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Шторм «Дэ ніс» пры вёў да па вод кі
Моц ны шторм «Дэ ніс» аб ры нуў ся на Вя лі ка бры та нію 

і Ір лан дыю, дзе ў дзевяці граф ствах быў аб ве шча ны 

аран жа вы ўзро вень не бяс пе кі. Ты ся чы да моў за ста лі ся 

без элект рыч нас ці. Па апош ніх звест ках, за гі ну лі два ча-

ла ве кі. Іх це лы бы лі зной дзе ны ў вы ні ку по шу ка ва-вы ра-

та валь най апе ра цыі ка ля паўд нё ва-ўсход ня га ўзбя рэж жа 

Анг ліі. Ва Уэль се «Дэ ніс» вы клі каў моц ную па вод ку. Быў 

аб ве шча ны чыр во ны ўзро вень не бяс пе кі. За 48 га дзін 

вы па ла ме сяч ная нор ма апад каў, скла ла ся кры тыч ная 

сі ту а цыя. У паўд нё вай част цы Шве цыі ме тэа ра ла гіч ная 

служ ба па пя рэ дзі ла аб моц ных вят рах. А ў Бель гіі на пя-

рэ дад ні ўве ча ры з-за моц ных за леў па ўсёй кра і не быў 

аб ве шча ны аран жа вы ўзро вень не бяс пе кі. На за ха дзе 

Фран цыі пас ля штор му ка ля 45 ты сяч да моў за ста лі ся 

без элект рыч нас ці.

У Ін дыі да зво лі лі пры зна чаць жан чын 
на ка манд ныя па са ды ў вой ску

Вяр хоў ны суд Ін дыі даў 

жан чы нам, якія слу жаць 

у ар міі, маг чы масць зай-

маць ка манд ныя па са ды 

на роў ні з муж чы на мі, па-

ве да мі ла вы дан не Іndіаn 

Tіmеs. Жан чы ны змо гуць 

зай маць па са ды ад пал коў ні каў і вы шэй. Афі цэр у зван ні 

пал коў ні ка ка ман дуе ба таль ё нам, які звы чай на скла да ец-

ца з 850 ча ла век. Ра ней урад Ін дыі па ве да міў Вяр хоў на му 

су ду, што муж чы ны, якія слу жаць у ар міі, у асноў ным 

на бра ныя з сель скіх ра ё наў і «яшчэ не прай шлі псі ха-

ла гіч ную пад рых тоў ку для пры няц ця жан чын-афі цэ раў 

у якас ці на чаль ні каў пад раз дзя лен няў». ВС на зваў ар-

гу мен ты ўра да «дыс кры мі на цый ны мі», «тры вож ны мі» і 

за сна ва ны мі на стэ рэа ты пах. Ра шэн не су да па він на быць 

вы ка на на на пра ця гу трох ме ся цаў.

У Паў ноч най Ма ке до ніі 
рас пус ці лі пар ла мент

У ня дзе лю дэ пу та ты 

пра га ла са ва лі за са ма-

рос пуск паў ноч на ма ке-
дон ска га пар ла мен та. 
«На су страч да тэр мі но-
вым пар ла менц кім вы-
ба рам Сход Рэс пуб лі кі 
Паў ноч ная Ма ке до нія ў 
дру гой па ло ве дня са ма рас пус ціў ся, за тым Джа фер (спі-
кер пар ла мен та Та лат Джа фер. — «Зв.») у ад па вед нас ці 
з за кон ны мі тэр мі на мі пад пі саў ра шэн не аб пра вя дзен ні 
вы ба раў 12 кра са ві ка», — па ве да мі ла на цы я наль нае 

агенц тва МІА. Пад пі са ны спі ке рам да ку мент на кі ра ва ны 

Дзяр жаў най вы бар чай ка мі сіі для пад рых тоў кі на род на га 

во ле вы яў лен ня. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ЯК У САКАВІКУ
Уна чы бу дзе пры ма рож ваць, а ўдзень — ста біль ны плюс

Чар го вы, але ўжо пры кмет на асла бе лы цык лон 

«Дэ ніс» у най блі жэй шы час яшчэ бу дзе вы зна чаць 

на двор'е ў боль шас ці дзяр жаў Еў ро пы, у тым лі ку 

і ў Бе ла ру сі. І хоць яго цэнтр зна хо дзіц ца да лё ка 

ў Ба ран ца вым мо ры, на пе ры фе рыі ў ат мас фе ры 

ўста ля ва лі ся за ход нія вят ры, якія го няць на ўсход 

віль гот нае цёп лае акі я ніч нае па вет ра, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра ме тэа-

ра ло гіі, кант ро лю 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.

