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ТРАМП ПРЫ ГРА ЗІЎ СПЫ НІЦЬ РА БО ТУ 
ЎРА ДА, КА ЛІ ДЭ МА КРА ТЫ БУ ДУЦЬ 
ПРА ЦЯГ ВАЦЬ «ПЕ РА ШКА ДЖАЦЬ» 
ЯМУ БУ ДА ВАЦЬ СЦЯ НУ

«Я га то вы спы ніць ра бо ту ўра да, ка лі 

дэ ма кра ты не да дуць нам да стат ко ва га-

ла соў для за бес пя чэн ня бяс пе кі на ме жах. 

У пры ват нас ці, га вор ка ідзе пра бу даў ніц-

тва Сця ны!» — за пі саў прэ зі дэнт у Twіtter.

Ён так са ма за клі каў змя ніць дзе ю чую ў 

ЗША сіс тэ му, каб за бяс пе чыць пры быц цё 

ў кра і ну тых іміг ран таў, якія мо гуць пры-

нес ці рэ аль ную ка рысць,  па ве дам ляе «Ін-

тэр факс». «Нам трэ ба, каб у на шу кра і ну 

пры бы ва лі вы дат ныя лю дзі», — рас тлу-

ма чыў Трамп.

Ба раць ба су праць не ле галь най іміг-

ра цыі рэ гу ляр на вы клі кае спрэч кі па між 

Трам пам і дэ ма кра та мі, якія лі чаць яго 

пра па но вы за над та ра ды каль ны мі і не-

эфек тыў ны мі.

Ад нак у шэ ра гу вы пад каў Трамп і 

яго пры хіль ні кі мо гуць раз ліч ваць на 

да па мо гу не ка то рых кан грэс ме наў ад 

дэ ма кра тыч най пар тыі. Асаб лі ва гэ-

та важ на ў Се на це, дзе ў рэс пуб лі кан-

цаў не на шмат больш мес цаў, чым 

у дэ ма кра таў.

АМАЛЬ ТРЫ ЧВЭР ЦІ БРЫ ТАН ЦАЎ 
НЕ ЗА ДА ВО ЛЕ НЫЯ РА БО ТАЙ МЭЙ 
НА ПА СА ДЗЕ ПРЭМ' Е РА

Не менш як 74 % бры тан цаў вы ка за лі 

не за да во ле насць дзе ян ня мі прэм' ер-мі-

ніст ра Тэ рэ зы Мэй на па са дзе, якую яна 

займае. Пра гэ та свед чаць вы ні кі пра ве-

дзе на га тэ ле ка на лам Sky News апы тан ня, 

якія бы лі апуб лі ка ва ныя ўчо ра.

Па іх да ных, толь кі 24 % рэ спан дэн таў 

за ста юц ца за да во ле ныя ра бо тай Мэй. 

Ад зна ча ец ца, што ў са ка ві ку, ка лі бы ло 

пра ве дзе на ана ла гіч нае апы тан не, пра 

за да во ле насць яе дзей нас цю за явіў 41 % 

апы та ных.

Яшчэ больш бры тан цы не за да во ле ныя 

тым, як урад пра во дзіць пе ра га во ры па вы-

ха дзе кра і ны з ЕС: толь кі 10 % удзель ні каў 

апы тан ня аца ні лі яго дзей насць у гэ тым 

пы тан ні на ад зна ку «доб ра», а 78 % на зва-

лі яе «дрэн най». У са ка ві ку гэ тыя па каз чы-

кі скла да лі 23 % і 55 % ад па вед на.

Пры гэ тым 42 % рэ спан дэн таў лі чаць, 

што аса біс та на іх Brexіt ада б'ец ца не га-

тыў на, 31 % на стро е ны ап ты міс тыч на, а 

18 % па лі чы лі, што на іх жыц цё гэ та ні як 

не паў плы вае.

У ЕЎ РА ПАР ЛА МЕН ЦЕ 
АЦА НІ ЛІ ПРА ПА НО ВУ ДЭ ПУ ТА ТА 
СЕЙ МА ЛАТ ВІІ ПА ДЗЯ ЛІЦЬ РА СІЮ

Еў ра дэ пу тат ад Лат віі Мі ра слаў Міт-

ра фа наў пра ка мен та ваў у раз мо ве з RT 

за яву дэ пу та та сей ма Лат віі Аляк санд ра 

Кірш тэй нса аб не аб ход нас ці па дзя ліць Ра-

сію на не каль кі час так па вод ле эт ніч на га 

скла ду.

