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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ДЗЯРЖ ДЭП АПА ВЯС ЦІЎ ПА СОЛЬ СТВА 
РА СІЙ СКАЙ ФЕ ДЭ РА ЦЫІ Ў ВА ШЫНГ ТО НЕ, 
ШТО НО ВЫХ САНК ЦЫЙ ПА КУЛЬ НЕ БУ ДЗЕ

Яшчэ ў па ня дзе лак га зе та The Washіngton Post 

на пі са ла, што прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп быў 

не за да во ле ны з-за анан са ван ня чар го вых аб ме жа-

ван няў, бо яшчэ не пры няў ра шэн ня на конт іх увя-

дзен ня. Кры ні ца вы дан ня ў Ва шынг то не па ве да мі-

ла, што прэ зі дэнт не пой дзе на но выя санк цыі «без 

чар го ва га пра ва ка цый на га кро ку з бо ку Ра сіі».

Пры гэ тым анонс но-

вых санк цый са праў ды 

меў мес ца: яго зра бі-

лі па сол ЗША ў Ра сіі 

Джон Хант сман, які 

на кі ра ваў у ра сій скае 

МЗС ад па вед ны ліст, і 

па ста ян ны прад стаў нік 

ЗША пры ААН Ні кі Хэй лі, якая на зва ла на ват кан крэт ную 

да ту — 16 кра са ві ка. Но выя санк цыі мер ка ва лі ся як ад-

каз ЗША на дзе ян ні Ра сіі ў Сі рыі, ад нак ні 16 кра са ві ка, 

ні паз ней яны так і не бы лі афі цый на аб' яў ле ны.

ТРАМП ПА ВЕ ДА МІЎ АБ ПРА МЫХ 
ПЕ РА ГА ВО РАХ З КНДР

ЗША вя дуць пра мыя пе ра га во ры з Паў ноч най Ка-

рэ яй, за явіў прэ зі дэнт До нальд Трамп на су стрэ-

чы з япон скім прэм' е рам Сін дза Абэ, па ве дам ляе 

Reuters.

«У нас бы лі пра мыя пе ра га во ры на вель мі вы со кім 

уз роў ні, над звы чай вы со кім уз роў ні, з Паў ноч най Ка рэ-

яй», — ска заў Трамп пад час фо та се сіі з Абэ. «Па гля дзім, 

што бу дзе, та му што ў кан чат ко вым вы ні ку за ліч ва ец ца 

вы нік, а не са мі су стрэ чы або на шы раз ва жан ні пра іх», — 

да даў Прэ зі дэнт ЗША.

Ён не стаў удак лад няць, хто ўдзель ні чае ў пе ра гаворах 

з абод вух ба коў і які ўзро вень трэ ба лі чыць «над звы чай 

вы со кім».

У той жа час прэ зі дэнт ЗША да пус ціў, што на ма ган ні 

па ар га ні за цыі пе ра га во раў на вы шэй шым уз роў ні мо гуць 

не за вяр шыц ца пос пе хам і яго пе ра мо вы з Кім Чэн Ынам 

не ад бу дуц ца.

Ра ней, 9 кра са ві ка,Трамп за явіў, што ча кае су стрэ чы 

з кі раў ні ком Паў ноч най Ка рэі Кім Чэн Ынам у маі або 

па чат ку чэр ве ня. Ён па цвер дзіў, што Пхень ян га то вы да 

аб мер ка ван ня дэ нук ле а ры за цыі, і вы ка заў над зею, што 

та кую здзел ку ўдас ца за клю чыць.

Тым ча сам аме ры кан ская га зе та The Washіngton Post 

па ве да мі ла ў се ра ду, што ды рэк тар ЦРУ і бу ду чы кі раў нік 

Дзярж дэ парт амен та ЗША Майк Пам пеа ў аб ста ноў цы 

поў най сак рэт нас ці на нёс ві зіт у КНДР у якас ці па слан ца 

До наль да Трам па. Пад час па езд кі, якая ад бы ла ся на ве-

лі код ныя вы хад ныя (31 са ка ві ка — 1 кра са ві ка), Пам пеа 

су стрэў ся з лі да рам КНДР Кім Чэн Ынам. Гэ тую ін фар-

ма цыю агенц тву AP па цвер дзі лі два вы со ка па стаў ле ныя 

аме ры кан скія чы ноў ні кі.

