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Коль касць «кам па ній-зом бі» 
ў ЗША на блі зі ла ся да мак сі му му

У ЗША вы рас ла 

коль касць так зва ных 

«кам  па  н і й - зом  б і » , 

якія не за раб ля юць 

да стат ко ва для вы-

пла ты даў гоў, па ве да-

мі ла Fіnancіal Tіmes. 

Вы дан не звяз вае гэ та 

з пры ня ты мі ме ра мі пад трым кі біз не су, якія зра бі лі 

кар па ра тыў ныя па зы кі больш да ступ ны мі. З 3000 аме-

ры кан скіх кам па ній, якія ўва хо дзяць у ін дэкс шы ро ка га 

рын ку ЗША Leuthold 3000 Unіverse, да «зом бі» за раз 

мож на ад нес ці 15 пра цэн таў, па ве да мі ла кі ру ю чая кам-

па нія Leuthold Group. На пры кан цы мі ну ла га го да та кіх 

кам па ній бы ло 13 пра цэн таў, а ў кан цы кры зіс на га 

2008-га — во сем пра цэн таў. Толь кі ад ной чы «зом бі» 

бы ло больш — у 2000-м, пас ля кра ху дат ко маў, іх до-

ля да сяг ну ла 16 па цэн таў, па ве да мі ла Fіnancіal Tіmes. 

«Гэ та са праў ды тур буе нас, — рас ка заў вы дан ню парт-

фель ны ме не джар Leuthold Group Цзюнь Чжу. — Усё 

больш кам па ній на за па шва юць даў гі, і коль касць «зом-

бі» па вя ліч ва ец ца».

На Ве не ры зной дзе ны пры кме ты жыц ця
У ат мас фе ры Ве не-

ры быў зной дзе ны газ 

фас фін, што мо жа свед-

чыць аб іс на ван ні на гэ-

тай пла не це жыц ця. Пра 

гэ та гру па на ву коў цаў 

з ЗША, Вя лі ка бры та ніі і 

Япо ніі па ве да мі ла ў ча-

со пі се Nature Astronomy. 

Пры сут насць фас фі ну ў ат мас фе ры Зям лі на ву коў ца мі 

аса цы юец ца вы ключ на з «ант ра па ген най дзей нас цю або 

пры сут нас цю мік ро баў», ад зна ча ец ца ў да сле да ван ні. Гэ-

ты газ на на шай пла не це вы раб ля юць мік ра ар га ніз мы, 

што іс ну юць у ася род дзі, якое не за ле жыць ад кіс ла ро ду, 

тлу ма чыць Reuters. Га вор ка ідзе аб ры са вых па лях або, 

на прык лад, за ба ло ча най мяс цо вас ці. Вы дзя ля  ец ца фас фін 

і ў вы ні ку не ка то рых пра мыс ло вых пра цэ саў. Та кім чы нам, 

з'яў лен не га зу ў ат мас фе ры Ве не ры за ста ец ца для аў та раў 

да сле да ван ня не вы тлу ма чаль ным фе но ме нам. Экс пер ты 

лі чаць, што гэ та мо жа быць як вы ні кам па куль не вя до мых 

на ву цы хі міч ных пра цэ саў, так і (па ана ло гіі з Зям лёй) 

са праў ды мо жа свед чыць аб на яў нас ці там жыц ця. Упер-

шы ню фас фін на Ве не ры на ву коў цы вы яві лі з да па мо гай 

тэ ле ско па Джэй мса Клер ка Макс ве ла, які зна хо дзіц ца на 

Га ва ях. За тым яны па цвер дзі лі сваю зна ход ку з да па мо гай 

тэ ле ско па ALMA ў Чы лі.

У Паўд нё вай Ка рэі ство раць бес пі лот ні кі, 
здоль ныя за мя ніць сал дат

Рэс пуб лі ка Ка рэя 

ін вес туе 2,3 міль яр да 

до ла раў на пра ця гу 

на ступ ных 10 га доў у 

рас пра цоў ку ва ен ных 

бес пі лот ных ля таль-

ных апа ра таў (БПЛА). 

