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Іран га то вы пе ра крыць Ар муз скі пра ліў
Тэ ге ран мо жа пе ра-

крыць Ар муз скі пра ліў. 

Та кі сцэ на рый не вы-

клю чыў прэ зі дэнт Іра на 

Ха сан Раў ха ні, ка лі ЗША 

пра цяг нуць санк цый ную 

па лі ты ку ў да чы нен ні да 

яго кра і ны. Пра гэ та ён 

за явіў у ін тэр в'ю аме-

ры кан ска му тэ ле ка на лу NBC. «Ка лі ЗША хо чуць вы ка-

рыс тоў ваць сі лу, каб з да па мо гай санк цый аб ме жа ваць 

наф та вую пра мыс ло васць Іра на, то гэ та, не су мнен на, 

вы клі ча ад па вед ную рэ ак цыю (Тэ ге ра на)», — ска заў ён. 

Як вя до ма, Ар муз скі пра ліў, стра тэ гіч на вель мі важ ная 

вод ная ар тэ рыя даў жы нёй ка ля 200 кі ла мет раў і шы ры нёй 

кры ху больш за 50 кі ла мет раў, злу чае Аман скі і Пер сід скі 

за лі вы. Ён лі чыц ца ад ным з най важ ней шых транс парт ных 

марш ру таў пла не ты. Па да ных Упраў лен ня па энер ге-

тыч най ін фар ма цыі, па ім што дня пра хо дзіць больш за 

17 міль ё наў ба ра ляў наф ты з наф та зда бы ва ю чых кра ін 

Пер сід ска га за лі ва — амаль трэць уся го су свет на га экс-

пар ту «чор на га зо ла та».

У Мек сі цы ва ен ныя раз збро і лі па лі цыю 
Ака пуль ка з-за яе су вя зяў са зла чын нас цю

Пад раз дзя лен ні су ха пут ных вой скаў і мар ской пя хо ты 

Мек сі кі раз збро і лі су пра цоў ні каў па лі цыі го ра да-ку рор та 

Ака пуль ка ў шта це Ге рэ ра, пе рад ае ТАСС. Гэ та бы ло 

зроб ле на ў су вя зі з па да зрэн нем у да тыч нас ці вар та вых 

па рад ку да не за кон най дзей нас ці і маг чы мым пра нік-

нен нем у іх шэ ра гі зла чын цаў, па ве да міў прад стаў нік сіл 

бяс пе кі рэ гі ё на Ра бер та Аль ва рэс Эрэ дыя. «У апе ра цыі 

ўзя лі ўдзел Мі ніс тэр ства на цы я наль най аба ро ны і ва ен-

на-мар ско га фло ту, фе дэ раль ная па лі цыя, ге не раль ная 

пра ку ра ту ра і па лі цыя шта та, якія раз збро і лі му ні цы паль-

ную па лі цыю», — ад зна ча ец ца ў за яве, якую апуб лі ка ваў 

Эрэ дыя. Сі ла ві кі акру жы лі ка зар мы па лі цыі і за тры ма лі ва 

ўнут ра ным два ры па да зра ва ных. Ака пуль ка апы нуў ся на 

трэ цім мес цы з 50 у рэй тын гу са мых не бяс печ ных га ра доў 

све ту па вы ні ках 2017 го да. Уз ро вень за бой стваў там да-

сяг нуў 106 вы пад каў на кож ныя 100 ты сяч жы ха роў.

Ра ман Аб ра мо віч пры зна ны па гро зай 
гра мад скай бяс пе цы Швей ца рыі

Швей ца рыя ад мо-

ві ла ся даць від на жы-

хар ства ра сій ска му 

міль яр дэ ру Ра ма ну Аб-

ра мо ві чу, па лі чыў шы 

яго кры ні цай па гроз для 

гра мад скай бяс пе кі. На 

дум ку ўлад, зна хо джан-

не міль яр дэ ра на тэ ры то рыі кра і ны мо жа на нес ці шко ду 

іх рэ пу та цыі. А фэ дэ раль нае ве дам ства кры мі наль най 

па лі цыі Швей ца рыі за яві ла, што зна хо джан не ў кра і не 

біз нес ме на не па жа да нае, бо ве дам ства мае ў да чы нен-

ні да яго «па да зрэн ні ў ад мы ван ні гро шай і мер ка ва ных 

кан так тах са зла чын ны мі ар га ні за цы я мі», па ве дам ляе 

га зе та The Guardіan. Ме на ві та та му біз нес мен не змог 

атры маць від на жы хар ства ў Кан фе дэ ра цыі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ад зна чу ра бо ту су пра цоў ні каў пра-