Спра вы вя сен ніяСпра вы вя сен нія  

ПА ЕЖЫ І ПРА ЦА
З даў ніх ча соў хлеб быў га лоў ным кло па там ча ла ве ка. 

Ка ра ва ем су стра ка лі гас цей, па чэс нае мес ца ён заў-

сё ды зай маў на ста ле ў кож най ха це. І сён ня ні вод нае 

свя та не абы хо дзіц ца без гэ та га сім ва ла жыц ця і пра-

цы. Але для та го, каб хле бам бы ла за бяс пе ча на кож ная 

сям'я, ра бо ту трэ ба па чы наць з вяс ны. Гэ та доб ра ра зу-

ме юць хле ба ро бы ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст-

ва «Ла за ві чы», што ў Клец кім ра ё не. Яны свое ча со ва 

пад рых та ва лі тэх ні ку да сяў бы і вый шлі ў по ле.

Двац цаць два га ды ад ну з най леп шых гас па да рак ра ё на 

ўзна чаль вае Мі ха іл Ас кер ка. Та му во пыт кі раў ні ка, умен не 

раз бі рац ца ў лю дзях, пад бі раць кад ры да зва ляе ар га ні за ваць 

ка лек тыў на кан крэт ныя спра вы.

На мехд ва ры мы за ста лі га лоў на га ін жы не ра Іва на Цы га-

на. Іван Мі ка ла е віч у гас па дар цы больш за дзе сяць га доў.

— Уся тэх ні ка ад ра ман та ва ная, — ка жа ён.

— З які мі цяж кас ця мі су тык ну лі ся пры пад рых тоў цы да 

вя сен ніх па ля вых ра бот? — па ці ка ві ла ся ў спе цы я ліс та.

— Ней кіх не прад ба ча ных сі ту а цый не бы ло. Усе не аб-

ход ныя зап част кі для тэх ні кі на бы лі, — сцвяр джае мой су-

раз моў нік. — Вось збі ра ю ся ехаць па но вы рас кід валь нік 

мі не раль ных угна ен няў. Уся го ж на сяў бе бу дзе пра ца ваць 

ка ля 15 адзі нак тэх ні кі. Гэ та га да стат ко ва.

— Мы па ча лі сяў бу 9 кра са ві ка і спра вім ся ў вы зна ча ны 

тэр мін, — упэў не ны ды рэк тар. — Ужо скон чы лі пад корм-

ку азі мых, якіх за се я лі 1160 гек та раў. Ра бо ту за вяр шы лі 

лі та раль на за пяць дзён. Пры сту пі лі да пад корм кі рап су і 

сяў бы ран ніх збож жа вых, яч ме ню. Воб ласць рэ ка мен дуе 

за кон чыць ра бо ты да 29 кра са ві ка. Але, мяр кую, спра вім ся 

ра ней. Акра мя та го, гас па дар ка зай ма ец ца буль бай, цук-

ро вы мі бу ра ка мі, ку ку ру зай, якая пой дзе на зер не і зя лё ны 

корм. «Ца ры ца па лёў» зой ме 600 гек та раў.

У сё лет няй сяў бы свае асаб лі вас ці. Во сен ню іш лі даж-

джы, гле ба бы ла пе ра ўвіль гот не ная. Пас ля зі мой вы паў снег, 

вяс ной яго яшчэ пад кі ну ла. Та му ва да не па спе ла сця чы з 

па лёў у асу шаль ныя ка на лы. Гэ тыя ака ліч нас ці паў плы ва лі 

на тэр мі ны сяў бы: па ча ла ся з за трым кай.

Але, як лі чаць хле ба ро бы ад кры та га ак цы я нер на га та ва-

рыст ва, гэ та не пе ра шко да для та го, каб пра вес ці яе ў сціс лыя 

тэр мі ны. Га лоў нае — ар га ні за ва насць і, вя до ма, каб не пад вя ло 

на двор'е. Праб лем з кад ра мі прак тыч на ня ма. «Спе цы я ліс таў 

да стат ко ва, — сцвяр джае ды рэк тар. — Мі не раль ны мі ўгна ен-

ня мі за бяс пе ча ны на ват лепш, чым у мі ну лым го дзе».