«Кірш тэйнс лі чыц ца ад ным з най больш 

ра ды каль ных і на цы я на ліс тыч на на стро е-

ных дэ пу та таў, трэ ба ра біць па праў ку на 

яго асо бу. Але тое, што ў яго на язы ку, у 

ін шых — на ро зу ме. Ён ад кры та вы ка заў 

та ем ныя жа дан ні вель мі мно гіх па лі ты каў 

не толь кі ў Лат віі, у Пры бал ты цы, але і ў 

роз ных кра і нах Еў ро пы, якім су па кою не 

дае сін дром 

1991 го да. 

Той год пе-

ра ка наў іх, 

што са мыя 

сме лыя фан-

та зіі ў да чы-

нен ні да лё су Са вец ка га Са ю за маг чы мыя: 

рап там вя лі кая і моц ная кра і на рас па да ец-

ца. Бы лі над зеі ў 1990-я га ды, што і Ра сія 

так са ма рас па дзец ца», — ад зна чыў Міт-

ра фа наў.

«Гэ та над зеі мно гіх ва Ус ход няй Еў-

ро пе, што ва ўмо вах па слаб лен ня Ра сіі і 

Бе ла ру сі ўдас ца зра біць тое, што зра бі лі 

з Укра і най, — лік ві да ваць эка на міч на га 

кан ку рэн та, зні шчыць пра мыс ло васць і 

зра біць ка ла ні яль ны пры да так. І не па-

срэд нае кі ра ван не тэ ры то ры я мі — у Літ-

ве ў ад кры тую га во рыц ца пра Ка лі нінг-

рад скую воб ласць, якую там на зы ва юць 

«ма лая Літ ва», у Лат віі — не на столь кі 

ад кры та, але так са ма ма ец ца на ўва зе, 

што вя лі кія тэ ры то рыі бу дуць кімсь ці кі-

ра вац ца. Лю дзі, па доб ныя Кірш тэй нсу, 

спа дзя юц ца на но вы пе ра дзел све ту, пры 

якім рас чля нен не Ра сіі пры во дзіць да пе-

ра раз мер ка ван ня да бро таў», — ска заў на 

за кан чэн не Міт ра фа наў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

УСЯГО ПА КРАІНЕ:
2069,6

29

33,4

Умоўныя абазначэнні:
– Намалочана збожжа, тысяч тон
– Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара
– Сабрана збожжавых і зернебабовых 
культур, у працэнтах да плана.

Віцебская 
вобл.:
  117,4
  29
  12,29

Брэсцкая 
вобл.:
  663,9
  29,7
  66,4

Гомельская 
вобл.:
  193,6
  20,8
  28,3

Гродзенская 
вобл.:
  530,2
  31,2
  51,7

Мінская 
вобл.:
  487,1
  30,4
  32,7

Магілёўская 
вобл.:
  77,4
  29,2
  8,18

Па стане 
на 30.07.2018

На сай тах не ка то рых вы шэй шых на-

ву чаль ных уста ноў ужо з'я ві ла ся іна-

фар ма цыя аб пра вя дзен ні да дат ко ва га 

на бо ру на спе цы яль нас ці, дзе за ста лі-

ся ва кант ныя бюд жэт ныя мес цы. На-

прык лад, у Ма зыр скім пе ду ні вер сі тэ це 

да дат ко вы на бор бу дзе пра во дзіц ца на 

спе цы яль нас ці «фі зі ка і ін фар ма ты ка» 

з пры сва ен нем ква лі фі ка цыі «вы клад-

чык» (8 ва кант ных мес цаў) і «пра фе-

сій нае на ву чан не (бу даў ніц тва)» з пры-

сва ен нем ква лі фі ка цыі «пе да гог-ін жы-

нер» (6 ва кант ных мес цаў).

Гро дзен скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 

імя Ян кі Ку па лы аб вяс ціў да дат ко вы 

на бор на дзён ную бюд жэт ную фор му 

на ву чан ня на спе цы яль насць «фі зі ка 

(на ву ко ва-пе да га гіч ная дзей насць)», 

дзе за ста лі ся не за поў не ныя 12 ва кант-

ных мес цаў.

У Бе ла рус кай дзяр жаў най сель ска-

гас па дар чай ака дэ міі ва кант ныя мес-

цы ёсць на спе цы яль нас ці «зем ле ўпа-

рад ка ван не».