ва ахоў ных ор га наў, што да па ма га лі 

на жні ве: нех та не па срэд на за штур-

ва лам кам бай на, хтось ці па за ха-

ван ні ўра джаю, дыс цып лі ны. Вя лі кі 

дзя куй шэ фам го ра да Мін ска, якія 

ака за лі іс тот ную пад трым ку. Сло-

вам, бы лі за дзей ні ча ны ўсе рэ зер вы, 

каб без страт і ў тэр мі ны ўбраць ура-

джай. І, ду маю, нам гэ та ўда ло ся.

— З які мі праб ле ма мі су тык ну-

лі ся хле ба ро бы Мін шчы ны і якія 

ўро кі вы нес лі? Маг чы ма, яны пад-

штурх ну лі да по шу ку но вых па-

ды хо даў?

— Прын цы по ва вя лі кіх праб лем, 

тра ге дыі, што мы не да атры ма лі па 

ва ла вым збо ры збож жа і ўра джай-

нас ці я аб са лют на не ба чу. Але, ма-

быць, гэ та на ву чыць нас пра ца ваць 

ней кім чы нам больш эка ном на са 

збож жам. Апош нім ча сам у боль-

шай сту пе ні мы прак ты ка ва лі і кан-

цэнт рат на-сі лас ны тып карм лен ня 

жы вё лы. На са май спра ве ён па він-

ны быць ся наж ным і рэ гу ля вац ца 

кан цэнт ра та мі. Та му гэ ты не да бор 

да зво ліць нам больш ра цы я наль на 

па ды сці да спра вы і пе ра гле дзець 

тэх на ла гіч ныя па ды хо ды. Мы спа-

чат ку ба чы лі гэ тую праб ле му. Та му 

і зра бі лі ўпор на на рых тоў ку кар моў, 

асаб лі ва імк ну лі ся больш на за па-

сіць се на жу. Мы ра ней пры сту пі лі 

да ўбор кі тра ваў. Для ўзмац нен ня 

гэ тай ра бо ты зноў жа за ку пі лі ка ля 

65 кор ма ўбо рач ных кам бай наў. На 

сён няш ні дзень шчыль на пра цу ем па 

ку ку ру зе. Зя лё ную ма су прак тыч на 

на пад корм ку жы вё ле не да ём, каб 

зі мой ар га ні за ваць паў на вар тас ны 

ра цы ён. Ду маю, што та кі тып карм-

лен ня дасць маг чы масць азда ра віць 

гра мад скі ста так.

— Ця пер пы тан ні за ха ван ня і 

ўка ра нен ня но вых тэх на ло гій для 

сель скай гас па дар кі Мін шчы ны на 

пер шым пла не. Ці не так?

— Бяс спрэч на, так. Для та го каб 

кан ку ры ра ваць на рын ку хар ча ван ня, 

не аб ход ны якасць і са бе кошт пра дук-

цыі. А да сяг нуць гэ тых па ра мет раў 

мож на за кошт тэх на ло гій. Та му, як 

ска заў Прэ зі дэнт, дык тат тэх на ло-

гій — у пер шую чар гу. Па трэб на за-

хоў ваць ўсе пра цэ сы, за кла дзе ныя ў 

вы рошч ван ні той ці ін шай куль ту ры, 

та ды і бу дзем мець вы нік. Пы тан не 

на ват не ў аб' ёмах атры ман ня та го ці 

ін ша га ві ду пра дук цыі, мы ад гэ та га 

ады шлі. Ха пае ў нас і мя са, і ма ла ка, 

і зер ня, на ват з улі кам не да бо ру. За-

да ча ў тым, каб да сяг нуць якас на га 

ўзроў ню вы твор час ці пра дук цыі са 

зні жэн нем за трат.

— Шчы ра, ця жэй вам бы ло ў 

па пя рэд нія га ды або ця пер, ка лі 

да во дзіц ца ад каз ваць за ўсю воб-

ласць?

