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Рэ за нанс ная спра ва

ШТО АД БЫ ЛО СЯ Ў АЗА РЫ ЧАХ?

Ін фек цыя ў лю дзей, якія вяр ну-

лі ся з-за мя жы — з Пар ту га ліі, 

Гер ма ніі і Іта ліі. Усе яны шпі та-

лі за ва ныя.

У бе ла ру са, які вяр нуў ся з Пар-

ту га ліі, у ме жах ак тыў на га ла ба ра-

тор на га кант ро лю, што пра во дзіц ца 

ў На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск, 

быў атры ма ны ста ноў чы тэст на РНК 

ка ра на ві ру са.

— У ця пе раш ні час РНПЦ эпі дэ-

мі я ло гіі і мік ра бія ло гіі пра во дзіць 

па глыб ле ны паў тор ны ла ба ра тор ны 

кант роль ана лі заў гэ та га гра ма дзя-

ні на. Ён шпі та лі за ва ны ў Го мель скую 

аб лас ную ін фек цый ную клі ніч ную 

баль ні цу. На сён ня яго стан зда валь-

ня ю чы, — рас ка за ла прэс-сак ра тар 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Юлія 

БА РА ДУН. — Пра во дзіц ца ак тыў ная 

шпі та лі за цыя па цы ен таў пер ша га 

ўзроў ню — тых, хто пры ехаў ра зам 

з ім з-за мя жы, а так са ма быў по бач 

у са ма лё це. З улі кам та го, што тэст 

пра ве дзе ны пры ўез дзе ў кра і ну, па-

гро за да лей ша га рас паў сю джан ня 

ацэнь ва ец ца як мі ні маль ная.

Так са ма ды яг нос ты ка пра во дзіц ца 

ў ад на го з па цы ен таў у Мін ску, які 

пры быў з Гер ма ніі і ў мо мант пра-

хо джан ня гра ні цы ўта іў факт зна хо-

джан ня ў Паў ноч най Іта ліі.

Што да ты чыц ца трэ ця га вы пад ку, 

то гэ та па цы ент ка аб лас ной ін фек-

цый най баль ні цы ў Грод не.

— Пры ад сут нас ці клі ніч ных да-

ных у яе атры ма ны ста ноў чы ла ба-

ра тор ны вы нік на COVІD-19. З улі-

кам эпі днесп ры яль нас ці кра і ны 

зна хо джан ня (яна вяр ну ла ся зІта ліі) 

жан чы на са ма звяр ну ла ся па ме ды-

цын скую да па мо гу. Яна зда ла тэст 

яшчэ на гра ні цы, так што ўсе яе 

кан так ты пер ша га ўзроў ню вы яў ле-

ны, — па ве да мі ла прэс-сак ра тар.

На сён ня з ды яг на зам COVІD-19 

у ін фек цый ных ста цы я на рах зна хо-

дзіц ца 12 ча ла век. Трое з іх рых ту юц-

ца да вы піс кі. Ва ўсіх па цы ен таў стан 

зда валь ня ю чы, тэм пе ра ту ры і ін шых 

клі ніч ных пра яў хва ро бы ня ма.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя яшчэ 

раз звяр ну ла ся да ўсіх гра ма дзян, 

якія вяр та юц ца ў кра і ну, з прось бай: 

аба вяз ко ва ін фар ма ваць спе цы я ліс-

таў у зо нах па гра ніч на га кант ро лю аб 

тым, што вы па бы ва лі ў эпі дэ міч на 

не спры яль ных ра ё нах. Акра мя та го, 

мі ніс тэр ства за клі кае ўсіх, хто вяр-

та ец ца з-за мя жы, па маг чы мас ці 

аб ме жа ваць коль касць кан так таў на 

працягу пер шых 14 дзён. А ў вы пад-

ку з'яў лен ня рэ спі ра тор най ін фек цыі 

вы клі каць хут кую да па мо гу. І аба вяз-

ко ва па ве да міць па тэ ле фо не, якія 

кра і ны вы на вед ва лі.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы ху