У По лац кім дзяр жаў ным уні вер сі-

тэ це — на спе цы яль нас ці «ма шы ны і 

апа ра ты хі міч ных вы твор час цей і прад-

пры ем стваў бу даў ні чых ма тэ ры я лаў» 

(3 мес цы), «пра мыс ло вая элект ро ні ка» 

(3 мес цы) і «ра дыё тэх ні ка» (пра гра му е мыя 

ра дыё элект рон ныя срод кі) — 9 мес цаў

10 не за поў не ных мес цаў за ста ло-

ся і ў Ві цеб скім дзяр жаў ным тэх на ла-

гіч ным уні вер сі тэ це на спе цы яль нас ці 

«вы твор часць тэкс тыль ных ма тэ ры я-

лаў (тэх на ло гія і ме недж мент)».

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ-

це транс пар ту абі ту ры ен таў ча ка юць на 

спе цы яль нас цях «ар га ні за цыя пе ра во-

зак і кі ра ван не на рач ным транс пар це» 

(4 ва кант ныя мес цы) і «бу даў ніц тва чы-

гун кі і пу ця вая гас па дар ка» (1 мес ца).

Шмат не за поў не ных бюд жэт ных мес-

цаў за ста ло ся ў Бе ла рус ка-Ра сій скім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це: спе цы яль-

насць «тэх на ло гія ма шы на бу да ван ня» — 

7 мес цаў, «тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не 

ма шы на бу даў ні чай вы твор час ці» — 

17 мес цаў, «аб ста ля ван не і тэх на ло гія 

зва рач най вы твор час ці» — 13 мес цаў, 

«аў та ма ты за цыя тэх на ла гіч ных пра цэ саў 

і вы твор час цей» — 6 мес цаў, «пад' ём на-

транс парт ныя, бу даў ні чыя, да рож ныя ма-

шы ны і аб ста ля ван не» — 15 мес цаў.

Пры ём да ку мен таў у рам ках да дат ко-

ва га на бо ру для ўдзе лу ў кон кур се на бюд-

жэт ныя мес цы бу дзе ажыц цяў ляц ца.

На га да ем, што мі ні маль ныя ба лы па 

прад ме тах ЦТ, з які мі мож на па сту паць 

у рам ках да дат ко ва га на бо ру, не зні-

жа юц ца! Яны та кія ж, як і мі ні маль ныя 

ба лы, уста ноў ле ныя для асноў на га на-

бо ру. На ва кант ныя бюд жэт ныя мес цы 

змо гуць прэ тэн да ваць абі ту ры ен ты, якія 

не прай шлі па кон кур се пры па ступ лен-

ні ў ін шыя ВНУ, але ма юць на ру ках 

па трэб ныя сер ты фі ка ты або па сту па лі 

на ін шыя спе цы яль нас ці ў тую ж ВНУ. 

Акра мя та го, удзель ні чаць у кон кур се 

мо гуць гра ма дзя не Укра і ны і асо бы без 

гра ма дзян ства, якія пра жы ва лі на тэ ры-

то рыі Да не цкай і Лу ган скай аб лас цей 

і пры бы лі ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь для 

атры ман ня да зво лаў на ча со вае або 

па ста ян нае пра жы ван не, у вы пад ку 

прад стаў лен ня імі да ку мен таў, якія па-

цвяр джа юць іх пра жы ван не і на ву чан не 

на вы шэй зга да ных тэ ры то ры ях.

За лі чэн не ў рам ках да дат ко ва га на-

бо ру ад бу дзец ца да 3 жніў ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пры ём ная кам па нія — 2018Пры ём ная кам па нія — 2018  

Ідзе дадатковы набор

...та кое да ру чэн не даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на су стрэ чы са стар шы-

нёй праў лен ня кі тай скай кар па ра-

цыі CІTІC Group Чан Чжэнь мі нам.

«Я перш за ўсё ха чу вас па він ша-

ваць з вя лі кім пос пе хам — вы вя ду чая 

кам па нія ў све це. Я ад кры та зайз дро-

шчу Кі тай скай На род най Рэс пуб лі цы, 

што яна ва ло дае та кі мі кам па ні я мі, — 

пры знаў ся кі раў нік дзяр жа вы. — Быў 

бы вель мі вам удзяч ны, ка лі б вы пад-

ка за лі нам, якім чы нам на асно ве дзяр-

жаў най улас нас ці ства рыць па доб ную 

кам па нію ў Бе ла ру сі. Хай не та кую ве-

лі зар ную, але на та кіх жа прын цы пах, 

як функ цы я нуе ва ша кам па нія».

