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У БЕ ЛА РУ СІ ЗРО БЯЦЬ 
ІТ-КАМ БІ КОРМ

Прэ зі дэнт на дае асаб лі вую ўва гу вы со кім 
тэх на ло гі ям у сель скай гас па дар цы

Ства рэн не прад пры ем ства заўт раш ня га дня — та кой мэ це 

па слу жы ла пры няц це ра шэн ня аб утва рэн ні Бе ла рус кай 

на цы я наль най бія тэх на ла гіч най кар па ра цыі. Гэ та на га даў

Аляк сандр Лу ка шэн ка, пры ма ю чы ад па вед ны дак лад 

у Па ла цы Не за леж нас ці.

«За да ча — вы твор часць і экс парт кан ку рэн та здоль най на 

су свет ным рын ку пра дук цыі аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, што 

ў вы ні ку да зво ліць мі ні мі за ваць ім парт і мак сі маль на ска ра ціць 

коль касць па срэд ні каў унут ры кра і ны. І мя не ін фар ма ва лі, што 

ні бы та пра цэс пай шоў», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Як пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы, пад ін вес ты цый ны пра ект 

«Ар га ні за цыя вы со ка тэх на ла гіч най аг ра пра мыс ло вай вы твор-

час ці поў на га цык лу на 2016—2032 га ды» пры цяг ну тыя крэ дыт-

ныя срод кі Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі на да во лі зруч ных 

умо вах, за кант рак та ва на аб ста ля ван не вя ду чых су свет ных брэн -

даў. Увя дзен не ў экс плу а та цыю мяр ку ец ца па этап нае, як прак-

ты ку ец ца паў сюд на.

«І гэ та аба вяз ко ва трэ ба ра біць, на мац ва ю чы аб' ёмы сы ра ві ны, 

якія мы мо жам за ку піць для гэ та га прад пры ем ства, — ня ма лыя 

аб' ёмы. Са мае га лоў нае — рэа лі за цыя га то ва га пра дук ту. Та му 

на рошч ваць вы твор часць трэ ба як ма га больш па сту по ва», — 

звяр нуў ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па яго ін фар ма цыі, да 

поў на га за вяр шэн ня бу даў ніц тва за во ды, якія дзей ні ча юць, ужо 

бу дуць вы пус каць пра дук цыю і пры но сіць пры бы так.

На ле та за пла на ва ны ўвод у экс плу а та цыю комп лек су кам бі-

кор ма вых за во даў і збож жа схо ві шча, у 2021-м прад пры ем ства 

за пра цуе па ўсім тэх на ла гіч ным лан цуж ку.

«Прак тыч на Бе ла рус кая на цы я наль ная бія тэх на ла гіч ная кар-

па ра цыя — па ча так раз віц ця ў на шай кра і не бія тэх на ла гіч най 

га лі ны. Што больш за ўсё мя не і пры ваб лі вае, — пры знаў ся Прэ-

зі дэнт. — Вы со кія тэх на ло гіі — гэ та не толь кі ІТ-парк, кас міч ная 

тэх ні ка, атам ная стан цыя, але і бія тэх на ло гіі. Пра ект на коль кі 

важ ны, на столь кі і скла да ны. Са мае важ нае пы тан не (бо і сы ра-

ві на зной дзец ца, і аб' ект па бу ду ец ца), га лоў нае — рэа лі за цыя 

га то вай пра дук цыі. Як унут ры кра і ны, так і за яе ме жа мі. Ца на 

пы тан ня — эфек тыў насць на шай сель ска гас па дар чай вы твор-

час ці і перш за ўсё жы вё ла га доў лі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў: ка лі пла на ва лі ар га ні за ваць 

гэ ту вы твор часць, мо жа, і не ўсё ра зу ме лі. Але праз не каль кі га-

доў, уцяг нуў шы ся ў пра цэс бу даў ніц тва, шмат ча му на ву чы лі ся, 

мож на ба чыць ужо прак тыч на ўсё: ад сы ра ві ны да рэа лі за цыі 

га то вай пра дук цыі.

