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Да сі ту а цыі ў Кыр гыз ста не
Як па ве дам ля ла ся 

ра ней, 7 жніў ня спец наз 

рас па чаў спро бу за тры-

ман ня экс-прэ зі дэн та 

Кыр гыз ста на Ал маз-

бе ка Атам ба е ва ў яго 

рэ зі дэн цыі ў ся ле Кой-

Таш не да лё ка ад Біш-

ке ка. Па вод ле апош ніх 

звес так, у вы ні ку су тык нен няў пры хіль ні каў экс-кі раў ні ка 

дзяр жа вы і бай цоў спец на за па цяр пе лі 52 ча ла ве кі.

Прэ зі дэнт рэс пуб лі кі Са аран бай Жэ эн бе каў пра вёў 

учо ра па за чар го вае па ся джэн не пар ла мен та. Эк стран-

ная се сія дэ пу та таў пры све ча на гра мад ска-па лі тыч най 

сі ту а цыі ў кра і не.

У ме ды цын скіх уста но вах за ста юц ца 27 су пра цоў ні каў 

дзярж ка мі тэ та на цы я наль най бяс пе кі, пя цё ра з іх атры ма лі 

аг ня стрэль ныя ра нен ні. Адзін са спец на за ўцаў па мёр. Так-

са ма па ве дам ля ец ца, што пад час спец апе ра цыі бы ло згуб-

ле на і за хоп ле на пры хіль ні ка мі Атам ба е ва ка ля 40 адзі нак 

аг ня стрэль най зброі і больш за дзве ты ся чы па тро наў.

Учо ра ве ча рам ста ла вя до ма, што экс-прэ зі дэнт рэс пуб-

лі кі Ал маз бек Атам ба еў за тры ма ны, ён здаў ся сі ла ві кам.

«У Бе ла ру сі з тры во гай на зі ра юць за ста но ві шчам у Кыр гыз-
ста не, дзе сі ла вая апе ра цыя ў да чы нен ні да бы ло га прэ зі дэн та 
Атам ба е ва пры вя ла да гі бе лі су пра цоў ні ка пра ва ахоў ных ор га-
наў, траў маў і ра нен няў гра ма дзян, — га во рыц ца ў па ве дам лен ні 
МЗС на шай кра і ны. — Раз ліч ва ем на тое, што кі раў ніц тву Кыр-
гыз ста на ўдас ца за бяс пе чыць вяр шэн ства за ко на, ста біль насць 
у дзяр жа ве і па збег нуць да лей шай эс ка ла цыі сі ту а цыі, якая то іць 
у са бе не бяс пе ку ча ла ве чых ах вяр».

Се па ра тыс ты Паўд нё ва г а Еме на 
рас па ча лі спро бу пе ра ва ро ту ў Адэ не

Се па ра тыс ты з Паўд нё ва г а пе ра ход на га са ве та за-

клі ка лі да звяр жэн ня ўра да прэ зі дэн та Еме на Абд Ра бу 

Ман су ра Ха дзі, яко га пад трым лі вае Са удаў ская Ара вія. 

Як па ве да мі ла га зе та Dаіlу Stаr, атра ды се па ра тыс таў 

рас па ча лі спро бу пе ра ва ро ту ў паўд нё вай ста лі цы Адэ не 

і ата ка ва лі ў ра ё не прэ зі дэнц ка га па ла ца ба е ві коў іс ла-

місц кай уз бро е най мі лі цыі «Аль-Іс лах». У вы ні ку ўзбро е-

ных су тык нен няў ёсць за бі тыя і па ра не ныя.

Ра ней Паў днё вы пе ра ход ны са вет аб вяс ціў аб усе-

агуль най ма бі лі за цыі, аб ві на ва ціў шы прэ зі дэн та Абд Ра-

бу Ман су ра Ха дзі ў су вя зях з іс ла місц кай аса цы я цы яй 

«Бра ты-му суль ма не». У ру ках се па ра тыс таў зна хо дзіц ца 

ця пер ра ён Хор-Мак сар, ад туль яны па гра жа юць прэ зі-

дэнц ка му па ла цу «Эль-Ма а шык».