CІTІC Group ужо рэа лі за ва ла ў Бе-

ла ру сі не каль кі пра ек таў. Па вод ле слоў 

Прэ зі дэн та, ня хай іх маш та бы не зу сім 

ад па вя да юць маш та бам кам па ніі, але 

гэ та па ча так. Аляк сандр Лу ка шэн ка па-

дзя ка ваў ар га ні за цыі за тое, што яна 

да па маг ла ства рыць у Бе ла ру сі — упер-

шы ню за не за леж ную гіс то рыю — аў та-

ма біль ны за вод, а так са ма за да па мо гу 

ў ма дэр ні за цыі бе ла рус кіх цэ мент ных 

за во даў і Ар шан ска га льно кам бі на та.

Да рэ чы, стар шы ня праў лен ня кі тай-

скай кар па ра цыі Чан Чжэнь мін пры быў 

у Бе ла русь з сур' ёз най на го ды: кам па нія 

пры сту пае да рэа лі за цыі на бе ла рус кай 

тэ ры то рыі іна ва цый на га пра ек та — ар-

га ні за цыі вы со ка тэх на ла гіч най аг ра пра-

мыс ло вай вы твор час ці поў на га цык ла.

Гэ ты пра ект рэа лі зу ец ца ў ад па-

вед нас ці з Ука зам Прэ зі дэн та і пра ду-

гледж вае бу даў ніц тва комп лек саў па 

вы твор час ці лі зі ну і трып та фа ну, суш кі 
і за хоў ван ня збож жа, мас ла эк страк-
цый на га і кам бі кор ма ва га за во даў, 
ства рэн не аў та транс парт на га прад-
пры ем ства і сы ра він най ба зы.

Кі раў нік дзяр жа вы пры знаў ся, што 
ўваж лі ва са чыў за ві зі там і па чат кам 
бу даў ніц тва кам бі на та. Апош няе, па-
вод ле яго слоў, зра бі ла моц нае ўра-
жан не і на бе ла рус кі на род, і на са мо га 
лі да ра краіны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў 
за ці каў ле насць кі тай ска га бо ку ў вы-
твор час ці сель ска гас па дар чых пра-
дук таў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі для іх 
на ступ най па стаў кі на ры нак КНР, а 
так са ма за пэў ніў кі раў ні ка праў лен ня, 
што ін вес ты цыі кар па ра цыі ў бе ла рус-
кую эка но мі ку да дуць свае вы ні кі. «Я 
вам га ран тую поў ную бяс пе ку ва шых 

ін вес ты цый і дзе ян няў у Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь», — ска заў Прэ зі дэнт.

У ад каз Чан Чжэнь мін па дзя ка ваў 

бе ла рус ка му лі да ру за маг чы масць су-

стрэц ца, а так са ма па абя цаў, што яго 

кам па нія вы ка нае ўсе ўзя тыя на ся бе 

аба вя за цель ствы.

* * *

Раз мо ва з прэм' е рам 
Ар ме ніі

У мі ну лую су бо ту па іні цы я ты ве ар-

мян ска га бо ку Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па га ва рыў па тэ ле-

фо не з прэм' ер-мі ніст рам Ар ме ніі Ні ко-

лам Па шы ня нам, пра што па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Ба кі аб мер ка ва лі шмат пы тан няў. 

Па-пер шае, ганд лё ва-эка на міч нае 

су пра цоў ніц тва дзвюх дзяр жаў. Су-

раз моў ні ка мі з за да валь нен нем быў 

ад зна ча ны рост уза ем на га та ва ра аба-

ро ту. Тым не менш у су пра цоў ніц тве 

па між кра і на мі іс нуе вя лі кі не за дзей ні-

ча ны па тэн цы ял, па га дзі лі ся яны і да-

мо ві лі ся пры клас ці ўсе на ма ган ні для 

яго рэа лі за цыі.

Асоб на быў раз гле джа ны комп лекс 

пы тан няў па раз віц ці Еў ра зій ска га эка-

на міч на га са ю за, га ва ры лі ў тым лі ку і 

аб вы ні ках па ся джэн ня кі раў ні коў ура-

даў кра ін ЕА ЭС, якое ад бы ло ся на пя-

рэ дад ні ў Санкт-Пе цяр бур гу.

Акра мя та го, лі да ры Бе ла ру сі і 

Ар ме ніі аб мер ка ва лі сі ту а цыю ва кол 

прад' яў лен ня ар мян скім бо кам аб ві-

на вач ван няў на ад рас ге не раль на га 

сак ра та ра АДКБ Юрыя Ха ча ту ра ва.

Па вод ле Бел ТА.