На по ле мы пры еха лі апоўд ні. І за спе лі ме ха ні за та раў за 

абе дам. Як ка жуць, доб ры ра бот нік — сы ты ра бот нік. Та му 

ў гас па дар цы па ста ра лі ся най леп шым чы нам ар га ні за ваць 

хар ча ван не. Ма шы на аб ста ля ва ная ўсім не аб ход ным для 

ежы ў па ля вых умо вах. Ка ля ма шы ны ўві ха ец ца раз дат чы ца 

Паў лі на Це ра хо віч.

— Ме ха ні за та ры пра цу юць у роз ных мес цах, ча сам вель мі 

ад да ле ных ад цэнт раль най ся дзі бы, але ста ра ем ся па спя-

ваць усю ды, — ка жа жан чы на. — Ра зу ме ем, што ад на ша га 

спры ту за ле жаць вы ні кі па сяў ной. Бо не здар ма ка жуць: як 

пад' ясі, так і па пра цу еш.

— Ме ню ў нас раз на стай нае, прак тыч на кож ны дзень 

мя ня ец ца: га луб цы, кат ле ты, бар шчы, ку ра ці на, на гар нір — 

буль ба, кашы, ма ка ро на. Імк нём ся, каб на шы ме ха ні за та ры 

атрым лі ва лі так са ма ві та мі ны — па мі до ры, агур кі. А яшчэ 

аба вяз ко ва — чай, ка ка ва, со кі.

Пас ля та го як удзель ні кі па сяў ной па абе да лі, ма шы на 

вяр та ец ца ў ста ло вую гас па дар кі. А трэ цяй га дзі не — зноў у 

по ле, па чы на ец ца так зва ны пад вя чо рак. І зноў жа — з га ра-

чым хар ча ван нем. Пры чым ме ха ні за та ры ча ка юць ма шы ну 

яшчэ і для та го, каб да ве дац ца, якую нор му яны вы ка на лі 

за па пя рэд ні дзень, па раў наць свае вы ні кі з вы ні ка мі ка лег, 

па коль кі та кая звод ка зме шча на на ба ка вым шкле ка бі ны. 

Акра мя та го, у го нар пе ра мож цаў на цэнт раль най ся дзі бе 

што дня па ды ма ец ца сцяг пра цоў най сла вы.

Адзін са ста ра жы лаў гас па дар кі — Мі ха іл Та ма шэ ня — 

пра цуе бры га дзі рам со рак ча ты ры га ды, а яго агуль ны стаж 

скла дае пяць дзя сят во сем га доў. І ўсё на ад ным мес цы. 

«Я люб лю сваю зям лю, сваю гас па дар ку, сваю вёс ку, — ка жа 

ён. — І ні чо га ін ша га мне не трэ ба». По бач з дзе дам пра цу юць і 

яго ўну кі — Алег Гаў рук і Мі ха іл Та ма шэ ня. Алег за кон чыў Клец кі 

сель ска гас па дар чы пра фе сій ны лі цэй, ву чыц ца ў Мар' і на гор скім 

сель гас ка ле джы. Ця пер ён пра хо дзіць вы твор чую прак ты ку ў 

«Ла за ві чах». «Бу ду тут пра ца ваць па раз мер ка ван ні, а за тым 

прый ду на па ста ян ную ра бо ту: доб рыя за роб кі, ка лек тыў, — 

кажа Алег Гаў рук. — Ёсць клуб, дзе мож на ад па чыць, сха дзіць 

на дыс ка тэ ку. Але па куль не да за баў — па сяў ная».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
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Ся мей ная ды нас тыя ТА МА ШЭ НЯЎ.

На ім га ва ры лі пра гіс та рыч ныя і 

юры дыч ныя пунк ты по гля ду, аль-

тэр на тыў ныя ме ры, ро лю пар ла-

мен та ры яў і гра ма дзян скай су-

поль нас ці ў аб мер ка ван ні гэ тай 

тэ мы. У ме ра пры ем стве акра мя 

дэ пу та таў удзель ні ча лі між на род-

ныя экс пер ты, прад стаў ні кі Кан-

сты ту цый на га су да, Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі, Ге не раль най пра ку ра ту-

ры, ня ўра да вых ар га ні за цый.