— На ся ле ні ко лі не бы ло лёг ка. 

Трэ ба ад но сіц ца з ду шой да ра бо ты 

не за леж на ад па са ды. Хлеб са спеў, 

яго не аб ход на ўбраць, бо ту ды столь кі 

ўкла дзе на пра цы. Па сут нас ці, сён ня 

мы ўжо за клад ва ем ура джай бу ду-

ча га го да. Лі чы це, што цэ лы год бу-

дзем пра ца ваць на гэ тае зяр нят ка, 

каб яно са спе ла, на лі ло ся. Та му, дзе 

скла да ней, а дзе пра сцей, цяж ка ска-

заць. Усю ды ёсць свае асаб лі вас ці. 

Ін жы не рам так са ма з ра ні цы да ве ча-

ра да во дзі ла ся пра ца ваць, бы лі свае 

праб ле мы. Не па срэд на вы яз джаў на 

па лет кі, зай маў ся ра мон там тэх ні кі, 

зер не су шыль ны мі комп лек са мі, кам-

бай на мі, дзесь ці сам удзель ні чаў у 

жні ве. Тут ра бо та вы бу доў ва ец ца па-

ін ша му. Я ска заў бы, што яна больш 

звя за на з ар га ні за цы яй: за куп кай зап-

час так, кам бай наў, па лі ва, вы ка нан-

нем дзярж за ка зу, рэа лі за цы яй збож-

жа. Сё ле та воб ласць на бы ла, да рэ чы, 

100 кам бай наў. Тэх ні ка го мель скай 

вы твор час ці вель мі доб рая, вы дат на 

ся бе за рэ ка мен да ва ла, пра ца ва ла 

прак тыч на без па ло мак.

— Ад та го, як па пра цу юць вяс-

коў цы во сен ню, за ле жыць бу ду чы 

ўра джай. Які за дзел на на ступ ны 

год?

— Мы свое ча со ва па се я лі рапс, 

па вя лі чы лі пло шчы кры жак вет ных 

куль тур на 130 % да ўзроў ню мі ну-

ла га го да. Ця пер зай ма ем ся сяў бой 

азі мых куль тур, клін іх бу дзе боль шы, 

чым ле тась. Да 1 ве рас ня ад се ем ся. 

Што дзень за ся ва ем ка ля 12 ты сяч 

гек та раў. Ужо пад рых та ва на ка ля 200 

ты сяч гек та раў гле бы. Гэ та сур'ёз ны 

за дзел на бу ду чы ню. На бы лі трак-

та ры. На сён няш ні дзень ма ем ка ля 

120 трак та роў, за куп ля ем яшчэ 30, 

што да зва ляе вы ка рыс тоў ваць эле-

мен ты дак лад на га зем ля роб ства. 

Кож ны трак тар бач ны на кам п'ю та-

ры: які аб' ём ра бот вы ка наў, коль кі 

гек та раў за араў. Дзя ку ю чы гэ та му, 

мы ад соч ва ем і па вя ліч ва ем тэм пы 

во ры ва.

Мы вы зна чы лі, што ча ла век за 

ўза ра ны гек тар па ві нен атрым лі ваць 

гро шы, эк ві ва лент ныя до ла ру. Гэ та 

да дат ко вая ма ты ва цыя лепш пра ца-

ваць і больш за раб ляць.

— Апош нім ча сам у воб ласць 

прый шла цэ лая ка гор та ма ла дых 

спе цыя ліс таў, кі раў ні коў сель гас-

ар га ні за цый, ра ё наў. Па якіх кры-

тэ ры ях пад бі ра юц ца кад ры?

— Кры тэ ры яў шмат. Са мае га лоў-

нае, каб ра ён ру хаў ся на пе рад. Важ-

на, каб на доі і пры ва гі слу жы лі яго 

раз віц цю. Кі раў нік па ві нен ру хаць, 

раз ві ваць сваю тэ ры то рыю па ўсіх 

кі рун ках: да ро гі, інф ра струк ту ра, са-

цы яль ная сфе ра, жыл лё. Усё па він на 

вы ра шац ца комп лекс на і быць за вя-

за на на кан чат ко вы вы нік.

