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Дру гі тур прэ зі дэнц кіх вы ба раў у Літ ве 
ад бу дзец ца 26 мая

Роз ні ца ў вы ні ках 

эка на міс та Гі ці на са 

На ўсе ды і экс-мі ніст-

ра фі нан саў Ін гры-

ды Шы ма ні тэ, якія 

вый шлі ў дру гі тур 

вы ба раў прэ зі дэн-

та Літ вы, скла ла 0,18 пра цэн та. Аб гэ тым свед чаць 

звест кі Га лоў най вы бар чай ка мі сіі рэс пуб лі кі пас ля 

апра цоў кі ўсіх да ных. Па вод ле ін фар ма цыі Вы бар ка ма, 

пас ля пад лі ку бю ле тэ няў з 1972 участ каў Шы ма ні тэ 

на бра ла 31,13 пра цэн та га ла соў, а На ўсе ду пад тры-

ма лі 30,95 пра цэн та вы бар шчы каў. Яны вы хо дзяць у 
дру гі тур, па коль кі для пе ра мо гі ў пер шым кан ды да ту 
ў прэ зі дэн ты не аб ход на на браць не менш за па ло ву 
га ла соў вы бар шчы каў, якія пры ня лі ўдзел у га ла са-
ван ні. Трэ цяе мес ца з 19,72 пра цэн та га ла соў за няў 
дзе ю чы прэм' ер-мі ністр Літ вы Са ўлюс Сквер ня ліс, які 
ўжо за явіў, што мае на мер па даць у ад стаў ку з па са ды 
кі раў ні ка ўра да, па коль кі не здо леў прай сці ў дру гі тур. 
У вы ба рах кі раў ні ка Літ вы ў мі ну лую ня дзе лю пры ма лі 
ўдзел дзе вяць прэ тэн дэн таў. Па вод ле за ка на даў ства 
рэс пуб лі кі, дру гі тур пра хо дзіць праз два тыд ні пас ля 
пер ша га.

Blооmbеrg пры раў няў на ступ ствы 
ганд лё вай вай ны Трам па да зы хо ду кры зі су 
2008 го да

Ту пік у аме ры ка на-кі тай скіх ганд лё вых пе ра гаворах 

ад люст роў вае па дзен не да ве ру па між Ва шынг то нам 

і Пе кі нам, а так са ма па ве лі чэн не роз на га лос сяў, якія 

наўрад ці бу дуць вы ра ша ны ў най блі жэй шы час, ад-

зна чы ла агенц тва Blооmbеrg. ЗША і Кі тай па спра ба ва-

лі пра дэ ман стра ваць спа кой пас ля апош ня га раў нда 

пе ра гавораў і за яві лі, што пла ну юць пра цяг нуць іх у 

над зеі па збег нуць кра ху на рын ках і маш таб на га эка-

на міч на га ўро ну. Та кія знеш не бес кла пот ныя па во дзі ны 

ха ва юць фун да мен таль ныя ўнут ра ныя су пя рэч нас ці, 

ад зна ча ец ца ў ма тэ ры я ле Blооmbеrg. Ня вы зна ча насць 

у ганд лё вай вай не, якая за хоў ва ец ца, па гра жае вя лі кі мі 

ўзру шэн ня мі для фі нан са вых рын каў. Эс ка ла цыя ганд-

лё вай вай ны па між дзвю ма най буй ней шы мі эка но мі ка мі 

све ту ўсё больш на гад вае най гор шы сцэ на рый для 

су свет най эка но мі кі пад час фі нан са ва га кры зі су 2008 

го да, які, да рэ чы, ужо праг на зу ец ца сё ле та. Мяр ку ец-

ца, што прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп су стрэ нец ца са 

стар шы нёй КНР Сі Цзінь пі нам на са мі це G20 у Япо ніі, які 

ад бу дзец ца ў чэр ве ні, рас ка заў ра ней эка на міч ны са-

вет нік прэ зі дэн та ЗША Ла ры Куд лаў. У вы хад ныя ЗША 

аб вяс ці лі аб увя дзен ні 25-пра цэнт ных пош лін на ім парт 

з Кі тая на су му $300 млрд. Пе кін пры ме ме ры ў ад каз.

