
ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

КА ТАР ПЕ РА ТВО РАЦЬ У ВОСТ РАЎ
З мэ тай яшчэ больш уз мац ніць бла-

ка ду ў Са удаў скай Ара віі рас пра ца ва лі 

план па пе ра тва рэн ні Ка та ра ў вост-

раў. Для гэ та га, пі ша са удаў ская прэ са, 

пла ну ец ца пра ка паць уз доўж 60-кі ла-

мет ро вай мя жы па між дзвю ма кра і на мі 

ка нал 200-мет ро вай шы ры ні. Вы дан не 

Makkah, на прык лад, пі ша, што скон чыў-

ся кон курс на вы ка нан не пра ек та, у якім удзель ні ча лі пяць буй ных 

за меж ных кам па ній, якія спе цы я лі зу юц ца на ка пан ні ка на лаў. Пе-

ра мож ца бу дзе на зва ны на пра ця гу 90 дзён, пас ля ча го і пач нуц ца 

зем ля ныя ра бо ты. Улас на пе ра тва рэн не Ка та ра з паў вост ра ва ў 

вост раў пла ну ец ца ажыц ця віць за год. Да рэ чы, част ку ка наль-

най зо ны, па ве дам ляе вы дан не Al Rіyadh, мяр ку ец ца ад вес ці пад 

за хоў ван не ядзер ных ад хо даў. Ін тэр нэт-вы дан не Sabq так са ма 

па ве дам ляе, што кошт пра ек та ацэнь ва ец ца ў 2,8 млрд ры я лаў 

(750 млн до ла раў).

АСТАН КІ ФРАН КА ВЫ НЕ СУЦЬ З МЕ МА РЫ Я ЛА 
ЯГО АХ ВЯ РАМ

Іс пан скі ўрад са цы я ліс таў вы ра шыў экс гу ма ваць астан кі Фран-

сіс ка Фран ка і вы нес ці іх з маў за лея ў Да лі не За гі ну лых. Пра гэ та 

па ве дам ляе The Local. На дум ку са цы я ліс таў, ме ма ры ял па ві нен 

стаць «мес цам пры мі рэн ня» для 

кра і ны, якая ўсё яшчэ апраў ля-

ец ца ад свай го фа шысц ка га мі-

ну ла га. «Кан крэт най да ты па куль 

ня ма, але мы зро бім гэ та вель мі 

хут ка», — рас тлу ма чыў прэм' ер-

мі ністр кра і ны Пед ра Сан чэс. — 

Іс па нія не мо жа да пус ціць іс на ван ня сім ва лаў, якія па дзя ля юць

гра ма дзян кра і ны. Та кія пом ні кі немагчымыя ў Гер ма ніі ці Іта ліі, 

у на шай кра і не іх так са ма быць не па він на». Пе ра нос астан каў 

Фран ка — даў ні прад мет спрэ чак у іс пан скім гра мад стве. Са-

 цы я ліс ты вы сту па лі за пе ра нос яшчэ ў 2013 го дзе. Та ды, па вод ле 

са ца пы тан няў, «за» вы сту пі ла больш за па ло ву гра ма дзян кра і ны, 

ад нак іні цы я ты ва так і не бы ла рэа лі за ва ная.

ІТА ЛІЯ НА СУ СТРЭ ЧЫ Ў БРУ СЕ ЛІ ПРАД СТА ВІЦЬ 
СВОЙ ПЛАН ПА МІГ РА ЦЫІ

Іта лія ў ня дзе лю вы сту піць з улас най пра па но вай на су-

стрэ чы па пы тан нях міг ра цыі ў Бру се лі, за явіў ві цэ-прэм'-

ер і кі раў нік МУС кра і ны Ма тэа Саль ві ні. «Праб ле ма за-

клю ча ец ца ў тым, каб не сва рыц ца дзяр жа вам ЕС па між 

са бой, а вы ка рыс тоў ваць гро шы і лю дзей для аба ро ны еў-

 ра пей скіх ме жаў. Гэ так жа, як ро біц ца на мя жы на Бал ка нах, гэ та 

трэ ба ра біць на між зем на мор скай мя жы», — за явіў Саль ві ні жур-

на ліс там пас ля су стрэ чы з чле на мі яго пар тыі «Лі га» ў верх няй 

па ла це італь ян ска га пар ла мен та. Ён рас тлу ма чыў, што ча тыр ма 

асноў ны мі пунк та мі пра па но вы ста нуць ума ца ван не Еў ра пей ска га 

агенц тва па кант ро лі ме жаў Frontex, ства рэн не «да рож най кар ты» 