«Але га лоў нае па між гэ тым — кад ры», — вы ка заў упэў не-

насць Прэ зі дэнт. Спе цы я ліс ты, якія бу дуць пра ца ваць на прад-

пры ем стве, ужо на ву ча юц ца за мя жой, да вед ва юц ца пра но выя 

тэх на ло гіі, пра грэ сіў ную вы твор часць. Перс пек тыў на му пра ек ту 

па тра бу ец ца і па ста ян нае доў га тэр мі но вае навуковае су пра ва-

джэн не: да вы со кіх тэх на ло гій у сель скай гас па дар цы да ру ча на 

да лу чыц ца На цы я наль най ака дэ міі на вук, вы шэй шым на ву чаль-

ным уста но вам. А сіс тэ ма аду ка цыі па він на за бяс пе чыць па трэ бу 

ў кад рах праз мэ та вую пад рых тоў ку.

Прэ зі дэнт да ру чыў перш за ўсё ўжо зараз вы ву чыць сы ра-

він ныя зо ны, пра лі чыць рын кі збы ту і па кла па ціц ца пра якасць 

кар моў — не толь кі «вы со ка тэх на ла гіч ных», але і звы чай ных, 

на рых тоў ка якіх пра цяг ва ец ца ў гэты час.

Як па ве да міў жур на ліс там мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча ван-

ня Ана толь Хаць ко, бія тэх на ло гіі да па мо гуць у вы твор час ці збож жа, 

у кан суль та цый ных па слу гах для вы твор цаў ма ла ка і мя са.

«Гэ та вы со ка тэх на ла гіч ны пра ект, дзе бу дуць вы раб ляц ца і 

амі на кіс ло ты, і га то выя кам бі кар мы. Ска ро цім вы дат кі на вы-

твор часць і тым са мым па вы сім кан ку рэн та здоль насць на шай 

пра дук цыі. Гэ та знач ныя кро кі да ім парт аза мя шчэн ня», — рас-

тлу ма чыў мі ністр.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Прэ зі дэнт Пе ру пра па на ваў рэ фор му, 
якая пра ду гледж вае ска ра чэн не тэр мі ну 
яго паў на моц тваў

Прэ зі дэнт Пе ру Мар цін Віс-

ка ра вы сту піў з іні цы я ты вай 

кан сты ту цый най рэ фор мы, 

якая пра ду гледж вае пра вя-

дзен не вы ба раў кі раў ні ка 

дзяр жа вы і пар ла мен та ры яў 

у 2020 го дзе за мест 2021-га. 

«Нам трэ ба ад на віць да вер на ро да і па ка заць кра і не, што 

мы, ня гле дзя чы на пар тый ную пры на леж насць, адзі ныя 

ў ба раць бе з ка руп цы яй», — ска заў Віс ка ра пад час зва-

ро ту да на цыі ў пар ла мен це, які транс ля ваў ся ў эфі ры 

тэ ле ка на ла TV Peru. Пра ект рэ фор мы, якая бу дзе азна-

чаць ска ра чэн не тэр мі ну паў на моц тваў прэ зі дэн та Пе ру 

і дзе ю ча га скла ду пар ла мен та, па ві нен быць ухва ле ны 

пад час рэ фе рэн ду му. Пе рад гэ тым яго па ві нен раз гле-

дзець Кан грэс. Па сло вах Віс ка ры, ён пе рад асць пра ект 

рэ фор мы ў пар ла мент да кан ца тыд ня. Ка лі яна бу дзе 

адоб ра на, усе агуль ныя вы ба ры прой дуць у Пе ру 28 лі-

пе ня 2020 го да. На ця пе раш ні мо мант ман дат кі раў ні ка 

дзяр жа вы закан чва ец ца ў 2021-м.

МВФ шу кае но ва га ды рэк та ра
Вы ка наў чы са вет Між на род-

на га ва лют на га фон ду (МВФ) 
аб вяс ціў аб па чат ку пад бо ру но-
ва га ды рэк та ра-рас па рад чы ка 
ар га ні за цыі на ўза мен Крыс цін 
Ла гард, якая па да ла ў ад стаў ку пас ля вы лу чэн ня яе кан-
ды да ту ры на па са ду кі раў ні ка Еў ра пей ска га цэнт раль на га 