Вы дат кі на аба ро ну кра ін Азі яц ка-
Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на сё ле та пе ра вы сяць 
паў трыль ё на до ла раў

Вы дат кі на аба ро ну кра ін Азі яц ка-Ці ха акі ян ска га 

рэ гі ё на (АЦР) у 2019 го дзе да сяг нуць $ 515 млрд, што 

менш, чым у Паў ноч най Аме ры цы, але больш, чым у 

Еў ро пе. Пра гэ та па ве да міў кі ру ю чы ды рэк тар кам па ніі 

Ехреrіа Еvеnts Лэк Чэт Лам на пя рэ дад ні ад крыц ця ў 

Сін га пу ры Між на род най кан фе рэн цыі і спе цы я лі за-

ва най вы стаў кі ва ен на-мар ской тэх ні кі і ўзбра ен няў 

ІMDЕХ Аsіа 2019. Па вод ле яго слоў, «ужо праз 10 га-

доў вы дат кі на аба ро ну ў АЦР бу дуць най буй ней шыя 

ў све це». Кі раў нік кам па ніі, якая з'яў ля ец ца ар га ні за-

та рам ІMDЕХ Аsіа, пад крэс ліў, што «рост аба рон ных 

вы дат каў аб умоў ле ны шмат у чым рас пра цоў кай і 

ўка ра нен нем най ноў шых тэх на ло гій». «Раз віц цё вы со-

кіх тэх на ло гій ня се ў са бе пэў ныя па гро зы, та му ўзбро-

е ным сі лам не аб ход на быць га то вы мі су праць ста яць 

як тра ды цый ным па гро зам, так і но вым», — ад зна чыў 

Лэк Чэт Лам. Як вя до ма, ІMDЕХ Аsіа пра хо дзіць у 

Сін га пу ры кож ныя два га ды. Гэ тым ра зам удзел у ёй 

пры ма юць больш за 230 кам па ній з 30 кра ін. Акра мя 

та го, пры бы лі 22 ка раб лі з 15 дзяр жаў, у тым лі ку Аў-

стра ліі, Ін дыі, Кі тая, ЗША і Япо ніі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'е

Пры грэе на рэш це па-май ску
Нам абя ца юць да плюс 24 гра ду саў, 
але мес ца мі і даж джы з на валь ні ца мі

Па год ныя ўмо вы ў дру гой дэ ка дзе мая на тэ ры то рыі кра і ны 

бу дзе ў асноў ным вы зна чаць цёп лая віль гот ная па вет ра ная ма са, 

якая па сту пі ла да нас з тэ ры то рыі Укра і ны. Да се ра ды ча ка ец ца 

ня ўстой лі вае на двор'е з ка рот ка ча со вы мі даж джа мі. У дру гой 

па ло ве тыд ня пе ра важ ны ўплыў бу дзе аказ ваць пе ры фе рыя 

скан ды наў ска га ан ты цык ло ну, які сфар мі ра ваў ся ў больш пра ха-

лод ным па вет ры паў ноч ных шы рот. У гэ ты час мес ца мі ча ка юц ца 

ка рот ка ча со выя даж джы, якія бу дуць у асноў ным у паў днё вых і 

паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах кра і ны, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые-

ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

У се ра ду на боль шай част цы Гро дзен скай і Брэсц кай аб лас-

цей і мес ца мі па ас тат няй тэ ры то рыі кра і ны ча ка юц ца ка рот ка-

ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 6 гра ду саў па поў на чы да 13 

цяп ла па поўд ні кра і ны. Удзень бу дзе ў асноў ным ад плюс 16 да 

плюс 22 гра ду саў, па паўд нё ва-ўсход нім рэ гі ё не кра і ны па вет ра 

пра грэ ец ца да 24 цяп ла.