Ву чо ныя Паўд нё вай Аф ры кі 
ад кры лі но вы від ды на заў раў

Па ле ан то ла гі ПАР ад кры лі і скла лі апі сан не но ва га 

ві ду ды на заў раў, па ве дам ляе пар тал РееrJ. Дзя ку ю чы 

да сле да ван ням з да па мо гай кам п'ю тар най та маг ра фіі 

між на род ная ка ман да ву чо ных прый шла да вы сно вы, што 

ска мя не лы чэ рап, які ка ля 30 га доў пы ліў ся ва ўні вер сі-

тэц кай ка лек цыі пад Іа га нэс бур гам, на ле жаў зу сім не тым 

да гіс та рыч ным жы вё лам, да якіх яго ад но сі лі.

«Гэ ты зу сім но вы від «ха ваў ся», за ста ю чы ся ўвесь час 

на ві да во ку». Ён быў зной дзе ны амаль ча ты ры дзя сят кі га-

доў та му, а апош нія га доў 30 пра ля жаў у ка лек цыі Ін сты ту-

та эва лю цый ных да сле да ван няў на скла дзе ўні вер сі тэ та.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ка лек тыў ная да па мо га, 
экі па жы-ты сяч ні кі 

і жан чы ны за штур ва лам
Тэм пы ўбор кі ўра джаю 

і па каз чы кі пра дук цый нас ці куль тур 
вы шэй шыя за ле таш нія

Гэ та ста ла маг чы ма дзя ку ю чы пры ня тым на най-

вы шэй шым уз роў ні і на мес цах ра шэн ням, вы со кай 

пра фе сій най га тоў нас ці кад раў і іх са ма ад да най 

пра цы — та кое мер ка ван не вы ка заў на мес нік на-

чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня — на чаль нік упраў-

лен ня рас лі на вод ства Мі ніс тэр ства сель скай гас па-

дар кі і хар ча ван ня Ва сіль ЯД ЛОЎ СКІ.

«Збож жа вых убра на 75 пра цэн таў і на ма ло ча на больш 

за 5 міль ё наў тон збож жа. Гэ та на 31 пра цэнт больш, чым у 

гэ ты час ле тась. Плюс 4,5 цэнт не ра з гек та ра пе ра вы шэн-

не ўра джай нас ці. Пры гэ тым тэм пы ўбор кі на 13 пра цэн таў 

вы шэй шыя, чым у мі ну лым го дзе. Ад па вед на і па стаў кі 

збож жа ідуць лепш (на 23 пра цэн ты) — ужо 66 пра цэн таў 

збож жа дзяр жа ве. Мы ўпэў не ныя, што сё ле та хар чо вае 

збож жа бу дзе па стаў ле на ў поў ным аб' ёме, і прад пры-

ем ствы хле ба пя кар най і пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці 

не да хо пу ад чу ваць не бу дуць», — па ве да міў на прэс-кан-

фе рэн цыі ў се ра ду Ва сіль Яд лоў скі.

Ідзе ак тыў ная ўбор ка льно трас ты. Тут так са ма тэм-

пы і па каз чы кі вы шэй шыя за ле таш нія: вы це раб ле на на 

30 пра цэн таў больш лё ну, а ўра джай насць вы рас ла на 

49 пра цэн таў.

Па ра лель на на рых тоў ва юць і тра вя ныя кар мы. Ско ша-

на 80 пра цэн таў траў дру гім уко сам, на рых та ва на на пяць 

пра цэн таў больш кар ма вых адзі нак.

«Пры ня ты і ін шыя ме ры, якія да зва ля юць за бяс печ-

ваць і пад трым лі ваць да стат ко ва вы со кую га тоў насць 

збож жа ўбо рач ных кам бай наў і зер не су шыль ных комп-

лек саў — на ўзроў ні 94—97 %», — ад зна чыў прад стаў нік 

мі ніс тэр ства.