Сі Цзінь пін за явіў, што рас паў сюдж ан не 
ка ра на ві ру са прак тыч на спы не на

Стар шы ня КНР упер шы ню 

з па чат ку эпі дэ міі не ча ка на 

на ве даў яе га лоў ны го рад-

ачаг — Ухань, ад мі ніст ра цый-

ны цэнтр пра він цыі Ху бэй. Ён 

па бы ваў у ін фек цый най баль-

ні цы, якую ва ўмо вах над звы-

чай най сі ту а цыі па бу да ва лі тут уся го за дзе сяць дзён, па-

гу та рыў па ві дэа су вя зі з не ка то ры мі па цы ен та мі і ўра ча мі, 

су стрэў ся з жы ха ра мі ад на го з ра ё наў. Не за доў га да та го 

на цы я наль нае мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя па дзя лі ла ся з 

гра ма дзя на мі аб на дзей лі вы мі на ві на мі: за мі ну лыя су ткі ў 

кра і не за фік са ва на ўся го ка ля 20 но вых вы пад каў за ра-

жэн ня. Для па раў на ння: у Іта ліі іх звыш ты ся чы. У кан цы 

сту дзе ня Ху бэй амаль цал кам апы нуў ся ў іза ля цыі. Дня мі 

тым, хто не за ра зіў ся і не быў у цес ным кан так це з ін фі-

цы ра ва ны мі, бы ло да зво ле на сва бод на пе ра мя шчац ца, 

праў да, толь кі ў ме жах пра він цыі. Па ве дам ля ец ца, што 

па слаб лен ні не за кра нуць Ухань. У рам ках пад трым кі і 

ў якас ці жэс ту са лі дар нас ці Пе кін ад праў ляе ў Іта лію вы-

зва ле ных ура чоў, два міль ё ны ма сак, а так са ма ты ся чы 

апа ра таў вен ты ля цыі лёг кіх, якіх на Апе ні нах, свед чаць 

ме ды кі, вель мі не ха пае.

Эс то нія аб вяс ці ла аб па чат ку кры зі су ў кра і не
Па вод ле за явы мі ніст ра фі нан саў Эс то ніі Мар ці на Хель-

ме, у кра і не па чаў ся эка на міч ны кры зіс, пе рад ае «Ін тэр-

факс». Чы ноў нік удак лад ніў, што та ко га рэз ка га па дзен ня 

ў эка но мі цы не на зі ра ла ся з 2008 го да. Кры зіс, без умоў на, 

бу дзе мець свае «на ступ ствы ў рэ аль ным жыц ці». «Ба лан-

сы прад пры ем стваў рэз ка ска ро цяц ца, а бан кі пач нуць 

ад клі каць крэ ды ты або па тра ба ваць да дат ко вае за бес-

пя чэн не», — па дзя ліў ся Мар цін Хель ме сва ім ба чан нем 

сі ту а цыі. Ён так са ма асце ра га ец ца, што прад пры ем ствы, 

якія «фі нан су юць ся бе вы пус кам аб лі га цый, больш не змо-

гуць гэ та ра біць». За раз га лоў ная за да ча ўра да — звес ці 

на ступ ствы эка на міч на га кры зі су да мі ні му му, каб сі ту а-

цыя як ма га менш за кра ну ла прос тых лю дзей, рас ка заў 

кі раў нік Мін фі на Эс то ніі.

Топ-10 міль яр дэ раў за дзень стра ці лі $37,7 млрд
Гэ та ад бы ло ся пас ля аб ва лу фон да вых рын каў. Топ-10 

га лоў ных ня ўдач ні каў «чор на га па ня дзел ка» ўзна ча ліў 

ула даль нік Dіor і Louіs Vuіtton Бер нар Ар но — яго ка пі тал 

па мен шыў ся на $6 млрд. Най ба га цей шы міль яр дэр све-

ту, за сна валь нік і кі раў нік Amazon Джэф Без ас збяд неў 

за дзень на $5,6 млрд. Ак цыі Amazon па тан не лі больш 

чым на 5 пра цэн таў, аб на віў шы двух ме сяч ны мі ні мум. На 

пра ця гу мі ну ла га тыд ня Без ас стра ціў яшчэ $14,1 млрд. 