Анд рэй НА УМО ВІЧ, стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па пра вах ча ла ве ка, на-

цы я наль ных ад но сі нах і срод ках 

ма са вай ін фар ма цыі і кі раў нік ра-

бо чай гру пы На цы я наль на га схо ду 

па вы ву чэн ні праб ле ма ты кі смя-

рот на га па ка ран ня як ін стру мен та, 

які ска рыс тоў ва ец ца ў Бе ла ру сі, 

ад зна чыў, што за раз гэ та пы тан не 

на эта пе аб мер ка ван ня. «Прай шло 

ўжо больш за 20 га доў (пас ля рэ фе-

рэн ду му. — Аўт.), і, каб гра ма дзян 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ін фар ма ваць па 

да дзе най праб ле ма ты цы, мы пры ня лі 

ў мі ну лым го дзе ра шэн не на вед ваць 

рэ гі ё ны», — ска заў Анд рэй На умо віч. 

Ён рас тлу ма чыў, што пад час та кіх вы-

ез даў пра вод зяц ца су стрэ чы з дэ пу та-

та мі Са ве таў і мяс цо вым кі раў ніц твам, 

гра ма дскай су поль нас цю, а так са ма 

з мо лад дзю — ты мі, хто за раз ста-

но віц ца ак тыў ным удзель ні кам усіх 

па лі тыч ных па дзей, але не пры маў 

удзел у рэ фе рэн ду ме 1996-га.

На дум ку стар шы ні пар ла менц кай 

ка мі сіі, мы па воль на ідзём да ад ме ны 

смя рот на га па ка ран ня. Так са ма Анд-

рэй На умо віч не вы клю чае пра вя дзен-

ня паў тор на га рэ фе рэн ду му. На конт 

пар ла менц кіх слу хан няў па гэ тай тэ ме 

ён ад зна чыў, што мае сэнс іх пра вес ці, 

ка лі боль шасць дэ пу та таў бу дзе га то-

вая да аб мер ка ван ня і пры няц ця ста-

ноў ча га ра шэн ня.

Тац ця на ЦЕР МА ЧЫЧ, кі раў нік ад-

дзе ла ка ар ды на цыі і між на род на-

га су пра цоў ніц тва Са ве та Еў ро пы, 

па цвер дзі ла, што дыя лог па праб ле-

ма ты цы смя рот на га па ка ран ня ідзе з 

усі мі га лі на мі ўла ды, так са ма ак тыў на 

ўцяг ну тая ў аб мер ка ван не гра ма д ская 

су поль насць. Спа да ры ня Цер ма чыч лі-

чыць, што пра ца ра бо чай гру пы, якую 

ўзна чаль вае Анд рэй На умо віч, вель мі 

важ ная. 

Анд рэа ВІК ТА РЫН, кі раў нік прад-

стаў ніц тва Еў ра пей ска га са ю за ў 

Бе ла ру сі, за ўва жы ла, што за раз аб-

мер ка ван не маг чы мас ці ўвя дзен ня ма-

ра то рыя на смя рот нае па ка ран не ці яго 

ад ме ны ста ла не та кім на пру жа ным. 

На яе дум ку, смя рот ны пры га вор шко-

дзіць не толь кі сва я кам асу джа на га, 

але і тым, хто яго вы но сіць і вы кон вае. 

Ка лі пра во дзіў ся рэ фе рэн дум, у бе-

ла рус кім за ка на даў стве не бы ло маг-

чы мас ці за клю чыць ча ла ве ка па жыц-

цё ва: гэ та па ка ран не, як вы ключ нае 

і аль тэр на тыў нае смя рот на му, бы ло 

ўве дзе на ў Кры мі наль ны ко дэкс Бе ла-

ру сі толь кі ў кан цы 1997-га.

На дзея АНІ СО ВІЧ



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

АД ЧУ ВАЛЬ НАЕ ПЫ ТАН НЕ
Учо ра прай шоў круг лы стол «Пра ва выя ас пек ты ад ме ны смя рот на га па ка ран ня»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пад час пе ра га во раў з Прэ зі дэн там 

Мал до вы Іга рам Да до нам Аляк сандр 

Лу ка шэн ка рас ка заў, што, на вед ва ю-

чы бы лыя рэс пуб лі кі Са вец ка га Са ю за, 

ні дзе не ад чу вае та кой на сталь гіі, як у 

Мал до ве: «Пра яз джа ю чы па цэнт раль-

най ву лі цы Кі шы нё ва, я больш за ўсё 

ха цеў бы прай сці па ёй пеш шу, як ка-

лісь ці бы ло ў са вец кія ча сы. Я пры зна-

ю ся шчы ра (гэ та не для пі я ру ней ка га, 

та му што я ў Мал до ве): леп шай зям лі 

я не ба чыў і не су стра каў. Тут доб рыя 

лю дзі, зям ля, вель мі доб ры клі мат».

