

сар тоў збож жа вых куль тур знач на вы шэй шая за ім парт ныя. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на гэ та за ўва жыў, што сель гас ар га-

ні за цы ям не аб ход на ары ен та вац ца на на сен не бе ла рус кай 

се лек цыі. 

Марыя ДАДАЛКА.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Ма са выя бес па рад кі ў Ру мы ніі

Больш за 450 ча ла век па цяр пе ла ў Бу ха рэс це пад час 

шмат ты сяч най ан ты ўра да вай ак цыі пра тэс ту, якая па ча-

ла ся ў пят ні цу і пра цяг ва ла ся ў су бо ту і ня дзе лю. Мі тынг 

су праць па слаб лен няў у ан ты ка руп цый ным за ка на даў стве 

вы ліў ся ў су тык нен ні з па лі цэй скі мі. Прэ зі дэнт кра і ны і 

еў ра пей скія лі да ры вы сту пі лі з асу джэн нем жорст кіх дзе-

ян няў па лі цыі.

У дэ ман стра цыі ка ля бу дын ка ўра да са бра ла ся да 

80 ты сяч ча ла век. Ак цыя пра тэс ту атры ма ла наз ву «Ды яс-

 па ра до ма», асноў ны мі ўдзель ні ка мі мі тын гу ста лі эміг-

ран ты — прад стаў ні кі ру мын скай ды яс па ры, якія жы вуць 

і пра цу юць у роз ных кра і нах.

Па вод ле звес так Су свет на га бан ка, ка ля 25 % на сель-

ніц тва Ру мы ніі (3—5 млн ча ла век) жы вуць і пра цу юць 

за мя жой. На ра дзі му яны пе ра ліч ва юць ка ля 5 млрд 

до ла раў у год. Удзель ні кі мі тын гу за па тра ба ва лі ад стаў кі 

«ле ва га» ка бі не та мі ніст раў. Са ма ак цыя бы ла звя за на

з ра шэн нем ру мын скіх ула д асла біць за ка на даў ства ў

га лі не ба раць бы з ка руп цы яй. 

Мі сія НА СА ад пра ві ла ся да Сон ца
Кас міч ны зонд «Пар кер», за пу шча ны 12 жніў ня з мы-

са Ка на ве рал, па ві нен упер шы ню ў гіс то рыі пра ля цець 

скрозь со неч ную ка ро ну, фак тыч на «да кра нуў шы ся» да 

на шай зор кі, па ве дам ляе Рус кая служ ба Бі-бі-сі.

Ідэя па доб най мі сіі аб мяр коў ва ла ся з са ма га па чат ку 

кас міч най эры, але ажыц ця віць яе бы ло не маг чы ма: на 

пад лё це да Сон ца лю бы апа рат па ві нен эле мен тар на 

рас пла віц ца і зга рэць.

Толь кі вы ка рыс таў шы са мыя но выя тэх на ло гіі, уда-

ло ся аб ста ля ваць зонд да стат ко вай цеп ла ахо вай, якая 

да зво ліць яму не каль кі ра зоў ушчыль ную пад ля цець да 

рас па ле най ат мас фе ры зор кі, дзе тэм пе ра ту ра да ся гае 

сот няў ты сяч гра ду саў.

«Мы дзе ся ці год дзя мі вы ву ча лі Сон ца і на рэш це ад -

праў ля ем ся ту ды, дзе ўсё ад бы ва ец ца», — ска заў 

на пя рэ дад ні за пус ку адзін з кі раў ні коў пра ек та НА СА 

Алекс Янг.

ЗША асце ра га юц ца аб' яд нан ня ра сій скіх 
рэ сур саў і ня мец кіх тэх на ло гій

Аб гэ тым кі раў нік пар ла-

менц кай фрак цыі гер ман скай 

Ле вай пар тыі Са ра Ва генк-

нехт за яві ла ў ін тэр в'ю, апуб-

лі ка ва ным у га зе це Frаnkfurtеr 

Аllgеmеіnе Zеіtung.

«У ін та рэ сах Еў ро пы — 

ста біль ны Бліз кі Ус ход і доб рае су пра цоў ніц тва з Ра сі яй. 

Злу ча ныя Шта ты заў сё ды асце ра га лі ся, што ра сій скія рэ-

сур сы і ня мец кая тэх ні ка аб' яд на юц ца, і не без пад стаў», 

— за яві ла па лі тык. На яе дум ку, ЗША «аба ра ня юць свае 

ўлас ныя ін та рэ сы га да мі, а з мо ман ту пры хо ду да ўла ды 

прэ зі дэн та До наль да Трам па — у агрэ сіў най фор ме».