Ка пі тал Уо рэ на Ба фе та за дзень ска ра ціў ся на $5,4 млрд 

на фо не па дзен ня ак цый Berkshіre Hathaway да са ма га 

ніз ка га ўзроў ню з па чат ку го да. Мек сі кан скі тэ ле маг нат 

Кар лас Слім згу біў за дзень $5 млрд (8 пра цэн таў ка пі-

та лу). За сна валь нік і кі раў нік Facebook Марк Цу кер берг 

за мкнуў пер шую пя цёр ку га лоў ных ня ўдач ні каў з «мі ну-

сам» у $4,2 млрд.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Го мель скія 

след чыя за вяр шы лі 

рас сле да ван не 

рэ за нанс на га 

за бой ства жон кі 

свя та ра ў Аза ры чах. 

Кры мі наль ная 

спра ва пе ра да дзе на 

пра ку ро ру для 

да лей ша га 

на кі ра ван ня ў суд.

Ле тась 2 каст рыч ні-

ка ў га рад скім па сёл ку 

Аза ры чы Ка лін ка віц ка га 

ра ё на ва ўлас ным до ме 

бы ла зной дзе на 42-га-

до вая жан чы на — жон ка 

мяс цо ва га свя та ра — без 

прыкмет жыц ця. Шмат лі кія 

ця лес ныя па шко джан ні на 

це ле за гі ну лай свед чы лі 

аб кры мі наль ным ха рак-

та ры смер ці. Па ча ла ся ін-

тэн сіў ная ад пра цоў ка ўсіх 

вер сій. У вы ні ку ўда ло ся 

ад на віць аб ста ві ны зда-

рэн ня і са браць не аб ход-

ную до каз ную ба зу. Ход 

рас сле да ван ня кры мі наль-

най спра вы зна хо дзіў ся на 

аса біс тым кант ро лі кі раў-

ніц тва УСК па Го мель скай 

воб лас ці.

Па вер сіі след ства, ле-

тась 1 каст рыч ні ка жы хар 

вёс кі Вя за ві ца зна хо дзіў-

ся ў Аза ры чах і пра во-

дзіў ра монт ныя ра бо ты ў 

мяс цо вым пра ва слаў ным 

хра ме. Пас ля ра бо ча га дня 

ён па тэ ле фа на ваў сва ёй 

дзяў чы не, яны па сва ры лі-

ся, ма ла ды ча ла век вы піў 

спірт но га. Пас ля свар кі 

муж чы на вы ра шыў вы-

крас ці аў та ма біль сям'і свя-

та ра, каб з'ез дзіць на чу-

жой ма шы не да дзяў чы ны. 

Па звест ках след ства, 

уве ча ры ма ла ды ча ла век 

прый шоў у дом на ста я-

це ля хра ма. Ад чы ні ла яго 

жон ка, хло пец стаў па тра-

ба ваць клю чы ад ма шы-

ны. Жан чы на ад мо ві ла і 

па спра ба ва ла за чы ніць 

дзве ры. Аб ві на ва ча ны на-

нёс гас па ды ні ўдар на жом і 

тра піў унутр: збіў па цяр пе-

лую, на нёс мност ва ўда раў 

на жом па роз ных част ках 

це ла, за браў клю чы ад аў-

та ма бі ля, вы краў 20 до ла-

раў, 1000 ра сій скіх руб лёў і 

ма біль ны тэ ле фон кош там 

400 руб лёў.