бан ка (ЕЦБ), пе рад ае ТАСС. Як па ве дам ляе прэс-служ ба 

МВФ, са вет пры няў за яву з ча ты рох пунк таў. У ёй ад зна-

ча ец ца, што «па спя хо вы кан ды дат на па са ду ды рэк та ра-

рас па рад чы ка» фон ду па ві нен ва ло даць са май вы со кай 

пра фе сій най ква лі фі ка цы яй і «вы дат ным во пы там ра бо ты 

ў сфе ры фар мі ра ван ня эка на міч най па лі ты кі на вы со кім 

уз роў ні». Вы лу чаць кан ды да таў мо гуць чле ны вы ка наў ча-

га са ве та фон ду або яго са ве та кі раў ні коў. Апош ні ор ган — 

най вы шэй шы ў іе рар хіі МВФ — дзей ні чае на ўзроў ні мі ніст-

раў фі нан саў або кі раў ні коў цэнт раль ных бан каў кра ін — 

чле наў ар га ні за цыі. Для вы лу чэн ня ад во дзіц ца пе ры яд да 
6 ве рас ня 2019 го да. Ім ёны на мі нан таў па він ны пе ра да-
вац ца ад каз на му сак ра та ру МВФ, які аба вя за ны пе ра ка-
нац ца, што ча ла век ці лю дзі згод ныя лі чыц ца кан ды да та-

мі. Кан ды да ту ры да кан ца на мі на цый на га пе ры я ду бу дуць 

тры мац ца ў сак рэ це.

У Япо ніі ўхва лі лі экс пе ры мен ты па ства рэн ні 
гіб рыд ных эмб ры ё наў ча ла ве ка і жы вёл

Во пы ты бу дуць пра во дзіц-

ца ў рам ках да сле да ван ня па 

атры ман ні до нар скіх ор га наў. 

Пра гэ та па ве дам ляе вы дан не 

Scіence Alert. Да след чы кі пла-

ну юць увес ці ства ла выя клет кі 

ча ла ве ка ў эмб ры ё ны ге не тыч-

на ма ды фі ка ва ных па цу коў і мы шэй, у якіх не раз ві ва-

ец ца ўлас ная пад страў ні ка вая залоза. На пра ця гу двух 

га доў на ву коў цы бу дуць на зі раць за раз віц цём гры зу ноў 

з ча ла ве чай за ло зай, ад соч ва ю чы стан унут ра ных ор-

га наў, уклю ча ю чы мозг. Пас ля гэ та га бі ё ла гі па ста вяць 

экс пе ры мент на свін нях. Хоць гіб рыд ныя эмб ры ё ны ча-

ла ве ка і жы вёл ства ра лі і ра ней, ім не да зво лі лі раз ві-

вац ца ў да рос лыя асо бі ны. Экс пер ты апа са юц ца, што ў 

гры зу ноў мо жа па чаць фар мі ра вац ца ча ла ве чы мозг. 

Па вод ле ўмоў, ка лі да след чы кі вы явяць, што цэнт раль-

ная нер во вая сіс тэ ма пад до след ных мле ка кор мя чых 

скла да ец ца на 30 пра цэн таў з чу жа род ных кле так, экс пе-

ры мент спы няць. Як вя до ма, ле тась япон скія на ву коў цы 

су мес на з ка ле га мі са Стэн фар да ства ры лі гіб рыд авеч кі 

і ча ла ве ка, эмб ры ён яко га пра жыў 28 дзён. Пры гэ тым 

плод утрым лі ваў вель мі ма ла ча ла ве чых кле так — пры-

клад на ад ну на 10 ты сяч.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі 

Бе ла ру сі па вы ба рах і пра вя-

дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе-

рэн ду маў Лі дзія Яр мо шы на да-

ла жы ла Аляк санд ру Лу ка шэн ку 

пра па но вы па да це пра вя дзен-

ня вы ба раў і стра тэ гіі вы бар чай 

кам па ніі.

На су стрэ чы ў Па ла цы Не за леж-

нас ці кі раў нік кра і ны ад зна чыў, што 

ў гра мад стве ўвесь час аб мяр коў-

ва юц ца тэр мі ны на зна чэн ня і пра вя-

дзен ня пар ла менц кіх вы ба раў.

