2 НАДЗЁННАЕ
У БЕЛАРУСІ ЗРОБЯЦЬ
ІТ-КАМБІКОРМ
Прэзідэнт надае асаблівую ўвагу высокім
тэхналогіям у сельскай гаспадарцы

Стварэнне прадпрыемства заўтрашняга дня — такой мэце
паслужыла прыняцце рашэння аб утварэнні Беларускай
нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі. Гэта нагадаў
Аляксандр Лукашэнка, прымаючы адпаведны даклад
у Палацы Незалежнасці.
«Задача — вытворчасць і экспарт канкурэнтаздольнай на
сусветным рынку прадукцыі аграпрамысловага комплексу, што
ў выніку дазволіць мінімізаваць імпарт і максімальна скараціць
колькасць пасрэднікаў унутры краіны. І мяне інфармавалі, што
нібыта працэс пайшоў», — адзначыў Прэзідэнт.
Як падкрэсліў кіраўнік дзяржавы, пад інвестыцыйны праект
«Арганізацыя высокатэхналагічнай аграпрамысловай вытворчасці поўнага цыклу на 2016—2032 гады» прыцягнутыя крэдытныя сродкі Кітайскай Народнай Рэспублікі на даволі зручных
умовах, закантрактавана абсталяванне вядучых сусветных брэндаў. Увядзенне ў эксплуатацыю мяркуецца паэтапнае, як практыкуецца паўсюдна.
«І гэта абавязкова трэба рабіць, намацваючы аб'ёмы сыравіны,
якія мы можам закупіць для гэтага прадпрыемства, — нямалыя
аб'ёмы. Самае галоўнае — рэалізацыя гатовага прадукту. Таму
нарошчваць вытворчасць трэба як мага больш паступова», —
звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка. Па яго інфармацыі, да
поўнага завяршэння будаўніцтва заводы, якія дзейнічаюць, ужо
будуць выпускаць прадукцыю і прыносіць прыбытак.
Налета запланаваны ўвод у эксплуатацыю комплексу камбікормавых заводаў і збожжасховішча, у 2021-м прадпрыемства
запрацуе па ўсім тэхналагічным ланцужку.
«Практычна Беларуская нацыянальная біятэхналагічная карпарацыя — пачатак развіцця ў нашай краіне біятэхналагічнай
галіны. Што больш за ўсё мяне і прываблівае, — прызнаўся Прэзідэнт. — Высокія тэхналогіі — гэта не толькі ІТ-парк, касмічная
тэхніка, атамная станцыя, але і біятэхналогіі. Праект наколькі
важны, настолькі і складаны. Самае важнае пытанне (бо і сыравіна знойдзецца, і аб'ект пабудуецца), галоўнае — рэалізацыя
гатовай прадукцыі. Як унутры краіны, так і за яе межамі. Цана
пытання — эфектыўнасць нашай сельскагаспадарчай вытворчасці і перш за ўсё жывёлагадоўлі».
Аляксандр Лукашэнка адзначыў: калі планавалі арганізаваць
гэту вытворчасць, можа, і не ўсё разумелі. Але праз некалькі гадоў, уцягнуўшыся ў працэс будаўніцтва, шмат чаму навучыліся,
можна бачыць ужо практычна ўсё: ад сыравіны да рэалізацыі
гатовай прадукцыі.
«Але галоўнае паміж гэтым — кадры», — выказаў упэўненасць Прэзідэнт. Спецыялісты, якія будуць працаваць на прадпрыемстве, ужо навучаюцца за мяжой, даведваюцца пра новыя
тэхналогіі, прагрэсіўную вытворчасць. Перспектыўнаму праекту
патрабуецца і пастаяннае доўгатэрміновае навуковае суправаджэнне: да высокіх тэхналогій у сельскай гаспадарцы даручана
далучыцца Нацыянальнай акадэміі навук, вышэйшым навучальным установам. А сістэма адукацыі павінна забяспечыць патрэбу
ў кадрах праз мэтавую падрыхтоўку.
Прэзідэнт даручыў перш за ўсё ўжо зараз вывучыць сыравінныя зоны, пралічыць рынкі збыту і паклапаціцца пра якасць
кармоў — не толькі «высокатэхналагічных», але і звычайных,
нарыхтоўка якіх працягваецца ў гэты час.
Як паведаміў журналістам міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Анатоль Хацько, біятэхналогіі дапамогуць у вытворчасці збожжа,
у кансультацыйных паслугах для вытворцаў малака і мяса.
«Гэта высокатэхналагічны праект, дзе будуць вырабляцца і
амінакіслоты, і гатовыя камбікармы. Скароцім выдаткі на вытворчасць і тым самым павысім канкурэнтаздольнасць нашай
прадукцыі. Гэта значныя крокі да імпартазамяшчэння», — растлумачыў міністр.
Варвара МАРОЗАВА.