Пра гэ та па ве да мі ла 

паўд нё ва к арэй скае Агенц тва аба рон ных за ку пак (DAPA). 

«Пла ну ец ца ства рыць не каль кі ві даў дро наў для вы ка нан-

ня роз ных за дач — ад раз вед валь ных да ба я вых», — ад-

зна ча ец ца ў па ве дам лен ні. У пры ват нас ці, рас пра цоў шчы кі 

экс пе ры мен ту юць з уста ноў кай на не вя лі кія дро ны штур-

ма вых він то вак і гра на та мё таў, што да зво ліць за мя ніць у 

баі звы чай ных сал дат. Ад па вед ныя тэх на ло гіі пла ну ец ца 

ства рыць ужо да 2022-га, а на пра ця гу на ступ ных ча ты рох 

га доў бу дуць вес ці ся ра бо ты па не па срэд ным ства рэн ні 

збро е вай плат фор мы.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Аб гэ тым за явіў стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па між на род-

ных спра вах, кі раў нік дэ ле-

га цыі На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Пар-

ла менц кай асамб леі АБ СЕ 

Анд рэй СА ВІ НЫХ пад час ан-

лайн-су стрэ чы са стар шы нёй 

гэ тай пар ла менц кай су поль-

нас ці Ге ор гі ем ЦЭ РЭ ТЭ ЛІ.

Ба кі аб мер ка ва лі бя гу чую ўнут ры-

па лі тыч ную сі ту а цыю ў Бе ла ру сі. Па-

вод ле слоў Анд рэя Са ві ных, па вы ні-

ках прэ зі дэнц кіх вы ба раў у Бе ла ру сі 

пе ра мо гу атры маў дзе ю чы Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Яго пе ра мо га 

ўскос на па цвяр джа ец ца і не за леж-

ны мі экс пер та мі — як у вы ні ку эк зіт-

по лаў, пра ве дзе ных прад стаў ні ка мі 

Ра сіі, Укра і ны, Шве цыі і Сер біі, так і 

плат фор май «Го лас».

«Тым не менш вы ні кі вы ба раў 

бы лі ўспры ня тыя част кай бе ла-

рус ка га гра мад ства контр пра дук-

тыў на, што пры вя ло да пра тэс ных 

ак цый, у тым лі ку не санк цы я на-

ва ных ма са вых ме ра пры ем стваў, 

гвал ту ў да чы нен ні да су пра цоў-

ні каў пра ва па рад ку, бес па рад каў 

на ву лі цах кра і ны. Ёсць свед чан ні, 

што да дзе ныя ак цыі ар га ні зу юц ца 

і фі нан су юц ца звон ку, што з'яў ля-

ец ца ўмя шаль ніц твам ва ўнут ра-

ныя спра вы дзяр жа вы», — пе рад ае 

ў па ве дам лен ні прэс-служ ба Па ла-

ты прад стаў ні коў.

На пы тан не прад стаў ні ка АБ СЕ 

ад нос на коль кас ці за тры ма ных і 

арыш та ва ных гра ма дзян, а так-

са ма па ве дам лен няў аб гвал це 

ў іза ля та рах ча со ва га ўтры ман-

ня дэ пу тат Са ві ных за пэў ніў, што 

пе ра важ ная част ка за тры ма ных 

гра ма дзян ужо на во лі, не ка то рыя 

з іх атры ма лі толь кі штра фы за 

па ру шэн не гра мад ска га па рад ку. 

У да чы нен ні да вы пад каў зло ўжы-

ван няў сі лай пра во дзіц ца пра вер-

ка, ство ра на між ве да мас ная ра бо-

чая гру па, якая ста ран на вы ву чае 

ўсе зда рэн ні.