для за клю чэн ня па гад нен няў з паў ноч на аф ры кан скі мі кра і на мі 

для зні жэн ня «міг ра цый на га ціс ку», ства рэн не сіс тэ мы па пры ё-

ме міг ран таў і па ска рэн не пра цэ дур вы пра ва джэн ня не ле га лаў у 

кра і ны іх па хо джан ня. Як вя до ма, ра ней кі раў нік Еў ра ка мі сіі Жан-

Клод Юн кер за явіў, што склі кае не афі цый ную ра бо чую су стрэ чу 

па міг ра цыі ў Бру се лі з удзе лам не-

каль кіх кра ін для по шу ку ра шэн няў 

на пя рэ дад ні са мі ту ЕС. Па вод ле ін-

фар ма цыі італь ян скіх СМІ, у ёй пры-

муць удзел Фран цыя, Гер ма нія, Іта лія, 

Іс па нія, Грэ цыя, Бал га рыя і Аў стрыя.
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За гад ка вы Ван Гог
Ад ной чы ў ін тэр нэ це на во чы тра пі лі ўспа мі ны вя до ма га 

рус ка га жы ва піс ца і мас тацт ва знаў ца Іга ра Гра ба ра на конт 

вы стаў кі Ван Го га ў Бер лі не: «Пе рад ар га ні зацыяй вы стаў кі 

Юс ці па пра сіў мя не зай сці да яго ў ка бі нет, дзе па ка заў ка ля 

15 кар цін Ван Го га, про ся чы вы ка заць пра іх маё мер ка ван-

не. Я знай шоў іх усе да ад ной пад роб ле ны мі».

У му зеі гіс то рыі Ма гі лё ва рас ка за лі яшчэ пра адзін вы па-

дак з творамі Ван Го га. Му зею пра па на ва лі на быць кар ці ну 

гэ та га аў та ра. У тым, што гэ та не пад роб ка, па він на бы ло 

пе ра ка наць за клю чэн не экс пер таў з На цы я наль на га мас-

тац ка га му зея. Але там ні хто не сцвяр джаў са стап ра цэнт-
най упэў не нас цю, што гэ та ары гі нал. Бо ў ка лек цыі му зея 
ары гі наль ных кар цін Ван Го га не ме ла ся на огул. У Ма гі лё ве 
не ста лі ры зы ка ваць, бо сён ня арт-ры нак, па ацэн ках не ка-
то рых спе цы я ліс таў, на 60 % за поў не ны пад роб ка мі.

З най больш рас паў сю джа ных фаль шы вых ар тэ фак таў 
ды рэк та ру му зея Аляк сею Ба цю ко ву пры хо дзі ла ся су стра-
кац ца з прад ме та мі зброі і ва ен най ат ры бу ты кай. За раз 
шмат хто зай ма ец ца рэ кан струк цы яй ча соў Ся рэд ня веч ча 
і Вя лі кай Ай чын най вай ны, та му на ры нак ан ты ква ры я ту рэ-

чаў пад вы гля дам ары гі на ла трапляе част ка 

якас на зроб ле ных дуб лі ка таў.

Ды е то ла гі ра яць ужы ваць у дзень 

не менш як 500 гра маў ага род ні ны, фрук таў 

і ягад. Але, на бы ва ю чы се зон ную пра дук цыю, 

ці мож на быць упэў не ным, што ві та мі наў 

і ка рыс ных эле мен таў у ёй больш, чым 

шкод ных? Каб па гля дзець, як пра вя ра юц ца 

чар ні цы і па мі до ры, што трап ля юць 

на пры ла вак, ідзём на Ка ма роў скі ры нак — 

у ла ба ра то рыю ве тэ ры нар на-са ні тар най 

экс пер ты зы.