Пра спе цы фі ку і асаб лі вас ці ўбо рач най кам па ніі ў 

cталічным рэ гі ё не рас ка заў на мес нік стар шы ні ка мі тэ-

та па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні Мінск ага аб-

лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Сяр гей ПРЫ МА ЧЭН КА: 

«І праф са юз ны аб лас ны ка мі тэт, і ка мі тэт па сель скай 

гас па дар цы гэ ту ра бо ту ад соч вае. Лю дзі ста ра юц ца пра-

ца ваць і ве да юць, за што пра цу юць. Гэ та ля жыць у асно ве 

ў Мін скай воб лас ці. Кож ны ме ха ні за тар, кож ны кам бай нер 

ве дае, коль кі ён за раб ляе».

Тэмп убор кі ў Мін скай воб лас ці скла дае да пя ці пра-

цэн таў што дзён на.

«Уся го ў нас ты сяч ні каў 373 экі па жы. 23 з іх пе ра адо-

ле лі план ку ў дзве ты ся чы тон. Най больш ра дуе, што 

18 ма ла дых экі па жаў пе ра адо ле лі план ку ў ты ся чу і адзін 

экі паж пе ра адо леў план ку ў дзве ты ся чы», — га на рыц ца 

вы ні ка мі Сяр гей Пры ма чэн ка.

Спе цы я ліст пад крэс ліў, што важ ная за да ча для воб лас-

ці — якас на і паў на цэн на на рых та ваць кар мы. Для гэ та га 

на Мін шчы не ство ра ны ў тым лі ку між гас па дар чыя атра ды. 

Прын цып ра бо ты та кі — у ад ной гас па дар цы бя руць ка сіл-

ку, у дру гой граб лі, у трэ цяй прэс. Яны комп лекс на пра цу-

юць па трох гас па дар ках, ка лі на сту пі ла фа за ўбор кі.

Прад стаў ні кі праф са юзаў пра вод зяць ма ні то рын гі вы-

ка нан ня ўмоў ахо вы пра цы, са ні тар ных нор маў, за бес-

пя чэн ня га ра чым хар ча ван нем. Праф са юз ра бот ні каў 

аг ра пра мыс ло ва га комп лек су за пра дук тыў ную пра цу 

ўзна га ро дзіў больш за 3100 ме ха ні за та раў. У краіне вы-

зна чы лі ўжо пяць экі па жаў, якія пе ра адо ле лі ру беж у 

3000 тон.

«Сё ле та ва ўбор цы ўра джаю ўдзель ні ча юць 59 жан-

чын-ме ха ні за та раў. Яны аль бо са мі за штур ва лам, аль бо 

по бач з ім, — рас ка заў Мі ка лай ЛА БУ ШАЎ, стар шы ня 

Рэс пуб лі кан ска га ка мі тэ та праф са юзаў ра бот ні каў 

аг ра пра мыс ло ва га комп лек су. — Та ко га ў све це ня ма, 

каб жан чы на бы ла за штур ва лам кам бай на».

Уся го, па сло вах Ва сі ля Яд лоў ска га, у кра і не пла ну юць 

са браць ка ля 8,5 міль ё на тон збож жа ра зам з ку ку ру зай у 

бун кер най ва зе. Ка лі ўліч ваць ся лян ска-фер мер скія гас-

па дар кі, пры ват ны сек тар (там пла ну ец ца са браць ка ля 

400 ты сяч тон збож жа) і ўжо на ма ло ча ныя 600 ты сяч тон 

рап су, вый дзе ліч ба ў 9,5 міль ё на тон.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.
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Га ла са ваць — па кар це
Ін фар ма цыя пра вы бар чыя акру гі 
да ступ на ў элект рон ным вы гля дзе

На кар це На цы я наль на га ка даст ра ва га агенц тва 

па чаў пра ца ваць слой «Вы бар чыя акру гі па вы ба-

рах дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў», па ве да мі лі ў 

Цэнтрвыбарка ме.

Слой ад люст роў вае ме жы вы бар чых акруг і мес ца зна хо-

джан ня акруж ных вы бар чых ка мі сій пры пра вя дзен ні вы ба-

раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі сё ма га склі кан ня, а так са ма змя шчае тэкс та вае 

апі сан не акруг.