У хо дзе гу тар кі Анд рэй Са ві ных 

ад зна чыў, што бе ла рус кія ўла ды 

ўсве дам ля юць на спе лую не аб-

ход насць па лі тыч ных рэ фор маў у 

кра і не, у тым лі ку на дзя лен ня боль-

шы мі паў на моц тва мі пар ла мен та 

і ўра да, а так са ма не аб ход насць 

уня сен ня па пра вак у вы бар чае за-

ка на даў ства і за ко ны, якія рэ гу лю-

юць пра вя дзен не ма са вых ме ра-

пры ем стваў. Та кія зме ны бу дуць 

раз гля дац ца праз шы ро кае гра мад-

скае аб мер ка ван не но вай рэ дак цыі 

Кан сты ту цыі. Да та ко га дыя ло гу 

пры цяг нуць дзе ю чыя па лі тыч ныя 

пар тыі і гра мад скія аб' яд нан ні, якія 

ма юць афі цый ны ста тус.

На пы тан не стар шы ні ПА АБ СЕ 

аб тым, ці бу дзе ўдзель ні чаць у 

та кой дыс ку сіі Ка ар ды на цый ны 

са вет, Анд рэй Са ві ных ад зна чыў, 

што юры дыч ны ста тус да дзе на га 

аб' яд нан ня да кан ца не зра зу ме лы. 

Ры то ры ка яго прад стаў ні коў но сіць 

не кан струк тыў ны, рэ ва лю цый ны 

ха рак тар, што не дае ўла дам маг-

чы мас ці вес ці з імі пе ра га во ры. 

У той жа час у дыс ку сіі ад нос на 

на спе лых па лі тыч ных рэ фор маў 

аба вяз ко ва па він ны пры няць удзел 

афі цый на за рэ гіст ра ва ныя ў кра і-

не па лі тыч ныя пар тыі, гра мад скія 

і пра фе сій ныя аб' яд нан ні. Пра пра-

цоў ва ец ца ал га рытм пра вя дзен ня 

та кіх пе ра моў.

Што да ты чыц ца за меж ных парт-

нё раў Бе ла ру сі, у тым лі ку парт нё раў 

па ПА АБ СЕ, то Бе ла русь па га тоў-

нас ці мо жа звяр нуц ца да ка лег па 

юры дыч ную да па мо гу з улі кам на-

за па ша ных імі леп шых прак тык. Ба кі 

да мо ві лі ся і на да лей пад трым лі ваць 

цес ныя пра цоў ныя кан так ты.

Ва лян цін СЕ МЯ НЯ КА, 

стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль-

на га схо ду Бе ла ру сі 

па дзяр жаў ным бу-

даў ніц тве, мяс цо вым 

са ма кі ра ван ні і рэг ла-

мен це:

— Су мніў ны «стра-

тэ гіч ны план» — не но-

вая так ты ка апа не нтаў 

ула ды. Ёю ка рыс та лі ся і 

дзе сяць і двац цаць га доў 

та му, ка лі апа зі цыя за клі-

ка ла Еў ра са юз да санк цый су праць Бе ла ру сі. Ужо 

та ды та кім дзе ян ням, скі ра ва ным су праць даб ра-

бы ту на ро да, бы ла да дзе на ад па вед ная ацэн ка. І 

за раз но выя апа зі цы я не ры вы хо дзяць з ло зун га мі 

за зме ны, што па він ны са дзей ні чаць даб ра бы ту. 

Але сва і мі дзе ян ня мі яны па каз ва юць, што іх са-

праўд ныя мэ ты зу сім у ін шым.

Вось гэ ты ла гіч ны лан цу жок. На па чат ку пра-

тэс ты, якія дэк ла ра ва лі ся як «мір ныя», ста лі зу сім 

не мір ны мі, а скі ра ва ны мі на іг на ра ван не за ко на. 