31 ліпеня 2019 г.

Па законе
і ў рамках Канстытуцыі
ЦВК прапануе правесці парламенцкія выбары ў Савет Рэспублікі 7 лістапада,
у Палату прадстаўнікоў — 17 лістапада, а выбарчая кампанія ў краіне можа пачацца 5 жніўня
Старшыня Цэнтральнай камісіі
Беларусі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Лідзія Ярмошына далажыла Аляксандру Лукашэнку
прапановы па даце правядзення выбараў і стратэгіі выбарчай
кампаніі.
На сустрэчы ў Палацы Незалежнасці кіраўнік краіны адзначыў, што
ў грамадстве ўвесь час абмяркоўваюцца тэрміны назначэння і правядзення парламенцкіх выбараў.
«Мы ўжо дакладна вызначылі,
што сёлета мы праводзім парламенцкія выбары, а ў наступным годзе — прэзідэнцкія. Нягледзячы на
прагнозы некаторых «знаўцаў» пра
тое, што Лукашэнка ціха, спакойна,
хуценька правядзе прэзідэнцкія выбары, каб зноў схапіць крэсла і на
яго надоўга прысесці. Гэта поўная
памылка», — звярнуў увагу кіраўнік краіны.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што, згодна з яго абяцаннем, усё
будзе па законе, у рамках Канстытуцыі. Галоўным законам дзяржавы
вызначаная колькасць дэпу татаў:
110, на думку Прэзідэнта, дастаткова для нашай краіны. Што да міжнародных назіральнікаў, «прагінацца і
цягнуць кагосьці» краіна не будзе.
«Хто жадае — прыязджайце. Калі
камусьці трэба афіцыйны статус —
запросім. Не трэба бегчы паперадзе воза і прасіць: прыедзьце да
нас на выбары, паглядзіце на нашы
выбары. Але нікому забараняць не
будзем! Хочаш паглядзець на Бела-

русь, на выбарчы працэс — прыязджай і глядзі», — абазначыў пазіцыю
Прэзідэнт.
Галоўнае патрабаванне да выбарчага працэсу — правесці ўсё годна.
Аляксандр Лукашэнка разумее, што
крытыканы заўсёды знойдуцца, але
прафесіяналы павінны ацаніць беларускія выбары.
«Я не хачу, каб нават так званая
«апазіцыя» шукала нейкую падаплёку ў маіх словах наконт адкрытасці, шчырасці правядзення выбараў.
Нам няма неабходнасці сёння ўжо
занадта падскокваць і сябе паказваць. На імідж трэба працаваць
заўсёды, але, слухайце, хто нас не
ведае? Таму трэба роўна, акуратна падысці да выбараў і іх правесці.
Правесці годна і дэмакратычна. Парадак і стабільнасць ляжаць у аснове. Выбары — для нашага народа, а
не для кагосьці там», — падкрэсліў
кіраўнік краіны.
Лідзія Ярмошына нагадала, што
тэрмін на падрыхтоўку і правядзенне
выбараў — тры месяцы.
«Калі мы гаворым пра выбары ў
лістападзе, то ўжо ў пачатку жніўня
павінны з'явіцца два Указы Прэзідэнта аб назначэнні выбараў, бо выбіраюцца дзве палаты», — адзначыла
яна.
Як паведаміла журналістам старшы ня ка мі сіі, ЦВК пра па на ва ла
правесці выбары дэпутатаў Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
ў нядзелю, 17 лістапада, а выбары
членаў Савета Рэспублікі — у святочны дзень, 7 лістапада.