Без ніт ра таў — толь кі з пра бір кі
Ла ба ра то рыя пра цуе з ся мі ра ні цы. Мно гія па стаў-

шчы кі пры яз джа юць ме на ві та ў гэ ты час, каб да ад-

крыц ця рын ку па спець пра ве рыць пра дук цыю і пры-

го жа вы клас ці яе на пры лаў кі.

За дзень на Ка ма роў цы пра во дзіц ца ка ля 

300 экс пер тыз. З кож най пар тыі ў за леж нас ці ад 

яе аб' ёму на про бу ідзе ад кі ла гра ма ага род ні ны, фрук-

таў, ягад.

— Ча му столь кі? Ёсць нор мы ад бо ру проб, уста ноў ле ныя 

Дзярж стан дар там, — тлу ма чыць кі раў нік ла ба-

ра то рыі Ка ця ры на ДУ БІ КОЎ СКАЯ.

Спа жы вецСпа жы вец  

НЕ ДА ВЯ РАЙ ЦЕ РАН НІМ 
КА БАЧ КАМ

Як пра вя ра юць ага род ні ну і са да ві ну, якая пра да ец ца на рын ку

Ідзі це ў на ву ку!Ідзі це ў на ву ку!  

Цэнтр пры цяг нен ня 
для та ле на ві тай 

мо ла дзі
Як пад па тра на жам сла ву тых 

ву чо ных вы хоў ва ец ца 
ін тэ ле кту аль ная элі та

Апош нім ча сам коль касць на ву ко вых 

ра бот ні каў у све це па вя лі чы ла ся на 20 пра цэн таў. 

Іх ця пер пры клад на восем міль ё наў — 

між ін шым, гэ та на сель ніц тва еў ра пей скай 

дзяр жа вы ся рэд ніх па ме раў. Знач ная част ка 

на ву ко вых ра бот ні каў скан цэнт ра ва на ў 

кра і нах, якія пе ра жы ва юць бур нае эка на міч нае 

раз віц цё: на прык лад, кож ны пя ты на ву ко вец — 

жы хар Пад ня бес най... Пы тан ні пад рых тоў кі 

ін тэ ле кту аль най элі ты за ста юц ца ак ту аль ны мі 

для ўсіх кра ін. Пра тое, як вы хоў ва юць 

на ву ко вую элі ту ў Бе ла ру сі, нам рас ка заў 

рэк тар Ін сты ту та пад рых тоў кі на ву ко вых 

кад раў На цы я наль най ака дэ міі на вук, док тар 

фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, 
пра фе сар Ігар ГАН ЧА РО НАК.

Ан та ло гія ашу кан стваАн та ло гія ашу кан ства  

Мы пра цяг ва ем зна ё міць чы та чоў з пры кла да мі мах ляр ства і дзе лім ся па ра да мі, 
як не стаць яго ах вя рай. На гэ ты раз звяр та ем ся да да лі кат най тэ мы — мас тац тва. 

На шы су раз моў ні кі — му зей ныя су пра цоў ні кі, мас та кі, гіс то ры кі. Спа дзя ём ся, што іх пад каз кі 
за сце ра гуць ама та раў рэд кас цяў ад не пра ду ма ных дзе ян няў.

АСЦЯ РОЖ НА: 
ПАД РОБ КА!
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Ма гі лёў — го рад з даў ні мі 

тра ды цы я мі, дзе ве да юць кошт 

са праўд ным рэ чам. Ме на ві та тут 

пэў ны час за хоў ва лі ся най вя лік-

шыя ба гац ці зям лі бе ла рус кай — 

крыж Еф ра сін ні По лац кай, трон-

нае крэс ла Ка ця ры ны ІІ і шмат 

ча го ін ша га не менш каш тоў на га. 

На жаль, усё гэ та знік ла 

ў пер шыя дні Вя лі кай Ай чын най 

вай ны пры спро бе эва ку а цыі 

з Ма гі лё ва. Пе ры я дыч на пра сто-

ру бу да ра жаць чут кі, што знік лыя 

скар бы дзесь ці з'я ві лі ся. 