У чац вер мес ца мі па кра і не, а па Брэсц кай і Гро дзен скай аб-

лас цях — на боль шай част цы тэ ры то рыі, прой дуць ка рот ка ча со-

выя даж джы. У асоб ных ра ё нах маг чы мы сур' ёз ныя на валь ні цы. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 6 гра ду саў па поў-

на чы да 14 гра ду саў вы шэй ну ля па поўд ні кра і ны. Як заў сё ды, 

удзень бу дзе знач на цяп лей — ад плюс 15 да плюс 22 гра ду саў, 

па паў днё вым ус хо дзе кра і ны — да 24 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у пят ні-

цу мес ца мі, пе ра важ на на паў днё вым за ха дзе кра і ны, ча ка юц ца 

ка рот ка ча со выя на валь ніч ныя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 7 гра ду саў да плюс 14 гра ду саў, а па 

поў на чы па ні зіц ца да 5 цяп ла. Удзень бу дзе 16—23 гра ду сы са 

зна кам плюс.

Сяр гей КУР КАЧ.

Сак ра та ры ят Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо-

ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні 

вя ду ча му рэ фе рэн ту ўпраў лен ня са цы яль най па лі ты кі 

і на ву ко ва-іна ва цый най дзей нас ці Сак ра та ры я та Са ве та 

Рэс пуб лі кі Та ба ко вай Але не Мі ка ла еў не ў су вя зі з на пат-

каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

Да маг чы ма га ўзнік нен ня над-

звы чай ных сі ту а цый трэ ба быць 

га то вым заўж ды. Гэ тая ра бо та 

заўж ды вы ма гае не толь кі вя-

лі кіх ча са вых і ма тэ ры яль ных 

вы дат каў, але і ад па вед най 

ка ар ды на цыі. У ад ной звяз цы 

ра зам з ра та валь ні ка мі му сяць 

пра ца ваць ме ды кі, наф та хі мі кі, 

энер ге ты кі, ка му наль ні кі...

І для та го, каб гэ ты ме ха нізм не 

пра стой ваў, раз на тры га ды пер шыя 

асо бы ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван-

ня і не ка то рых кан цэр наў, якія ўва хо-

дзяць у кі ру ю чы склад Дзяр жаў най 

сіс тэ мы па пя рэ джан ня і лік ві да цыі 

над звы чай ных сі ту а цый і гра ма дзян-

скай аба ро ны, і чыя дзей насць но сіць 

стра тэ гіч ны ха рак тар, ад праў ля юц-

ца на рэс пуб лі кан скі збор. Сё ле та 

ён прай шоў у Ба ры саў скім ра ё не. 

Кі ра ваў ім прэм' ер-мі ністр Сяр гей 

РУ МАС.

Удзель ні кі збо ру азна ё мі лі ся з 

ра бо тай ня даў на ад кры та га Цэнт ра 

бяс пе кі жыц ця дзей нас ці і ма тэ ры яль-

на-тэх ніч най ба зай Ін сты ту та пе ра-

пад рых тоў кі і па вы шэн ня ква лі фі ка-

цыі. У апош нім на ву ча юц ца не толь кі 

ра та валь ні кі, але і прад стаў ні кі ін шых 

мі ніс тэр стваў і ве дам стваў.

Дру гая част ка збо ру прай шла на 

так тыч ным па лі го не. Там бы ла ар-

га ні за ва на вы стаў ка па жар най ава-

рый на-вы ра та валь най тэх ні кі і но вых 

узо раў ба я вой воп рат кі ра та валь ні-

каў. Маг чы мас ці аб ста ля ван ня бы лі 

пра дэ ман стра ва ны ўжы вую. У тым 

лі ку — і на па ка заль ных ву чэн нях з 

пры мя нен нем авія цыі.

Ра та валь ні кі су мес на з ін шы мі 

сі ла мі і срод ка мі ДСНС лік ві да ва лі 

над звы чай ную сі ту а цыю на аб' ек це 

наф та пе ра пра цоў кі, па ту шы лі транс-

фар ма тар ную пад стан цыю. Гос ці 

так са ма ўба чы лі, як ад бы ва юц ца вы-

ра та валь ныя ра бо ты ў раз бу ра ных 

бу дын ках; пад час да рож на-транс-

парт ных зда рэн няў з аў та ма бі ля мі, 

што транс парт уюць ра дые ак тыў ныя 

рэ чы вы; на чы гун цы ў вы пад ку, ка лі 

зда рэн не ад бы ло ся з ёміс тас цю, што 

пе ра во зіць не бяс печ ныя хі міч ныя 

злу чэн ні... Ну і, на ту раль на, тое, чым 

спе цы я ліс ты служ бы 101 зай ма юц ца 

па ста ян на — вы ра та ван не на ва дзе, 

ту шэн не ляс ных па жа раў.