ФПБ рыхтуецца да парламенцкіх выбараў
Федэрацыя прафсаюзаў прыме актыўны ўдзел
у падрыхтоўцы і правядзенні парламенцкіх выбараў, якія павінны будуць прайсці ў лістападзе.
Пра гэта паведаміў старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл ОРДА перад Х пленумам
Савета ФПБ.
Мы, як і любое цывілізаванае грамадства, жывём
па законах. І якасць законаў вызначае якасць нашага
жыцця. Таму вельмі важна, каб заканадаўчы орган быў
высокапрафесійным, лічыць прафсаюзны лідар.
— Мы зацікаўлены ў тым, каб людзі, якія прапануюць
свае кандыдатуры для абрання дэпутатамі ў Палату
прадстаўнікоў 7-га склікання і будуць абраныя, ведалі
сітуацыю ў працоўных калектывах, разбіраліся ў пытаннях, чулі і разумелі праблемы насельніцтва, — заявіў
Міхаіл Орда. — І нам вельмі важна, каб у тых законапраектах, якія будуць прымацца, дэпутатамі ўлічвалася
меркаванне прафсаюзаў і работнікаў.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Прэзідэнт Перу прапанаваў рэформу,
якая прадугледжвае скарачэнне тэрміну
яго паўнамоцтваў
Прэзідэнт Перу Марцін Віскара выступіў з ініцыятывай
кан сты ту цый най рэ фор мы,
якая прадугледжвае правядзен не вы ба раў кі раў ні ка
дзяржавы і парламентарыяў
у 2020 годзе замест 2021-га.
«Нам трэба аднавіць давер народа і паказаць краіне, што
мы, нягледзячы на партыйную прыналежнасць, адзіныя
ў барацьбе з карупцыяй», — сказаў Віскара падчас звароту да нацыі ў парламенце, які трансляваўся ў эфіры
тэлеканала TV Peru. Праект рэформы, якая будзе азначаць скарачэнне тэрміну паўнамоцтваў прэзідэнта Перу
і дзеючага складу парламента, павінен быць ухвалены
падчас рэферэндуму. Перад гэтым яго павінен разгледзець Кангрэс. Па словах Віскары, ён перадасць праект
рэформы ў парламент да канца тыдня. Калі яна будзе
адобрана, усеагульныя выбары пройдуць у Перу 28 ліпеня 2020 года. На цяперашні момант мандат кіраўніка
дзяржавы заканчваецца ў 2021-м.

«Лічым, што гэтыя даты адпавядаюць нашым традыцыям — маю на
ўвазе 7 лістапада. Яны зручныя для
насельніцтва з улікам таго, што святочныя водпускі і школьныя канікулы
ўжо скончацца і ўсё насельніцтва ў
асноўным будзе стацыянарна знаходзіцца на месцы», — растлумачыла
Лідзія Ярмошына.
Па яе словах, кіраўнік дзяржавы
даручыў дапрацаваць прапанову з
улікам меркавання мясцовых улад і
да наступнага панядзелка прадставіць праекты адпаведных указаў з
канкрэтнымі датамі правядзення
выбараў.
Падкрэсліла старшыня ЦВК і тое,
што ў нашай краіне выбары праходзяць па самых эканомных стандартах — гэта пажаданне Прэзідэнта,
трапятліва да гэтага ставіцца і насельніцтва. Выдаткі на правядзенне
выбараў на кожнага выбаршчыка ў
некалькі разоў ніжэйшыя, чым у суседніх краінах.
Лідзія Ярмошына далажыла Прэзідэнту і аб новаўвядзеннях, якія будуць выкарыстоўвацца на гэтых выбарах. Так, у выбаршчыкаў з'явіцца
добры доступ да картаў выбарчых
акруг. Ужо распрацаваныя электронныя карты, ідзе распрацоўка мабільнай праграмы, дзякуючы якой кожны
грамадзянін зможа лёгка вызначыць
месца знаходжання свайго выбарчага ўчастка і нават маршрут да яго.
У Палацы Рэспублікі ў дзень выбараў будзе працаваць інфармацыйны
цэнтр — па традыцыі, якая доўжыцца з 2001 года.
Варвара МАРОЗАВА.