На сай це 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 у ад кры тым до сту пе 

з'я ві ла ся ін фар ма цыя пра вы ба ры: ад па вед ныя вы трым кі з 

Вы бар ча га ко дэк са, Указ Прэ зі дэн та, ак ту аль ныя па ве дам-

лен ні. Так са ма апуб лі ка ва ныя па ста но вы ЦВК, за цвер джа-

ныя на апош нім па ся джэн ні, і ме та дыч ныя да па мож ні кі для 

вы бар чых ка мі сій.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Пля цоў ка пе ра га во раўПля цоў ка пе ра га во раў

Ра зам ады сці ад без да ні
Асноў ны мі тэ ма мі фо ру му «Мінск і дыя ло г — 2019», 

які ад бу дзец ца 7-8 каст рыч ні ка ў бе ла рус кай ста лі-

цы ўжо дру гі раз і прой дзе пад наз вай «Еў ра пей ская 

бяс пе ка: ады сці ад краю без да ні», ста нуць стра тэ гіч-

ная ста біль насць, кант роль над уз бра ен ня мі і ме ры 

да ве ру ў га лі не бяс пе кі, бу ду чы ня ЕА ЭС, па тэн цы ял 

іні цы я ты вы «По яс і шлях» ды ін шае.

Пра асноў ную за да чу фо ру му рас ка заў прад стаў нік ар-

га ні за та раў, ды рэк тар Са ве та па між на род ных ад но сі-

нах «Мін скі дыя лог» Яў ген ПРЭЙ ГЕР МАН: «Пля цоў кі ва 

Ус ход няй Еў ро пе, а мо жа быць і шы рэй, ва ўсёй Еў ро пе, дзе 

лю дзі га во раць не адно аб ад ным, а адно з ад ным і зай ма-

юц ца не на круч ван нем на пру жан ня, якое іс нуе, а, на ад ва рот, 

шу ка юць кроп кі су да кра нан ня, каб на пру жа насць зні жаць, 

па сут нас ці, ня ма. Мы па лі чы лі, што важ на, каб та кая пля-

цоў ка бы ла».

Пра ца ваць удзель ні кі фо ру му бу дуць у не каль кіх фар-

ма тах: пле нар ных, ін тэр ак тыў ных се сій, вя чэр ніх па нэ ляў, 

ра бо чых сня дан каў і парт нёр скіх ме ра пры ем стваў.

Спі ке ра мі фо ру му бу дуць вя ду чыя экс пер ты з уся го све ту. 

Свой удзел ужо па цвер дзі лі экс-ка ман ду ю чы ар мі яй ЗША ў 

Еў ро пе ге не рал Бен Хо джас, экс-на мес нік ге не раль на га сак-

ра та ра НА ТА Аляк сандр Верш боў, ды рэк тар Ін сты ту та Еў ро-

пы РАН Аляк сей Гра мы ка. Бу дуць і прад стаў ні кі трох ба ко вай 

кан такт най гру пы па ўрэ гу ля ван ні сі ту а цыі на Дан ба се.

На га да ем, што на пер шым фо ру ме «Мін скі дыя лог» у маі 

2018 го да вы сту паў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка-

шэн ка, а ў скла дзе ўдзель ні каў су стрэ чы бы лі ге не раль ны 

сак ра тар АБ СЕ, на мес нік па моч ні ка ге не раль на га сак ра-

та ра НА ТА па па лі тыч ных пы тан нях і па лі ты цы бяс пе кі. Ле-

тась ме ра пры ем ства са бра ла больш за 500 удзель ні каў з 

59 кра ін све ту.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Ад аст ра воў 
да цэнт ра Еў ро пы

Бе ла русь за ці каў ле на 
ў ін вес та рах з Вя лі ка бры та ніі

Пад час ра бо ты Над звы чай на га і Паў на моц на га 

Пасла Злу ча на га Ка ра леў ства Вя лі ка бры та ніі і Паў-

ноч най Ір лан дыі ў Бе ла ру сі Фі ё ны ГІБ па між дзвю-

ма кра і на мі пад пі са ны ме ма ран ду мы аб ганд лё ва-

эка на міч ным і мыт ным су пра цоў ніц тве, па гад нен ні 

аб пазбяганні двай но га па дат ка аб кла дан ня і аб 

су пра цоў ніц тве ў аў та ма біль ных пе ра воз ках.