Са ра Ва генк нехт пад крэс лі ла, што Злу ча ныя Шта ты 

«дэ ста бі лі за ва лі Бліз кі Ус ход з яго та вар ны мі вой на мі і 

за раз пра цяг ва юць ра біць гэ та ў Іра не». «Мы не па він ны 

пад па рад коў вац ца па лі ты цы, якая су пя рэ чыць на шым 

ін та рэ сам», — пад агуль ні ла яна.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Маг чы ма, пе рад Но вым го дам 

кі раў нік дзяр жа вы зноў на ве дае 

за вод — і да гэ та га ча су ўсё па він-

на быць у та кім вы гля дзе, каб на ват 

пры дзір лі ва му во ку не бы ло за што 

за ча піц ца.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас тлу ма-

чыў пры чы ну сва ёй за ці каў ле нас ці ў 

спра вах прад пры ем ства — кра і не са-

праў ды па трэб ны гэ ты пра дукт (за вод 

спе цы я лі зу ец ца на вы пус ку рэ жу ча га, 

да па мож на га і вы мя раль на га ін стру-

мен ту, ары ен ту ю чы ся на асна шчэн не 

ма шы на бу даў ні чых прад пры ем стваў. 

— «Зв.»). Ад нак па куль, да даў бе ла-

рус кі лі дар, стаў лен не да яго да ру чэн-

няў — «іды ёц кае», та му ён пад крэс ліў: 

«Мі ніст ра пра мыс ло вас ці з заўт раш-

ня га дня — сю ды, і хай па чы нае пра-

ца ваць».

На прад пры ем стве ёсць па зі тыў ныя 

зру хі, ад нак усё ро біц ца за над та па-

воль на, па ру ша юц ца тэр мі ны. Асаб лі-

вую ўва гу Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр-

нуў на стан вы твор чых па мяш кан няў: 

«Хі ба гэ та пра цоў ныя мес цы?! Вяз ні ца 

ней кая! Ка тарж ныя лю дзі пра цу юць за 

200 до ла раў у ме сяц!»

У не зда валь ня ю чым ста не зна хо-

дзіц ца і аб ста ля ван не на прад пры ем-

стве. З тэх ні кай, якую вы ка рыс тоў вае 

за вод, не маг чы ма вы хо дзіць на но вы 

якас ны ўзро вень пра дук цыі — а ме-

на ві та гэ та сён ня па тра бу юць за каз-

чы кі. Аляк сандр Лу ка шэн ка за га даў 

усё не аб ход нае не ад клад на за ку піць 

у ай чын ных вы твор цаў — на прык-

лад, у мяс цо ва га за во да «Чыр во ны 

ба раць біт», ды рэк тар яко га вы ка заў 

га тоў насць па ста віць па трэб ную тэх ні-

ку. Ка лі ня ма ней ка га аб ста ля ван ня ў 

бе ла рус кіх вы твор цаў — толь кі ў та кім 

вы пад ку звяр тац ца да за меж ных па-

стаў шчы коў. Зме ны па він ны ад быц ца 

тэр мі но ва — ад ра ман та ва ны бу дын кі, 

аб ноў ле ны стан кі, эфек тыў на за дзей-

ні ча ны пло шчы, якія не вы ка рыс тоў-

ва юц ца.

Пункт дру гі — 
ААТ «Ор ша аг рап рам маш»

Пас ля апо ве ду аб фі нан са ва-эка-

на міч ных па каз чы ках за во да і перс-

пек ты вах яго раз віц ця ге не раль ны 

ды рэк тар «Баб руй скаг ра ма ша» («Ор-

ша аг рап рам маш» ува хо дзіць у гэ ты 

хол дынг. — «Зв.») Аляк сандр Ера-

ме еў па пра сіў у Прэ зі дэн та да па мо гі 

ў рэ струк ту ры за цыі даў гоў, агуль ны 

па мер якіх скла дае ка ля 50 млн бе ла-

рус кіх руб лёў. Ды рэк тар пад крэс ліў: 

ён про сіць ад тэр мі ноў ку, а не да дат ко-

вых гро шай. У су вя зі з гэ тым пад рых-

та ва ны пра ект ука за, які ўзгод не ны з 

мі ніст ра мі. «Атры ма ец ца эка на міч ны

эфект у 10,2 млн бе ла рус кіх руб лёў», — 

па абя цаў Ера ме еў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та ра за брац-

ца ў гэ тым пы тан ні ў эк стран ным па-

рад ку, а так са ма па пя рэ дзіў ды рэк-

та ра: ка лі не бу дзе вы ка на ны ўказ 

і ён зноў прый дзе па ад тэр мі ноў ку 

або рас тэр мі ноў ку — хай на ра кае 

сам на ся бе.

Асоб на за кра ну лі тэ му вы твор чых 

па мяш кан няў — яны па він ны быць вы-

ка ры ста ны па пры зна чэн ні. Бу дын кі 

трэ ба ад наў ляць, трэ ба імі зай мац ца, 

а не прос та ад да ваць.