За раз — но вая хва ля з но вы мі су праць за кон ны мі 

фор ма мі. У асно ве «стра тэ гіч на га пла на» ля жыць 

іг на ра ван не нар маль ных ад но сін па між гра ма дзя-

на мі і дзяр жа вай. Трэ ба ра зу мець, што ка лі мы 

хо чам мець са цы яль ныя га ран тыі ў вы гля дзе бяс-

плат най ме ды цы ны, аду ка цыі, са цы яль най да па-

мо гі, ніз кіх та ры фаў на ка му наль ныя па слу гі, мы 

па він ны вы кон ваць свае гра ма дзян скія аба вяз кі ў 

поў ным аб' ёме.

Лі чу, што пісьменная і ад каз ная част ка бе ла рус ка га 

гра мад ства не ад рэ агуе на пра па но вы «стра тэ гіч на га 

пла на» апа зі цыі, якая за клі кае не пла ціць па да ткі і не 

ра біць ка му наль ныя пла ця жы, не куп ляць ай чын ную 

пра дук цыю, за бі раць укла ды з дзяр жаў ных бан каў. 

А тыя, хто па спра буе та кім чы нам вы ка заць свой 

«мір ны пра тэст», су тык нуц ца з ад па вед ны мі санк-

цы я мі за ка на даў ства. Аса біс та я рас цэнь ваю гэ тыя 

за клі кі «стра тэ гіч на га пла на» як чар го вы па пу лісц кі 

крок апа зі цыі, які не бу дзе мець пос пе ху.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ПЕ РА МЕ НЫ ПРАЗ ДЫС КУ СІЮ
Бе ла рус кія ўла ды ўсве дам ля юць на спе лую не аб ход насць 

па лі тыч ных рэ фор маў у кра і не

Мер ка ван неМер ка ван не

«СТРА ТЭ ГІЧ НЫ ПЛАН» 
АПА ЗІ ЦЫІ НЕ БУ ДЗЕ МЕЦЬ ПОС ПЕ ХУ»

Сё ле та ў Пры дзвін скім краі 

пло шча жні ва па вя лі чы ла ся ў 

па раў на нні з мі ну лым го дам 

пры клад на на 10 %. Збожжа-

выя і зер не ба бо выя ўбі ра лі 

на 390 ты ся чах гек та раў. Па 

па пя рэд ніх ацэн ках, агуль-

ная ва га за ла то га ўра джаю 

Ві цеб шчы ны мо жа да сяг нуць 

ка ля 1,1 міль ё на тон (ра зам 

з пры ват ным, фер мер скім 

збож жам).

Асаб лі васць сё лет няй «біт вы за 

ўра джай» — у вя лі кай пад трым цы 

з бо ку дзяр жа вы (Указ Прэ зі дэн та 

№ 70 «Аб раз віц ці аг ра пра мыс ло-

ва га комп лек су Ві цеб скай воб лас-

ці» ад 25 лю та га 2020 го да). Пра ект 

ука за аб мяр коў ваў ся ў Ві цеб ску 

мі ну лай во сен ню. Ён даў маг чы-

масць пра ца ваць у но вых умо вах, 

у тым лі ку фі нан са вых, тэх ніч ных, 

па-ін ша му вес ці кад ра вую ра бо ту, 

за ма цоў ва ю чы лю дзей у глы бін цы 

да дат ко вы мі «бо ну са мі».

У Пры дзвін ні, на га даю, ства ры-

лі сем аг ра пра мыс ло вых хол дын-

гаў, якія аб' яд ноў ва юць ка ля 110 

сель ска гас па дар чых прад пры-

ем стваў (усіх іх — па рад ку 240). 

Но выя ўмо вы дзей нас ці да зва ля-

юць і больш ра цы я наль на ажыц-

цяў ляць убор ку ўра джаю.

Па вод ле слоў на мес ні ка стар-

шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка-

ма Ба ры са ЯФ РЭ МА ВА, доб рай 

да па мо гай ста лі сто но вых кам-

бай наў бе ла рус кай вы твор час ці. 