Але хут ка вы свят ля ец ца, 

што тое бы ло прос та пад роб кай. 

Фаль шыў кі — на огул част ка на ша-

га жыц ця. Ад іх не за стра ха ва ны 

ні да свед ча ныя ка лек цы я не ры, 

ні на ват му зеі. Што тут ка заць 

пра тых, хто толь кі па чы нае збі-

раць сваю ка лек цыю.
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Ве ту рач Тац ця на ВАСЬ КОЎ ЦА ВА пра во дзіць да зі мет рыч ны кант роль.

Энергія маладосці

23
ЧЭРВЕНЯ 

2018 г.

СУБОТА

№ 119 (28735)

ВЁС КА, ЧЫМ БУ ДЗЕШ 
ЖЫЦЬ?

Страт ныя сель гас прад пры ем ствы — ба лю чая тэ ма для эка но мі кі кра і ны. 

І доб ра, што цяпер яны не пра ві ла, а ўсё час цей — вы клю чэн не. У Бе ла ру сі 

да стат ко ва пры кла даў та го, як на ма ла цэ і мя се, іх пе ра пра цоў цы, мож на 

ства рыць пры быт ко вае прад пры ем ства. Але, зноў жа та кі, не ва ўсіх гэ та 

атрым лі ва ец ца. Учо ра пад час ра бо чай па езд кі Прэ зі дэн та Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі ў Ма гі лёў скую воб ласць іш ла раз мо ва аку рат пра бу ду чы ню 

вёс кі, жыц цё се ля ні на ў ёй і... пры ход ін вес та ра ў сель скую гас па дар ку.
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Кі раў нік дзяр жа вы пры га даў час рас-

па ду СССР, ка лі пе рад кра і най паў ста ла 

пы тан не: што да лей ра біць з вёс кай, як яе 

раз ві ваць? «Та ды бы ло пры ня та ра шэн-

не: трэ ба брац ца за вёс ку. Вёс ка — гэ та 

ас но ва на шай сла вян скай дзяр жаў нас ці. 

Ра сіі, Укра і ны, Бе ла ру сі... За раз я пе ра-

ка наў ся ў тым, што вёс ка — гэ та ас но ва 

жыц ця лю бой дзяр жа вы. І нам па шчас-

ці ла, што мы ў свой час узя лі ся за вёс-

ку. Та ды пры ня лі ра шэн не: па пя ці год ках 

ма дэр ні за ваць сель скую гас па дар ку, а 

фак тыч на — ра та ваць, ад наў ляць. Пер-

шыя пяць га доў мы ад наў ля лі, ра та ва лі.

А да лей трэ ба бы ло ру хац ца на пе рад», — 

рас ка заў бе ла рус кі лі дар.

У Бе ла рус кай ССР бы ло ка ля 60 най-

больш буй ных сель гас прад пры ем стваў, 

свое асаб лі вых «ма я коў». Ад ным з іх быў 

у той час кал гас імя Кі ра ва, які зна хо-

дзіў ся ў вёс ках Ма лыя і Вя лі кія Сла ве ні, 

дзе за раз пра цуе аг ра хол дынг «Ку па лаў-

скае». Та ды бы ло вы ра ша на тэр мі но ва 

ра та ваць гэ тыя шэсць дзя сят гас па да рак, 

і ме на ві та іх вы вес ці на но вую асно ву. 

У перс пек ты ве яны па він ны бы лі стаць 

пры кла дам та го, як трэ ба раз ві вац ца і 

жыць вёс цы. За пер шую і дру гую пя ці год-

ку ў сель скую гас па дар ку бы ло ўкла дзе на 

ка ля $40 млрд. Так, бы лі струк тур на пе-

ра бу да ва ны гас па дар кі, і та ды вы ра ша-

 на бы ло ства раць і но выя вы твор час ці, 

і аг ра га рад кі.