«Мы ўжо дак лад на вы зна чы лі, 

што сё ле та мы пра во дзім пар ла-

менц кія вы ба ры, а ў на ступ ным го-

дзе — прэ зі дэнц кія. Ня гле дзя чы на 

пра гно зы не ка то рых «знаў цаў» пра 

тое, што Лу ка шэн ка ці ха, спа кой на, 

ху цень ка пра вя дзе прэ зі дэнц кія вы-

ба ры, каб зноў сха піць крэс ла і на 

яго на доў га пры сес ці. Гэ та поў ная 

па мыл ка», — звяр нуў ува гу кі раў-

нік кра і ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што, згод на з яго абя цан нем, усё 

бу дзе па за ко не, у рам ках Кан сты-

ту цыі. Га лоў ным за ко нам дзяр жа вы 

вы зна ча ная коль касць дэ пу та таў: 

110, на дум ку Прэ зі дэн та, да стат ко-

ва для на шай кра і ны. Што да між на-

род ных на зі раль ні каў, «пра гі нац ца і 

цяг нуць ка гось ці» кра і на не бу дзе.

«Хто жа дае — пры яз джай це. Ка лі 

ка мусь ці трэ ба афі цый ны ста тус — 

за про сім. Не трэ ба бег чы па пе ра-

дзе во за і пра сіць: пры едзь це да 

нас на вы ба ры, па гля дзі це на на шы 

вы ба ры. Але ні ко му за ба ра няць не 

бу дзем! Хо чаш па гля дзець на Бе ла-

русь, на вы бар чы пра цэс — пры яз-

джай і гля дзі», — аба зна чыў па зі цыю 

Прэ зі дэнт.

Га лоў нае па тра ба ван не да вы бар-

ча га пра цэ су — пра вес ці ўсё год на. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ра зу мее, што 

кры ты ка ны заў сё ды зной дуц ца, але 

пра фе сі я на лы па він ны аца ніць бе ла-

рус кія вы ба ры.

«Я не ха чу, каб на ват так зва ная 

«апа зі цыя» шу ка ла ней кую па да плё-

ку ў ма іх сло вах на конт ад кры тас-

ці, шчы рас ці пра вя дзен ня вы ба раў. 

Нам ня ма не аб ход нас ці сён ня ўжо 

за над та пад скок ваць і ся бе па каз-

ваць. На імідж трэ ба пра ца ваць 

заў сё ды, але, слу хай це, хто нас не 

ве дае? Та му трэ ба роў на, аку рат-

на па ды сці да вы ба раў і іх пра вес ці. 

Пра вес ці год на і дэ ма кра тыч на. Па-

ра дак і ста біль насць ля жаць у асно-

ве. Вы ба ры — для на ша га на ро да, а 

не для ка гось ці там», — пад крэс ліў 

кі раў нік кра і ны.

Лі дзія Яр мо шы на на га да ла, што 

тэр мін на пад рых тоў ку і пра вя дзен не 

вы ба раў — тры ме ся цы.

«Ка лі мы га во рым пра вы ба ры ў 

ліс та па дзе, то ўжо ў па чат ку жніў ня 

па він ны з'я віц ца два Ука зы Прэ зі дэн-

та аб на зна чэн ні вы ба раў, бо вы бі-

ра юц ца дзве па ла ты», — ад зна чы ла 

яна.

Як па ве да мі ла жур на ліс там стар-

шы ня ка мі сіі, ЦВК пра па на ва ла 

пра вес ці вы ба ры дэ пу та таў Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

ў ня дзе лю, 17 ліс та па да, а вы ба ры 

чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі — у свя-

точ ны дзень, 7 ліс та па да.

«Лі чым, што гэ тыя да ты ад па вя-

да юць на шым тра ды цы ям — маю на 

ўва зе 7 ліс та па да. Яны зруч ныя для 

на сель ніц тва з улі кам та го, што свя-

точ ныя вод пус кі і школь ныя ка ні ку лы 

ўжо скон чац ца і ўсё на сель ніц тва ў 

асноў ным бу дзе ста цы я нар на зна хо-

дзіц ца на мес цы», — рас тлу ма чы ла 

Лі дзія Яр мо шы на.

Па яе сло вах, кі раў нік дзяр жа вы 

да ру чыў да пра ца ваць пра па но ву з 

улі кам мер ка ван ня мяс цо вых улад і 

да на ступ на га па ня дзел ка прад ста-

віць пра ек ты ад па вед ных ука заў з 

кан крэт ны мі да та мі пра вя дзен ня 

вы ба раў.

Пад крэс лі ла стар шы ня ЦВК і тое, 

што ў на шай кра і не вы ба ры пра хо-

дзяць па са мых эка ном ных стан дар-

тах — гэ та па жа дан не Прэ зі дэн та, 

тра пят лі ва да гэ та га ста віц ца і на-

сель ніц тва. Вы дат кі на пра вя дзен не 

вы ба раў на кож на га вы бар шчы ка ў 

не каль кі ра зоў ні жэй шыя, чым у су-

сед ніх кра і нах.