На вы кра дзе ным аў-

та ма бі лі вяс ко вец па ехаў 

па Ка лін ка віц кім ра ё не: 

за ехаў на ма лоч ната вар-

ную фер му ў род най вёс-

цы, урэ за ўся ў смец це вы 

кан тэй нер, цюк са ло мы і 

цыс тэр ну для ва ды. Свед-

ка мі зда рэн ня ста лі ра бот-

ні кі фер мы, якія прый шлі 

на ра ніш нюю дой ку ка роў. 

Яны ж і за бра лі ў не цвя-

ро за га клю чы ад ма шы ны. 

Пас ля гэ та га ма ла ды ча ла-

век знік, але ін фар ма цыя 

аб ДТЗ бы ла пе ра да дзе на 

ў пра ва ахоў ныя ор га ны.

След ча-апе ра тыў ная 

гру па пра вя ла агля ды па 

мес цы жы хар ства за гі ну-

лай і па мес цы зна хо джан-

ня вы кра дзе на га аў та ма бі ля: 

ад бі так участ ка да ло ні, 

па кі ну та га на мес цы за-

бой ства, су паў са сля да мі 

да ло няў жы ха ра вёс кі Вя-

за ві цы. Пад час пра вя дзен-

ня апе ра тыў на-вы шу ко вых 

ме ра пры ем стваў ма ла ды 

ча ла век быў за тры ма ны 

су пра цоў ні ка мі мі лі цыі. Ён 

на зваў мес цы зна хо джан-

ня яго адзен ня і абут ку, а 

так са ма клін ка ад на жа, 

рукаятка яко га бы ла ра-

ней зной дзе на на тэ ры то-

рыі до ма ўла дан ня свя та ра. 

Да ма тэ ры я лаў спра вы 

бы лі да лу ча ны так са ма 

за клю чэн ні больш чым 

15 роз ных экс пер тыз.

Вя до ма, што ра ней за 

ўчы нен не кра дзя жу і ху-

лі ган ства аб ві на ва ча ны 

ўжо пры цяг ваў ся да кры-

мі наль най ад каз нас ці. На 

пад ста ве са бра ных до ка-

заў ма ла до му ча ла ве ку 

прад' яў ле на аб ві на вач ван не 

па ар ты ку лах: раз бой, 

здзейс не ны з пра нік нен-

нем у жыл лё, паў тор на, 

з пры чы нен нем цяж ка га 

ця лес на га па шко джан ня; 

за бой ства, здзейс не нае 

з асаб лі вай жорст кас цю, 

спа лу ча нае з раз бо ем; 

кра дзеж, здзейс не ны з 

пры мя нен нем гвал ту, не-

бяс печ на га для жыц ця і 

зда роўя, і з па гро зай яго 

пры мя нен ня.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та з ма тэ ры я лаў 

прэс-служ бы УСК 

па Го мель скай воб лас ці.

УСЯГО — ДВАНАЦЦАЦЬ
Тры но выя завезеныя вы пад кі ка ра на ві ру са выяўлены 

ў Го ме лі, Грод не і Мін ску

Год ма лой ра дзі мы

Кніж ная Бе рас цей шчы на: 
ад крыц цё з роз ных ра кур саў
Учо ра ў кні гар ні «Све тач» ад бы ла ся маш таб ная ім прэ за 

«Кніж ны свет Бе ла ру сі: Бе рас цей шчы на». Гэ тае ме ра-

пры ем ства фак тыч на ста ла ад крыц цём ад мыс ло ва га 

пра ек та, бо пла ну ец ца яшчэ не каль кі па доб ных ім прэз, 

якія бу дуць пры све ча ны лі та ра тур най спад чы не кож на-

га рэ гі ё на Бе ла ру сі. Ар га ні за та ра мі пра ек та вы сту па юць 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, ААТ «Бел кні га», вы да вец твы 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» і «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя 

імя Пет ру ся Броў кі».