У воб лас ці ў агуль най коль кас-

ці пра цаў ні коў ка ля 30 % ма ла дых 

кі раў ні коў, спе цы я ліс таў, ме ха ні за-

та раў. Ра ней мо ладзь Мін шчы ны 

ці ка віў у пер шую чар гу ўзро вень 

за роб каў. Ця пер, па вод ле вы ні каў 

са цы я ла гіч на га апы тан ня, ма ла дыя 

лю дзі ста вяць пы тан не аб нар ма ва-

ным ра бо чым дні. Ся мей ныя каш-

тоў нас ці па ча лі на бы ваць для іх пер-

ша сту пен нае зна чэн не.Яны хо чуць 

больш па быць з сям' ёй, больш ува гі 

ўдзя ляць вы ха ван ню дзя цей, па гу-

ляць з імі, не ку ды па ехаць ад па чыць. 

Гэ та му трэ ба ра да вац ца. Бу дзем ду-

маць, як вы ра шыць пы тан не.

— Што б вы ха це лі па жа даць 

хле ба ро бам Мін скай воб лас ці на-

пя рэ дад ні свя та да жы нак?

— Мі ру, даб ра, упэў не нас ці ў 

заўт раш нім дні, лю бо ві да ра дзі мы, 

бліз кіх лю дзей, зда роўя. А яшчэ, каб 

зям ля ра дзі ла і ім у ня лёг кай пра-

цы кры ху да па ма гаў Бог. Ас тат няе 

зро бім са мі, усё ў на шых ру ках. Ка-

лі ёсць лю дзі, спе цы я ліс ты, тэх ні ка, 

дзяр жа ва — усё бу дзе доб ра.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

«ЛЁГ КА ГА ХЛЕ БА 
НЕ БЫ ВАЕ»

Ха ке іс там — 
су час ныя пля цоў кі
У На ва по лац ку рэ кан стру ю юць Ля до вы па лац «Хі мік». 

Здаць яго бу даў ні кі па він ны да кан ца го да
Спар тыў нае збу да ван не па бу да ва лі не каль кі дзе-

ся ці год дзяў та му. Зра зу ме ла, яно па тра ба ва ла ка-

пі таль на га ра мон ту. Пер шая спро ба ма дэр ні за цыі 

бы ла зроб ле на ў 2008-м. Але з-за дэ фі цы ту гро шай 

ака за ла ся ня ўда лай.

У мі ну лую су бо ту на аб' ек це па бы ва лі ад каз ныя асо бы 

з Мін ска і аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та.

Мі ністр ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Дзміт рый МІ КУ-

ЛЁ НАК агу чыў не каль кі на ра кан няў на ад рас пра ек ці-

роў шчы каў, бу даў ні коў, якія, на яго по гляд, ві на ва тыя ў 

ня зла джа нас ці дзе ян няў. Сва і мі дум ка мі па дзя лі лі ся і Ві-

таль ВОЎК, па моч нік Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — ін спек тар 

па Ві цеб скай воб лас ці, ня даў на пры зна ча ны на гэ тую 

па са ду, пер шы на мес нік мі ніст ра спор ту і ту рыз му 

Вя ча слаў ДУР НОЎ і ін шыя.

Іх у сваю чар гу за пэў ні лі, што ўсе тры эта пы рэ кан-

струк цыі за вер шаць свое ча со ва. У пры ват нас ці, ужо ў 

каст рыч ні ку мяс цо вая ка ман да «Хі мік» змо жа трэ ні ра-

вац ца ў род ных сце нах. Па куль яна ро біць гэ та ў Ор шы 

ці аб лас ным цэнт ры.

Пад час ма дэр ні за цыі Ля до ва га па ла ца за ме няць таб ло, 

сіс тэ мы асвят лен ня і вен ты ля цыі, мес цы для гле да чоў (на 

1,2 ты ся чы ча ла век) і гэ так да лей.

Піль ную ўва гу ўдзель ні кі ка мі сіі ўдзя лі лі но ва му аб' ек-

ту — кры тай трэ ні ро вач най пля цоў цы. Ме та ліч ныя кар-

кас ныя кан струк цыі за ка за лі ў Ка на дзе... Гэ ты «лёд» не-

аб ход ны, каб раз гру зіць га лоў ную пля цоў ку.