Пункт трэ ці —
Ар шан скі мя са кан сер ва вы 
кам бі нат

Тут сі ту а цыя не каль кі леп шая, але 

ў Прэ зі дэн та пы тан ні вы клі ка ла гас-

па дар чая дзей насць прад пры ем ства, 

а так са ма па ра дак у па мяш кан нях. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

прад пры ем ству вар та раз ві ваць асар-

ты мент пра дук цыі, а не за мы кац ца 

толь кі на кан сер вах і дзі ця чым хар-

ча ван ні.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: да 

7 ліс та па да 2020 го да ўсе не да хо пы па-

 він ны быць лік ві да ва ны. Не аб ход на 

вы дзе ліць срод кі, ар га ні за ваць но вы 

за бой ны цэх, знес ці ста рыя бу дын кі 

і зра біць су час нае прад пры ем ства. 

«Яно па він на быць як са мыя леп шыя 

мя са кам бі на ты», — да даў ён.

Пункт чац вёр ты — 
ААТ «Тэх ні ка су вя зі»

Яшчэ адзін пункт на зна чэн ня ра-

бо чай па езд кі кі раў ні ка дзяр жа вы ў 

па ня дзе лак — го рад Ба рань. «Тэх ні ка 

су вя зі» спе цы я лі зу ец ца на рас пра цоў-

цы і вы твор час ці ліч ба вых і ана ла га-

вых сіс тэм ра дыё су вя зі, тэ ле ка му ні ка-

цый на га аб ста ля ван ня для пра вад ных 

лі ній су вя зі, ан тэ на-мач та вых пры лад, 

а так са ма вы твор час ці та ва раў на род-

на га спа жы ван ня, аказ вае па слу гі па 

вы ра бе ра дыё элект рон ных мо ду ляў, 

ме та ла апра цоў цы, галь ва ніч ным і ла-

ка фар ба вым па крыц ці, пра ек та ван ні 

і вы ра бе прэс-фор маў, вы ра бе спе-

цы яль най та ры і па лі гра фіч най пра-

дук цыі.

Прад пры ем ству бы ла па стаў ле на 

яс ная за да ча: раз ві ваць вы твор часць 

на тых пло шчах, якія ёсць, а так са ма 

па шы раць вы твор чую лі ней ку. Што 

атры ма ла ся? Кі раў ніц тва, па сло вах 

Прэ зі дэн та, вы бра ла са мы лёг кі шлях:

част ка бу дын каў або пра да дзе на, 

або шу кае па куп ні ка, ін шая част ка — 

рых ту ец ца да зно су, а то і зу сім не 

вы ка рыс тоў ва ец ца.

Па ліч бах пы тан няў ня ма: прад пры-

ем ства раз ві ва ец ца, аб' ёмы пра дук-

цыі рас туць, пра цоў ныя мес цы ства-

ра юц ца. Кі раў ні ку дзяр жа вы за яві лі, 

што тых пло шчаў, на якіх функ цы я нуе 

ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва, 

цал кам да стат ко ва і для раз віц ця, але 

бе ла рус кі лі дар быў не па хіс ны — гэ-

та толь кі апраў дан не не да стат ко ва 

эфек тыў най ра бо ты. «Ка лі ні чо га не 

ра біць, то да стат ко ва, — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Бо пер ша па чат-

ко ва за да ча ста ві ла ся, каб гэ та ўсё 

бы ло ва мі асвое на і там вы раб ляў ся 

пра дукт, па трэб ны для рын ку. А вы 

ўлег цы па ды шлі: гэ та, гэ та і гэ та пад 

буль до зер. А гэ та — пра да дзім. Ну, 

што за за вод бу дзе?! Я б і без вас гэ-

та зра біў. Я ба чу, вы на огул не ду ма лі 

над ра шэн нем той за да чы, якая бы ла 

па стаў ле на».

Сум ны вы нік да ла і не ча ка ная зме-

на марш ру ту Прэ зі дэн та — кі раў нік 

дзяр жа вы пай шоў у па мяш кан ні, на-

вед ван не якіх не бы ло за пла на ва на. 

Ака за ла ся, што ў не ка то рых з іх на ват 

не пры бра лі смец це — аб якой ар га ні-

за цыі вы твор час ці мо жа іс ці га вор ка, 

ка лі не ро біц ца эле мен тар нае? «Ну 

так, вы не пла на ва лі, што я зай ду ў 

ваш «ту а лет». Вы пе ра тва ры лі праз 

па верх гэ та па мяш кан не ў «ту а лет», 

дзе ні хто ні ко лі не на во дзіў па ра дак. 

Мы сён ня па ка жам уся му на ро ду, як 

вы пра цу е це», — да даў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка быў не пры-

ем на здзіў ле ны ўба ча ным — на яго 

дум ку, кі раў ніц тва вы ра шы ла абы сці-

ся ма лой кры вёй, а так са ма пра дэ-

ман стра ваць пры го жую кар цін ку. Не 

вый шла.

Вы ні кі ві зі ту Прэ зі дэн та бу дуць пад-

ве дзе ны на сён няш няй на ра дзе.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ІЗ НОЎ «ДВОЙ КА»?!