«У са цы ял ку аг ра га рад коў мы ўкла лі-

ся. Мною бы лі за цвер джа ны са цы яль ныя 

стан дар ты — па чы на ю чы ад ву ліч на га 

асвят лен ня і за кан чва ю чы бан каў скі мі 

па слу га мі, ганд лем, куль ту рай. Не ска-

жу, што паў сюль вы дат на: дзе горш, дзе 

лепш. Але гэ тыя стан дар ты — па ме даб-

с лу гоў ван ні, аду ка цыі, дзі ця чых сад ках — 

вы ка на ны. Мы ства ры лі аг ра га рад кі, але 

ад ста лі ў вы твор час ці. Спа чат ку — ма ла-

ко і мя са, а пас ля ўжо — са цы ял ка. Але 

па коль кі гэ тым дзяр жа ва зай ма ла ся, мы 

перш ства ры лі больш ці менш нар маль-

ныя ўмо вы для лю дзей», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вы ні ках пер шых пя ці го дак ста лі 

за бяс печ ваць кра і ну пра дук та мі хар ча-

ван ня. Да та го ж атры ма ла ся не толь кі 

за да во ліць па трэ бы ўнут ра на га рын ку, 

але і па стаў ляць пра дук ты на экс парт. 

Су ма па ста вак да хо дзі ла да $5 млрд. Па-

сту по ва ства ра лі ся аг ра га рад кі, хоць не 

кож на му ха па ла гро шай. Та ды да па мо га 

іш ла і ад абл вы кан ка маў, і з рэс пуб лі кан-

ска га бюд жэ ту, і ад пры ват ні каў, якія бра-

 лі асоб ныя гас па дар кі на свае пле чы — 

і ста ві лі на но гі. Сель гас прад пры ем стваў, 

якія пе рай шлі ў пас ля са вец кі час да біз-

нес ме наў, — ка ля 20 %.

Прай шло ка ля 15 га доў, як бы ла пры-

ня та пра гра ма ма дэр ні за цыі вёс кі, аг-

ра пра мыс ло ва га комп лек су. І паў ста ла 

пы тан не: а што да лей? «Я не пры хіль нік 

та го, каб пры ва ты за ваць кал га сы і саў-

га сы, але ду маю, што на мя не ся ля не не 

па крыў дзяц ца, ка лі я бу ду пры маць ра шэн-

не аб пры ва ты за цыі. Гэ та зна чыць, пра-

да ваць: пус каць пры ват ні ка ў сель скую 

гас па дар ку. Не па крыў дзяц ца та му, што 

двац цаць га доў я вам даў час: вы зна чай-

 це ся», — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

І тут хто жа дае пра ца ваць на зям лі «без 

па на», ска жам так, той мог па спра ба ваць 

гэ та зра біць. А хто не — та го дзяр жа ва на 

сва іх пля чах не мо жа нес ці і не па він на», —

пад крэс лі ваў кі раў нік дзяр жа вы.

«Та му мы не су праць та го, каб сю ды 

прый шоў пры ват ны ка пі тал. Але пад жа-

лез ныя ўмо вы. І мая жа лез ная ўмо ва, як 

ча ла ве ка вяс ко ва га, — каб тут не быў 

па крыў джа ны ча ла век. Ён па ві нен пры-

хо дзіць на пра цу, тэх на ла гіч на за бяс-

печ ваць пра цэс, атрым лі ваць да стой ную 

зар пла ту. Ба чы це, я схі ляю ўсю кра і ну, 

каб ся рэд няя зар пла та бы ла ў ты ся чу 

руб лёў. Я ду маю, што ў бу ду чым го дзе 

пе рад гу бер на та ра мі бу дзе ста яць, бо яны 

перш за ўсё ад каз ва юць за ся ло, за да ча 

не 600, а 800 руб лёў (ся рэд няя зар пла та 

ў сель скай гас па дар цы. — Зв.). А праз 

не каль кі га доў па він ны да ты ся чы руб лёў 

па ды сці і ў сель скай гас па дар цы», — са-

ры ен та ваў бе ла рус кі лі дар. Пры гэ тым 

ён пад крэс ліў, што да стой ную зар пла ту 

вар та пла ціць са праў ды эфек тыў ным і 

ад каз ным су пра цоў ні кам. А ў най леп шых 

гас па дар ках кра і ны та кі ся рэд ні за ро бак 

ужо ёсць. А зна чыць, гэ та 

да сяж ная ліч ба.