Шмат га ра джан і жы ха роў су сед ня га По лац ка лю бяць 

ка тац ца на кань ках круг лы год. Та му ў хут кім ча се змо гуць 

зра біць гэ та на яшчэ ад ной пля цоў цы.

Як рас ка заў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» Ула дзі мір БЕ ЛА-

ВУС, на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га аб лас но га вы ка-

наў ча га ка мі тэ та, усе ар га ні за цый ныя пы тан ні (ад рас пра-

цоў кі пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі да за клю чэн ня 

да га во раў пад ра ду) цал кам вы ка на ныя.

На мес цы «шта бы» з удзе лам прад стаў ні коў мяс цо вай 

ула ды, пра ек ці роў шчы каў і бу даў ні коў збі ра юц ца мі ні мум 

два ра зы на ты дзень.

Стар шы ня На ва по лац ка га гар вы кан ка ма Дзміт рый 

ДЗЯ МІ ДАЎ да даў, што, ка лі спат рэ біц ца, бу даў ні кі бу дуць 

пра ца ваць і ў дзве-тры зме ны для вы ка нан ня ў тэр мін па-

стаў ле ных за дач.

Ля до вы комп лекс пас ля рэ кан струк цыі ста не цу доў-

ным па да рун кам га ра джа нам. Ён да зво ліць пад рых та ваць 

яшчэ больш та ле на ві тых гуль цоў. Яны год на бу дуць прад-

стаў ляць род ны го рад на тур ні рах у Бе ла ру сі і ад стой ваць 

го нар кра і ны на між на род ных спа бор ніц твах.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

На ва по лацк — Ві цебск.

Ад кры ва ец ца аб ноў ле ны 
ўчас так тра сы

Уво дзіц ца ў экс плу а та цыю пер шы ўчас так пра цяг-

лас цю 13,3 кі ла мет ра на тэ ры то рыі Шчу чын ска га 

ра ё на аў та ма гіст ра лі М6, якая за раз рэ кан стру ю ец-

ца. Уся го рэ кан струк цы яй ахоп ле на больш за 153 кі-

ла мет ры М6, з якіх 120 — у Гро дзен скай воб лас ці. 

Цал кам аб ноў ле ную ма гіст раль гро дзен цы ўвя дуць 

у экс плу а та цыю да 7 ліс та па да.

Па ін фар ма цыі РУП «Грод на аў та дар», да ро га з дзвюх 

па лос па шы ры ла ся да ча ты рох, на раз дзя ляль най па ла се 

ўста ноў ле ны жа ле за бе тон ныя бло кі, якія пра ду хі ляць ла-

ба выя су тык нен ні. Для па вы шэн ня бяс пе кі да рож на га ру ху 

па бу да ва на 10,5 кі ла мет ра пе ша ход ных да ро жак. Па іх 

мо гуць спа кой на ехаць і ве ла сі пе дыс ты. Для пра ду хі лен ня 

вы ха ду ляс ных жы вёл на пра ез ную част ку на ўсім пра ця гу 

гэ та га ўчаст ка ўста ноў ле ны ага ро джы з ме та ліч най сет кі, 

для іх па бу да ва ны пад зем ны пе ра ход. Мес ца яго ўлад-

ка ван ня пад да ро гай вы зна чы лі ву чо ныя НАН Бе ла ру сі 

су мес на з лес ні ка мі і па ляў ні чы мі.

Уся да рож ная раз мет ка вы ка на на з тэр ма плас ты ку, аб-

ста ля ва ны шу ма выя па ло сы ў най больш ава рый на-не бяс-

печ ных мес цах. Ва ўсіх пры мы ка ю чых да ма гіст ра лі на се ле-

ных пунк тах уста ноў ле ны аў та па віль ё ны. Ка ля іх вы ка на на 

пе ша ход ная раз мет ка, пад ве дзе на асвят лен не.

Пра ад па чы нак кі роў цаў так са ма пад ба лі: аб ста ля ва-

ныя дзве пля цоў кі. Да рэ чы, ад на ма дэр ні за ва на, дру гая 

па бу да ва на. Ка ля гэ тых пля цо вак з'я ві ла ся маг чы масць 

раз ві ваць і пры да рож ны сэр віс.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На тэ ры то рыі Ля до ва га па ла ца «Хі мік».