«Да сяг ну ты сур' ёз ны пра грэс у ад но сі нах па між на шы-

мі кра і на мі па шмат якіх кі рун ках. Гэ та і між пар ла менц кае 

су пра цоў ніц тва, і ста сун кі па між мі ніс тэр ства мі за меж ных 

спраў, і дыя лог з чле на мі ка ра леў скай сям'і», — ад зна чыў 

стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-

ду Бе ла ру сі Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА пад час су стрэ чы 

з Фі ё най Гіб з на го ды за вяр шэн ня яе мі сіі ў Бе ла ру сі.

Па сол на па са дзе, якую за ня ла ў 2016 го дзе, шчыль на 

пра ца ва ла з бе ла рус кі мі рэ гі ё на мі, пра соў ва ла зда ро вы 

лад жыц ця. Пры пад трым цы Фі ё ны Гіб ак тыў на раз ві ва-

ла ся су пра цоў ніц тва ў куль тур най і аду ка цый най сфе рах. 

Вя лі ка бры та нія да па ма гае ў ад наў лен ні тэ ры то рый, па-

цяр пе лых ад ава рыі на Чар но быль скай АЭС, з 2010 го да 

больш за во сем ты сяч дзя цей прай шлі азда раў лен не на 

аст ра вах.

«Вы зра бі лі вель мі доб ры за чын у Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь, гэ та га да вас не бы ло. Та му бу дзем імк нуц ца не 

толь кі пад трым лі ваць да сяг ну ты ўзро вень, але і пры баў-

ляць», — пад крэс ліў Ула дзі мір Анд рэй чан ка. Ён асоб на 

па дзя ка ваў па слу за пад трым ку пар ла менц кай дэ ле га-

цы яй Вя лі ка бры та ніі бе ла рус кай рэ за лю цыі на апош няй 

се сіі Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ.

На дум ку пар ла мен та рыя, та ва ра аба рот па між кра і-

на мі — гэ та важ на, але дэ пу тат спа дзя ец ца на ды вер сі-

фі ка цыю, ган даль но вы мі та ва ра мі.

«Вель мі важ ны кі ру нак — гэ та ін вес ты цый нае су-

пра цоў ніц тва: ства рэн не ра бо чых мес цаў, па вы шэн не 

ўзроў ню жыц ця лю дзей, зар пла ты. Та му, зра зу ме ла, мы 

за ці каў ле ны ў ін вес та рах у фар ма цэў ты цы, ма шы на-

бу да ван ні, энер ге ты цы, пар ку «Вя лі кі ка мень». Умо вы 

ство ра ныя, у апош нія га ды сур' ез на пра ца ва лі над нар-

ма тыў на-пра ва вы мі ак та мі ў гэ тай сфе ры», — звяр нуў 

ува гу Ула дзі мір Анд рэ чан ка.

Фі ё на Гіб у сваю чар гу па ве да мі ла, што ў Вя лі ка бры-

та ніі рас це ін та рэс да Бе ла ру сі ў пла не вя дзен ня біз не су. 

За раз кра і ны ак тыў на аб мяр коў ва юць шы ро кі спектр 

іні цы я тыў. Мі ніс тэр ства эка но мі кі Бе ла ру сі за ці каў ле на 

вы ву чыць бры тан скі до свед па пад трым цы ма лых і ся рэд-

ніх прад пры ем стваў. Рас пра цоў ва ец ца ві зіт дэ ле га цыі ў 

Вя лі ка бры та нію для на ву чан ня і на ладж ван ня кан так таў 

з ка ле га мі.

«Усе па соль ствы Вя лі ка бры та ніі ў кра і нах Ус ход ня га 

парт нёр ства пра цу юць над тым, каб за пра сіць дзве-тры 

кам па ніі са сва іх дзяр жаў уво сень на роўд-шоу су стрэц ца 

з маг чы мы мі бры тан скі мі парт нё ра мі», — пра ін фар ма ва-

ла дып ла мат. Па яе сло вах, у цэнт ры ўва гі — сель ская 

гас па дар ка, вы со кія тэх на ло гіі і ахо ва зда роўя.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.