Кам бай ны гэ тыя, на бы тыя ў лі зінг, 

бы лі тут  не аб ход ныя, на пэў на, як 

ні ў ад ной ін шай воб лас ці Бе ла ру-

сі. Спра ва ў тым, што парк гэ тых 

сель ска гас па дар чых ма шын на 

Ві цеб шчы не, мяк ка ка жу чы, ад-

стаў ад па трэб ча су. Ка ля па ло-

вы з пры бліз на 1370 «крэй се раў 

па лёў» даў но трэ ба бы ло спі саць, 

бо яны і тэх на ла гіч на, і ма раль-

на са ста рэ лі... І та му ў не ка то рых 

гас па дар ках на кам байн пад час 

бя гу ча га жні ва пры хо дзі ла ся да 

350 га — па раў наль на вя лі кая 

пло шча, і ад па вед на, на груз ка на 

ме ха ні за та раў.

На двор'е, на жаль, не вель мі 

па спры я ла аг ра ры ям. Як пад-

крэс ліў Ба рыс Яф рэ маў, яно не 

па ра да ва ла зем ля ро баў ста біль-

нас цю. З-за прак тыч на трох тыд-

нё вых даж джоў не змаг лі на ма ла-

ціць міль ён тон збож жа вых яшчэ ў 

жніў ні, хоць гэ та бы ло рэ аль на.

У Па стаў скім і Верх ня дзвін скім 

ра ё нах жні во за вяр шы лі пер шы мі, 

у Ві цеб скім і Ар шан скім ра ё нах 

рэ корд па на ма ло це — пры клад на 

па сто ты сяч тон збож жа. Да рэ чы, 

Ар шан шчы на, дзе пра цяг ва ец ца 

па ско ра нае раз віц цё згод на з ад-

па вед ным прэ зі дэнц кім ука зам, 

тра ды цый на ра дуе доб рым ка ра-

ва ем. Ся рэд няя ўра джай насць на 

па лях воб лас ці, як агу чыў ві цэ-гу-

бер на тар, пад 31,5 ц/га.

Кан чат ко вая ж мэ та — каб 

ал га рытм «ад по ля да пры лаў-

ка» быў цал кам эфек тыў ны. Пры 

змян шэн ні вы дат каў, вы клю-

чэн ні ліш ніх кі раў ні чых звен няў 

і па срэд ні каў ста но віц ца больш 

пры ваб най ца на пра дук цыі, пры 

гэ тым па ляп ша ец ца яе якасць і 

кан ку рэн та здоль насць, ёсць маг-

чы масць цэнт ра лі за ва на па вя ліч-

ваць экс парт.

Ужо дак лад на вя до ма, што 

аб лас ны фес ты валь-кір маш пра-

цаў ні коў вёс кі «Да жын кі-2020» 

прой дзе ў Ві цеб ску і Ві цеб скім 

ра ё не 26 і 27 ве рас ня. Стар шы ня 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка-

лай Шарс нёў анан са ваў, што гэ-

та бу дзе вель мі маш таб нае свя та, 

ана ла гаў яко му ра ней не бы ло. 

Аб лас ны цэнтр ак тыў на рых ту-

юць да яго пра вя дзен ня — го рад 

пры га жэе на ва чах. Ся род но вых 

аб' ек таў — гі ганц кая ар ка ў пры-

вак заль ным скве ры Кі ра ва, яко му 

на да юць но вае жыц цё. У па пя рэд-

няй пра гра ме свя та аг ра ры яў — 

шэс це ўдзель ні каў жні ва, цы ры-

мо нія ўзна га ро джан ня ў Лет нім 

ам фі тэ ат ры, які ўмя шчае больш 

за 6,2 ты ся чы ча ла век. А на пад-

вор ках ра ё наў, сель са ве таў пад 

ад кры тым не бам рых ту юц ца ку лі-

нар ныя і кан цэрт ныя сюр пры зы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Жні во-2020Жні во-2020

ЗО ЛА ТА ПА ЛЁЎ 
НА ПОЎ НА ЧЫ КРА І НЫ
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