ПЕ РАЙ МА Ю ЧЫ ПА СПЯ ХО ВЫ ВО ПЫТ
Ства рыць у Бе ла ру сі дзярж кам па нію на прын цы пах кі тай скай кар па ра цыі CІTІC Group...

Вакантныя месцы 
ёсць на спецыяльнасці 

«фізіка» і не толькі

Пе ра хо дзім 
у ак тыў ную ста дыю

З па лёў убра лі больш за два міль ё ны тон збож жа
Па вод ле апе ра тыў най ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства сель-

скай гас па дар кі і хар ча ван ня, уся го збож жа выя і зер-

не ба бо выя куль ту ры са бра ныя з 33,4 % па сяў ных пло-

шчаў, або з 713,7 ты ся чы га. Ся рэд няя ўра джай насць 

па кра і не скла ла 29 ц/га.

СІ ТУ А ЦЫЯ НА НІ ВЕ
Лі да рам жні ва з'яў ля ец ца Брэсц кая воб ласць, дзе на ма ла ці лі 

663,9 ты ся чы тон збож жа. Збож жа выя куль ту ры там убра лі з 

66,4 % пло шчаў. На дру гім мес цы — аг ра рыі Гро дзен шчы ны, 

якім уда ло ся са браць 530,2 ты ся чы тон збож жа. За мы ка юць 

трой ку лі да раў сель гас ар га ні за цыі Мін скай воб лас ці з на ма-

ло там у 487,1 ты ся чы тон збож жа вых. Да лей ідуць хле ба ро бы 

Го мель шчы ны, якія са бра лі 193,6 ты ся чы тон збож жа. У Ві цеб-

скай і Ма гі лёў скай аб лас цях з па лёў убра лі 117,4 ты ся чы тон і 

77,4 ты ся чы тон збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур ад па вед на. 

Пер шая па ўра джай нас ці Гро дзен ская воб ласць — там на ма лот 

у ся рэд нім скла дае 31,2 ц/га. Най больш ак тыў на на сён ня ідзе 

ра бо та ў паў днё вых рэ гі ё нах — Брэсц кай і Го мель скай аб лас-

цях, у Ві цеб скай жні во толь кі па ча ло ся: збож жа ў асноў ным 

яшчэ зя лё нае. Ана ла гіч ная сі ту а цыя ў Ма гі лёў скай воб лас ці.

СІЛ І СРОД КАЎ ХО ПІЦЬ
На пя рэ дад ні ў Ві цеб ску мі ністр сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня Ле а нід ЗА ЯЦ за явіў, што ў гас па дар ках краі-

ны да стат ко ва сіл і срод каў для пра вя дзен ня эфек тыў най 

убо рач най кам па ніі.

«У ар га ні за цый ным пла не ўсё зроб ле на. Га тоў насць кам-

бай наў вы со кая — 96,4 %. Га то выя су шыль ныя комп лек сы, 

вы ра ша на пы тан не з ды зель ным па лі вам, бен зі нам. З бо ку 

пра мыс ло вых прад пры ем стваў, Мі на ба ро ны ар га ні за ва на 

да па мо га ў вы ваз цы збож жа на эле ва та ры. Ма бі лі за ва ны 

ме ха ні за тар скія кад ры з пра мыс ло вых прад пры ем стваў, на-

ву чаль ных уста ноў», — рас ка заў Ле а нід За яц.

Пры гэ тым ён ад зна чыў, што што дзён най убор кі 

ў 44—50 ты сяч га пло шчаў не да стат ко ва. Тэм пы жні ва іс тот-

на за па воль ва лі даж джы. На дум ку мі ніст ра, бе ла рус кі тэх ніч-

ны парк да зва ляе ўбі раць больш за 100 ты сяч га ў дзень.

НА ГО МЕЛЬ ШЧЫ НЕ ЖНЕ МО ЛАДЗЬ
У Го мель скай воб лас ці на жні ве за дзей ні ча на ка ля 

80 ма ла дзёж ных экі па жаў. Яны пра цу юць прак тыч на ва ўсіх 

ра ё нах воб лас ці. Так са ма ка ля паў сот ні ма ла дых кі роў цаў 

зай ма юц ца пе ра воз кай збож жа. У цэ лым, ня гле дзя чы на 

тое, што па воб лас ці ўбра лі яшчэ менш за тра ці ну па сяў ных 

пло шчаў, у Го мель скім ра ё не аг ра рыі пры сту пі лі да за вяр-

шаль на га эта пу ўбор кі. Ад на ча со ва вя дзец ца ўбор ка са ло мы 

з па лёў і лу шчэн не ржы шча ўбра ных збож жа вых.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.