Прэм' ер-мі ністр ад зна чыў, што 

сён ня ўвесь кі ру ю чы склад ДСНС 

змог пе ра ка нац ца ў тым, што МНС 

здоль на якас на вы кон ваць па стаў-

ле ныя пе рад ім за да чы.

— У Бе ла ру сі вы бу да ва на на дзяр-

жаў ным уз роў ні сіс тэ ма па пя рэ джан-

ня і лік ві да цыі НС, — за явіў Сяр гей 

Ру мас. — Але жыц цё не ста іць на 

мес цы. Увесь час з'яў ля юц ца но выя 

вы клі кі. І, ад па вед на, гэ тая сіс тэ ма 

так са ма па він на змя няц ца для та-

го, каб мець на іх ад па вед ную рэ ак-

цыю.

Але про ці дзей ні чаць над звы чай-

ным сі ту а цы ям му сіць не толь кі про-

філь нае мі ніс тэр ства.

— Вель мі шмат за ле жыць ад 

мяс цо вых ор га наў ула ды, кі раў ні коў 

прад пры ем стваў, — пад крэс ліў кі раў-

нік ўра да. — Апош нім ча сам у кра і не 

ад бы ва ец ца па мян шэн не на гляд най 

на груз кі на аб' ек ты эка но мі кі, ад на ча-

со ва пад вы ша ец ца ад каз насць кі раў-

ні коў за бяс пе ку сва іх ра бот ні каў, за 

бяс пе ку лю дзей на тых аб' ек тах, якія 

яны ўзна чаль ва юць.

Мі ністр па над звы чай ных сі ту-

а цы ях Ула дзі мір ВА ШЧАН КА за-

ўва жыў, што кі раў ні кі ор га наў дзяр-

жаў на га кі ра ван ня па він ны ва ло даць 

сі ту а цы яй у сфе ры бяс пе кі. І та кія 

прак тыч ныя за ня ткі не аб ход ны.

— Боль шасць пры сут ных мі ніст раў 

ува хо дзяць у склад ка мі сіі па НС, якая 

ка ар ды нуе ўсю дзей насць ДСНС. 

Вель мі важ на, каб яны ўсве дам ля лі 

ўсю ад каз насць і пра віль на пра ца ва лі 

ў той ці ін шай сі ту а цыі, — ад зна чыў 

Ула дзі мір Ва шчан ка. — Та му што лік-

ві да цыя НС па тра буе ве лі зар ных вы-

дат каў і ў той жа час ква лі фі ка ва ных 

дзе ян няў. На ту раль на, што пры гэ-

тым не аб ход на ра бо та ме ды цын скіх, 

ава рый ных служ баў, служ баў ЖКГ, 

энер ге ты каў, наф та хі мі каў. Усе па-

він ны вы раз на ўза е ма дзей ні чаць для 

вы ра шэн ня тых ці ін шых за дач.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Уз ро вень

ВУ ЧЫЦ ЦА СА МІМ 
І ВУ ЧЫЦЬ СУ СЕ ДЗЯЎ

Бе ла русь ста ла чле нам Еў ра зій ска га аль ян су 
дзі ця чых ан ко ла гаў

Ран няе вы яў лен не хво рых на рак, по шу кі но вых ме та даў 

ля чэн ня, шпі таль на га і па за шпі таль на га ака зан ня да па-

мо гі — гэ тыя і ін шыя пы тан ні раз гле дзе лі спе цы я ліс ты з 

ЗША, Ра сіі, Бе ла ру сі і ін шых кра ін пад час трэ цяй су стрэ чы 

экс пер таў Еў ра зій ска га аль ян су дзі ця чых ан ко ла гаў, якая 

пра хо дзіць у Мін ску. А Бе ла русь ста ла чле нам гэ тай між-

на род най ар га ні за цыі — ад па вед нае па гад нен не пад пі са на 

пад час сім по зі у ма.

У Мінск пры еха ла больш за 75 дэ ле га таў з 11 кра ін Еў ра зій ска-

га рэ гі ё на, прад стаў ні кі 11 фон даў і 21 ме ды цын скай уста но вы. 