Гэ тае ме ра пры ем ства да зво лі ла аца ніць най больш за ўваж-

ныя і знач ныя края знаў чыя вы дан ні і пра ек ты ў Брэс це і Брэсц-

кай воб лас ці, са бра ла вя до мых бе ла рус кіх пісь мен ні каў, якія 

на ра дзі лі ся ў гэ тым рэ гі ё не і пры свя ці лі яму пэў ную част ку сва-

ёй твор час ці. У ве ча ры не паў дзель ні ча лі Алесь Ба дак, Ле а нід 

Дрань ко-Май сюк, Ра і са Ба ра ві ко ва.

Мі ну лы год — юбі лей ны для Брэс та — пры нёс у скар бон ку кніж-

най спад чы ны рэ гі ё на шмат каш тоў ных пра ек таў. У пер шую чар гу 

гэ та маш таб ная края знаў чая эн цык ла пе дыя «Брэст. 1000 га доў» 

і фак сі міль нае вы дан не Бе рас цей скай Біб ліі, пад рых та ва нае На цы я-

 наль най біб лі я тэ кай Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Так са ма зу сім ня даў на 

з'я ві ла ся ма на гра фія за аў тар ствам на мес ні ка ды рэк та ра На цы я-

наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Але ся Су шы, пры све ча ная паў на вар-

тас на му да сле да ван ню асаб лі вас цяў Бе рас цей скай Біб ліі і мес ца, 

якое гэ та ле ген дар нае вы дан не зай мае ў гіс то рыі.

Мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр Кар лю ке віч вы ка заў па дзя-

ку ўсім пісь мен ні кам, якія ро бяць свой унё сак у лі та ра тур ную 

спад чы ну Брэст чы ны, усім, хто спры чы ніў ся да ства рэн ня ад-

мыс ло вых края знаў чых і гіс та рыч ных пра ек таў.

Аляк сандр Кар лю ке віч так са ма ад зна чыў: вель мі важ на, каб 

кні га з дзяр жаў на га ці пры ват на га вы да вец тва атрым лі ва ла сваё 

рас паў сю джан не, іш ла па кра і не, зай ме ла ва гу на ўсіх уз роў нях 

гра мад ства, пры сут ні ча ла ў тым лі ку ў са цы яль ных сет ках і сва ёй 

пры сут нас цю ру ха ла ду хоў нае раз віц цё на ша га гра мад ства.

Мно гія гос ці ме ра пры ем ства, якія зра бі лі каш тоў ны ўнё сак у 

брэсц кае края знаў ства і гіс то рыю, бы лі ад зна ча ны спе цы яль-

ны мі ўзна га ро да мі Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі.

Да р'я СМІР НО ВА.

Мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ 
уру чае ўзна га ро ду Але сю СУ ШЫ.

Не се зон
ПЕ РА НЕ СЕ НЫ ТЭР МІ НЫ 

ВЕС НА ВЫХ ЗА БА РОН НА ЛОЎ ЛЮ РЫ БЫ
У су вя зі з ана маль на цёп лым на двор' ем і ран нім не рас там 

за ба ро ны на лоў лю ры бы пач нуць дзей ні чаць ра ней ва 

ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі, па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек-

цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

У Брэсц кай і Го мель скай аб лас цях — з 12 са ка ві ка да 18 мая, у 

Мін скай, Ма гі лёў скай і Гро дзен скай аб лас цях — з 22 са ка ві ка да 

30 мая, у Ві цеб скай воб лас ці — з 31 са ка ві ка да 8 чэр ве ня. Но выя 

тэр мі ны за ба рон уста ноў ле ны па ста но вай Мінп ры ро ды № 2 ад 

4 са ка ві ка 2020 го да, у ся рэд нім яны пе ра су ну ты на 8—10 дзён.

На гэ ты час ама тар скае ры ба лоў ства цал кам не за ба ро не на, 

але іс тот на аб ме жа ва на: ры ба чыць мож на толь кі ад ной ву дай 

з ад ным круч ком або ад ным спі нін гам, асна шча ным штуч най 

пры на дай, з ад ным адзі на рным, або двай ным, або трай ным 

круч ком у свет лы час су так з бе ра га (без за хо ду ў ва ду), са 

штуч ных збу да ван няў.
Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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