Што да эка на міч на га су пра цоў ніц-

тва, то Мал до ва за ці каў ле на пе ра няць 

во пыт Бе ла ру сі ў сель скай гас па дар-

цы, пра мыс ло вас ці і са цы яль най сфе-

ры. Пра гэ та за явіў Ігар Да дон: «Для 

боль шас ці гра ма дзян Мал до вы тое, 

што ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі, вель мі 

ці ка ва. Не бу ду скрываць: яны ха це лі 

жыць не горш, чым у Бе ла ру сі. У вас 

вель мі ды на міч на раз ві ва ец ца кра і на, 

і нам ці ка ва пе ра няць во пыт у роз ных 

сег мен тах: і ў сель скай гас па дар цы, і ў 

пра мыс ло вас ці, і ў са цы яль най сфе ры 

ў вас вель мі шмат пра ек таў».

У сваю чар гу Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пад крэс ліў важ насць дру жа люб ных 

ад но сін з Мал до вай. «Мы ня ма ла зра-

бі лі ў бы лыя ча сы і асаб лі ва ця пер. Вы 

вы раб ля е це тое, ча го ня ма ў Бе ла ру сі. 

Мы род ныя лю дзі (я гэ та га ні ко лі не 

за бы ваю і не за бу ду), ды і вам, якія б 

у вас ні бы лі па лі тыч ныя пе ра ва гі, бе-

ла ру сы — не чу жыя лю дзі. У нас ня-

ма ні я кіх геа па лі тыч ных, стра тэ гіч ных 

ін та рэ саў тут, акра мя дру жа люб ных. 

Уліч ва ю чы тое, што мы бліз кія лю дзі, 

і тое, што вы вы раб ля е це па трэб нае 

нам, мы ку пім у вас. А мы вы раб ля ем 

тое, што трэ ба вам», — ска заў Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі.

Бе ла рус кі бок га то вы не толь кі 

ганд ля ваць, але і ства раць су мес ныя 

прад пры ем ствы. У су пра цоў ніц тве нам 

ні чо га не пе ра шка джае, лі чыць Прэ-

зі дэнт. Пры гэ тым Бе ла русь га то ва 

да па ма гаць Мал до ве і ў пад рых тоў цы 

ква лі фі ка ва ных кад раў.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы да-

даў, што ёсць шмат раз моў пра ары ен-

та цыю Мал до вы на Еў ра пей скі са юз ці, 

на ад ва рот, на Ус ход. І мно гія кра і ны не 

ве да юць, як раз ві ваць су пра цоў ніц тва з 

ёй. «Трэ ба ба чыць Мал до ву та кой, якая 

яна ёсць. Мы та кім прын цы пам і кі ру ем-

ся», — вы ка заў сваю дум ку Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён лі чыць, што не вя лі кія 

дзяр жа вы па він ны са мі ары ен та вац ца, 

з кім ім су пра цоў ні чаць. «Я фор му лу 

Прэ зі дэн та Мал до вы пры маю на ўра: 

мы па він ны ба чыць усё доб рае і там, і 

там», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Ігар Да дон па ве да міў, што Мал до-

ва раз ліч вае на ад крыц цё авія рэй са 

Мінск — Кі шы нёў у най блі жэй шы час. 

Ён ад зна чыў, што Бе ла русь ува хо-

дзіць у дзя сят ку ка мер цый ных парт-

нё раў яго кра і ны. У дзвюх кра ін ужо 

іс ну юць су мес ныя прад пры ем ствы па 

збор цы трак та роў і тра лей бу саў. «Спа-

дзя ю ся, што мы бу дзем неўзабаве  збі-

раць і аў то бу сы», — ска заў Прэ зі дэнт 

Мал до вы. Перс пек тыў ным Ігар Да дон 

лі чыць і ўдзел бе ла рус кіх кам па ній у 

інф ра струк тур ных пра ек тах, у тым лі-

ку ў бу даў ніц тве да рог, бо бе ла рус кія 

да ро гі па якас ці ад ны з са мых леп шых 

у све це.

Ві зіт пра цяг ва ец ца. Сён ня ад бу дуц-

ца пе ра га во ры з прэм' ер-мі ніст рам 

Мал до вы Паў лам Фі лі пам.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

ФОР МУ ЛА МАЛ ДО ВЫФОР МУ ЛА МАЛ ДО ВЫ