На ша кра і на абра на для та кой су стрэ чы невы пад ко ва: пос пе хі 

бе ла рус кіх дзі ця чых ан ко ла гаў не за ста лі ся не за ўва жа ны мі на 

між на род ным уз роў ні, і наш во пыт мо жа быць ка рыс ным для 

ін шых кра ін.

— У сіс тэ ме ЕurАDО мы, як і Ра сія, з'яў ля ем ся эта лон най 

кра і най, — ад зна чы ла Воль га АЛЕЙ НІ КА ВА, ды рэк тар РНПЦ 

дзі ця чай ан ка ло гіі, ге ма та ло гіі і іму на ло гіі. — Уз ро вень гэ тай 

служ бы ў Кыр гыз ста не, Та джы кі ста не, Уз бе кі ста не знач на ні-

жэй шы, чым у Бе ла ру сі. Та му да нас і пры яз джа юць пе рай маць 

во пыт. З на шай да па мо гай ужо на ла джа на ра бо та служ бы дзі ця-

чай ан ка ло гіі ў Ка зах ста не. Ка лісь ці мы са мі ву чы лі ся ў Гер ма ніі, 

Фран цыі, Швей ца рыі, цяпер прый шоў той час, ка лі мы па він ны 

пе ра да ваць свой во пыт на шым ка ле гам у СНД.

Што год у Бе ла ру сі рак вы яў ля ец ца ў 300 дзя цей. Ка ля 75 % з іх 

па спя хо ва вы леч ва юц ца, пры не ка то рых фор мах вы жы ва льнасць 

да ся гае 98 %. Але та кая сі ту а цыя не ва ўсіх кра і нах.

— Каб ус ту піць у аль янс, не аб ход ны во пыт, доб рыя вы ні кі 

і па тэн цы ял раз віц ця, і бе ла рус кія спе цы я ліс ты ва ло да юць гэ-

ты мі кам пе тэн цы я мі, — пад крэс лі вае пер шы на мес нік мі ніст-

ра ахо вы зда роўя Дзміт рый ПІ НЕ ВІЧ. — Тое, што на на шай 

пля цоў цы са бра лі ся вя ду чыя экс пер ты з уся го све ту на ча ле з 

прад стаў ні ка мі Дзі ця ча га да след ча га шпі та ля Сент Джуд з ЗША, 

гэ та па цвяр джае. На ша сіс тэ ма ахо вы зда роўя кла дзе ў асно ву 

ран няе вы яў лен не хва ро бы і па ста ноў ку ды яг на зу на ге не тыч-

ным уз роў ні, а так са ма тар гет нае (кроп ка вае) ля чэн не дзі ця чай 

ан ка ло гіі. У мно гіх кра і нах све ту ран няя ды яг нос ты ка і ля чэн не — 

вя лі кая праб ле ма. Для нас та кое між на род нае су пра цоў ніц тва 

так са ма бу дзе ка рыс ным у по шу ках но вых ме та даў, тэх на ло гій 

і ал га рыт маў ля чэн ня.

Як ад зна чы ла Воль га Алей ні ка ва, пры чы на дзі ця ча га ра ку — 

у «па лом ках» на ма ле ку ляр ным уз роў ні. Су праць іх вы ка рыс-

тоў ва ец ца тар гет ная тэ ра пія — як прэ па ра ты, якія пры мя ня юц ца 

даў но, так і но выя, вель мі да ра гія:

— Ча сам яны яшчэ не за рэ гіст ра ва ныя, пра хо дзяць клі ніч ныя 

вы пра ба ван ні. Але ме на ві та яны час та вя лі кі шанц для дзі ця ці. 

І на ват та кія прэ па ра ты на ша дзяр жа ва за куп ляе ін ды ві ду аль на.

Але на КРА ВЕЦ.

Бяс пе ка

У РЭ ЖЫ МЕ ПА ЗА ШТАТ НАЙ 
СІ ТУ А ЦЫІ

Маш таб ныя ву чэн ні ра та валь ні каў прай шлі пад Ба ры са вам
Фо

 та
 Б
ел

 ТА
.