Лі дзія Яр мо шы на да ла жы ла Прэ-

зі дэн ту і аб но ва ўвя дзен нях, якія бу-

дуць вы ка рыс тоў вац ца на гэ тых вы-

ба рах. Так, у вы бар шчы каў з'я віц ца 

доб ры до ступ да кар таў вы бар чых 

акруг. Ужо рас пра ца ва ныя элект рон-

ныя кар ты, ідзе рас пра цоў ка ма біль-

най праграмы, дзя ку ю чы яко й кож ны 

гра ма дзя нін змо жа лёг ка вы зна чыць 

мес ца зна хо джан ня свай го вы бар ча-

га ўчаст ка і на ват марш рут да яго. 

У Па ла цы Рэс пуб лі кі ў дзень вы ба-

раў бу дзе пра ца ваць ін фар ма цый ны 

цэнтр — па тра ды цыі, якая доў жыц-

ца з 2001 го да.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Па за ко не 
і ў рам ках Кан сты ту цыі

ЦВК пра па нуе пра вес ці пар ла менц кія вы ба ры ў Са вет Рэс пуб лі кі 7 ліс та па да, 
у Па ла ту прад стаў ні коў — 17 ліс та па да, а вы бар чая кам па нія ў кра і не мо жа па чац ца 5 жніў ня

ФПБ рых ту ец ца да пар ла менц кіх вы ба раў
Фе дэ ра цыя праф са юзаў пры ме ак тыў ны ўдзел 

у пад рых тоў цы і пра вя дзен ні пар ла менц кіх вы-

ба раў, якія па він ны бу дуць прай сці ў ліс та па дзе. 

Пра гэ та па ве да міў стар шы ня Фе дэ ра цыі праф-

са юзаў Бе ла ру сі Мі ха іл ОР ДА пе рад Х пле ну мам 

Са ве та ФПБ.

Мы, як і лю бое цы ві лі за ва нае гра мад ства, жы вём 

па за ко нах. І якасць за ко наў вы зна чае якасць на ша га 

жыц ця. Та му вель мі важ на, каб за ка на даў чы ор ган быў 

вы со ка пра фе сій ным, лі чыць праф са юз ны лі дар.

— Мы за ці каў ле ны ў тым, каб лю дзі, якія пра па ну юць 

свае кан ды да ту ры для абран ня дэ пу та та мі ў Па ла ту 

прад стаў ні коў 7-га склі кан ня і бу дуць абра ныя, ве да лі 

сі ту а цыю ў пра цоў ных ка лек ты вах, раз бі ра лі ся ў пы тан-

нях, чу лі і ра зу ме лі праб ле мы на сель ніц тва, — за явіў 

Мі ха іл Ор да. — І нам вель мі важ на, каб у тых за ко на-

пра ек тах, якія бу дуць пры мац ца, дэ пу та та мі ўліч ва ла ся 

мер ка ван не праф са юзаў і ра бот ні каў.

Фе дэ ра цыя праф са юзаў — ад на з са мых ма са вых 

гра мад скіх ар га ні за цый у кра і не. Яна ні ко лі не за ста ва-

ла ся ўба ку ад важ ных па лі тыч ных, гра мад скіх па дзей. 

І гэ тым ра зам ФПБ пла нуе вы лу чаць сва іх прад стаў ні-

коў у вы бар чыя ка мі сіі ўсіх уз роў няў і пры ме ак тыў ны 

ўдзел у на зі ран ні за вы ба ра мі. «Мы пад тры ма ем кан-

ды да таў у дэ пу та ты і пра гра мы, су гуч ныя з кі рун ка мі 

і прын цы па мі, якіх пры трым лі ва ец ца ў сва ёй ра бо це 

Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сі», — ад зна чыў кі раў-

нік праф са юзаў.

Свят ла на БУСЬ КО.

У 2016 го дзе больш за шэсць ты сяч 

на зі раль ні каў ад ФПБ бы лі акрэ ды та ва ны 

для ма ні то рын гу пар ла менц кіх вы ба раў. 

У скла дзе ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій 

пра ца ва ла ка ля дзевяці ты сяч праф са юз ных 

прад стаў ні коў.