Фо
та

 Б
ел
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.

Да ра гія юна кі і дзяў ча ты!

Сар дэч на він шую вас з Днём мо ла-

дзі.

Вы — но вае па ка лен не су ве рэн най 

дзяр жа вы, на след ні кі ге ра іч на га мі-

ну ла га бе ла рус ка га на ро да, які пе ра-

адо леў шмат вя ко вы шлях да на быц ця 

сва ёй не за леж нас ці.

Пра ва жыць на род най зям лі, ву-

чыц ца, пра ца ваць, ма рыць і бу да ваць 

пла ны на заўт раш ні дзень — гэ та 

ве лі зар нае шчас це і вя лі кая ад каз-

насць. Удас ка наль ва ю чы ся, імк ну чы ся 

да аса біс та га пос пе ху, пом ні це, што 

ва шы лё сы звя за ны ра зам і бу дуць упі-

са ны ў но вую гіс то рыю Бе ла ру сі.

Будзь це ак тыў ныя, мэ та на кі ра ва ныя, 

іні цы я тыў ныя. Ня хай энер гія ма ла до-

сці па слу жыць кры ні цай на тхнен ня для 

ва шых доб рых па чы нан няў, зро біць 

вас са ма да стат ко вы мі, па спя хо вы мі і 

шчас лі вы мі людзь мі.

Жа даю вам моц на га зда роўя, доб ра-

га на строю і ба дзё рас ці ду ху.

Прэ зі дэн т Рэспублікі Бе ла ру сь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Ад на клас ні кі, сё лет нія вы пуск ні кі 

38-й мін скай шко лы.

ЦЫТАТА ДНЯ

Мар' я на ШЧОТ КІ НА, 
на мес нік 
стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі:

«Ад на з га лоў ных за дач 
устой лі ва га раз віц ця 
лю бой дзяр жа вы — 
па вы шэн не ўзроў ню 
і якас ці жыц ця 
на сель ніц тва. Мы 
па він ны ства рыць 
умо вы для раз віц ця 
гра мад ства, рэа лі за цыі 
па тэн цы я лу кож на га 
ча ла ве ка, пры гэ тым 
мы па він ны ду маць не 
толь кі пра сён няш ні 
дзень, але і пра бу ду чыя 
па ка лен ні. 
У гэ тым пра цэ се 
важ на дзей ні чаць 
ра зам, і ўнё сак 
кож на га гра ма дзя ні на 
на сва ім ра бо чым 
мес цы вель мі 
важ ны, ка лі яго 
пра ца эфек тыў ная 
і ўно сіць да стой ны 
ўклад у раз віц цё 
пра цоў на га ка лек ты ву, 
кан крэт на га 
прад пры ем ства аль бо 
цэ лай тэ ры то рыі».
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• Па ста но вай Са ве та Мі-

ніст раў ад 20 чэр ве ня 

2018 го да № 465 па вя лі ча-

ны аб' ёмы крэ ды та ван ня 

жыл лё ва га бу даў ніц тва.

• Рас сель гас на гляд ад-

мя ніў за ба ро ну на па стаў-

кі бе ла рус кай ма лоч най 

пра дук цыі ў та ры больш 

за 2,5 л і за цвер дзіў пе ра-

лік па стаў шчы коў.

• Бе ла рус кія на ву коў цы 

рас пра ца ва лі тэх на ло гію 

ля чэн ня па ра дан то зу ства-

ла вы мі клет ка мі.

• Дзяр жаў та інс пек цыя 

кра і ны ў на ступ ныя вы-

хад ныя дні бу дзе пра ца-

ваць ва ўзмоц не ным рэ-

жы ме.

• Мінск пры ме чэм пі я нат 

Еў ро пы па фех та ван ні ў 

2020 го дзе.

КОРАТКА