МВФ шукае новага дырэктара
Выканаўчы савет Міжнароднага валютнага фонду (МВФ)
абвясціў аб пачатку падбору новага дырэктара-распарадчыка
арганізацыі наўзамен Крысцін
Лагард, якая падала ў адстаўку пасля вылучэння яе кандыдатуры на пасаду кіраўніка Еўрапейскага цэнтральнага
банка (ЕЦБ), перадае ТАСС. Як паведамляе прэс-служба
МВФ, савет прыняў заяву з чатырох пунктаў. У ёй адзначаецца, што «паспяховы кандыдат на пасаду дырэктарараспарадчыка» фонду павінен валодаць самай высокай
прафесійнай кваліфікацыяй і «выдатным вопытам работы
ў сферы фарміравання эканамічнай палітыкі на высокім
узроўні». Вылучаць кандыдатаў могуць члены выканаўчага савета фонду або яго савета кіраўнікоў. Апошні орган —
найвышэйшы ў іерархіі МВФ — дзейнічае на ўзроўні міністраў фінансаў або кіраўнікоў цэнтральных банкаў краін —
членаў арганізацыі. Для вылучэння адводзіцца перыяд да
6 верасня 2019 года. Імёны намінантаў павінны перадавацца адказнаму сакратару МВФ, які абавязаны пераканацца, што чалавек ці людзі згодныя лічыцца кандыдатамі. Кандыдатуры да канца намінацыйнага перыяду будуць
трымацца ў сакрэце.

Федэрацыя прафсаюзаў — адна з самых масавых
грамадскіх арганізацый у краіне. Яна ніколі не заставалася ўбаку ад важных палітычных, грамадскіх падзей.
І гэтым разам ФПБ плануе вылучаць сваіх прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі ўсіх узроўняў і прыме актыўны
ўдзел у назіранні за выбарамі. «Мы падтрымаем кандыдатаў у дэпу таты і праграмы, сугучныя з кірункамі
і прынцыпамі, якіх прытрымліваецца ў сваёй рабоце
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі», — адзначыў кіраўнік прафсаюзаў.
Святлана БУСЬКО.
У 2016 годзе больш за шэсць тысяч
назіральнікаў ад ФПБ былі акрэдытаваны
для маніторынгу парламенцкіх выбараў.
У складзе ўчастковых выбарчых камісій
працавала каля дзевяці тысяч прафсаюзных
прадстаўнікоў.

У Японіі ўхвалілі эксперыменты па стварэнні
гібрыдных эмбрыёнаў чалавека і жывёл
Во пы ты будуць пра во дзіцца ў рамках даследавання па
атрыманні донарскіх органаў.
Пра гэта паведамляе выданне
Scіence Alert. Даследчыкі плануюць увесці ствалавыя клеткі
чалавека ў эмбрыёны генетычна мадыфікаваных пацукоў і мышэй, у якіх не развіваецца ўласная падстраўнікавая залоза. На працягу двух
гадоў навукоўцы будуць назіраць за развіццём грызуноў
з чалавечай залозай, адсочваючы стан унутраных органаў, уключаючы мозг. Пасля гэтага біёлагі паставяць
эксперымент на свіннях. Хоць гібрыдныя эмбрыёны чалавека і жывёл стваралі і раней, ім не дазволілі развівацца ў дарослыя асобіны. Эксперты апасаюцца, што ў
грызуноў можа пачаць фарміравацца чалавечы мозг.
Паводле ўмоў, калі даследчыкі выявяць, што цэнтральная нервовая сіс тэма паддоследных млекакормячых
складаецца на 30 працэнтаў з чужародных клетак, эксперымент спыняць. Як вядома, летась японскія навукоўцы
сумесна з калегамі са Стэнфарда стварылі гібрыд авечкі
і чалавека, эмбрыён якога пражыў 28 дзён. Пры гэтым
плод утрымліваў вельмі мала чалавечых клетак — прыкладна адну на 10 тысяч.