Заўт ра ўплыў цык ло ну бу дзе ўжо ня знач ны. На боль шай 

част цы тэ ры то рыі кра і ны апад кі спы няц ца, толь кі мес ца мі 

па поў на чы маг чы мыя ка рот ка ча со выя даж джы. Ве цер 

праг на зу ец ца за ход ні, паўд нё ва-за ход ні ўме ра ны. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 гра ду саў да 

плюс 3, удзень — ад плюс 2 да 8 гра ду саў цяп ла.

У чац вер на тэ ры то рыю на шай кра і ны прый дзе на ступ ны 

ат мас фер ны фронт з Бал тый ска га мо ра. Пад яго уз дзе ян нем 

па вя лі чыц ца і ўшчыль ніц ца воб лач насць. На боль шай част цы 

кра і ны прой дуць мок ры сне г і дож дж. Уна чы і ра ні цай у асоб-

ных ра ё нах сла бы га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Ве цер 

паўд нё ва-за ход ні ўме ра ны. Уна чы — ад мі нус 3 гра ду саў да 

плюс 3 гра ду саў, удзень — 1—7 цяп ла. Ат мас фер ны ціск пач-

не рас ці ў пят ні цу. Ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць. Уна чы 

ў асоб ных ра ё нах кра і ны прой дзе ка рот ка ча со вы мок ры снег, 

удзень мес ца мі маг чы мы апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і 

даж джу. Уна чы і ра ні цай ча ка юц ца сла быя ту ман і га ла лёд, 

на асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. Ве цер праг на зу ец ца 

паў днё вы ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

мі нус 5 гра ду саў да 1 цяп ла, удзень — плюс 1—6 гра ду саў.

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

гэ тыя вы хад ныя з Ат лан ты кі да бе ра гоў Скан ды наў ска га 

паў вост ра ва па ды дзе чар го вы шы ро кі і ма гут ны цык лон. 

Зноў уз моц ніц ца ве цер. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і-

ны прой дуць апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу з даж джом.

Сяр гей КУР КАЧ.

15 лю та га на Вост ра ве 

слёз у Мін ску ўша на ва-

лі па мяць во і наў, якія 

за гі ну лі ў Аф га ні ста не. 

Пер шы на мес нік кі раў ні-

ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та Мак сім Ры жан коў агу чыў 

зва рот Прэ зі дэн та Бе ла ру-

сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі. 

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна-

чыў, што дзе ся ці га до вы 

ўдзел у ба я вых дзе ян нях 

аб ме жа ва на га кан тын-

ген ту са вец кіх вой скаў на 

аф ган скай зям лі ўжо та ды 

па ка заў, на коль кі вя лі кія 

мо гуць быць геа па лі тыч ныя 

ам бі цыі асоб ных кра ін і як 

вы со ка цэ няц ца мір, ста-

біль насць і бяс пе ка.

Ад імя чле наў ся мей за-

гі ну лых пра маў ля ла Та ма ра 

Доў нар.

— Што год лю ты пе ра но-

сіць нас на зад у 1980-я га-

ды, ка лі кож ная ма ці, якая 

пра во дзі ла сы на ў вой ска, 

ду ма ла і ма лі ла ся — толь-

кі б не ў Аф га ні стан... Дзе-

сяць год «чор ныя цюль па-

ны» пры во зі лі ў Бе ла русь 

тру ны з це ла мі сал дат і 

афі цэ раў. Але Аф га ні стан 

у кож на га свой — як у во і-

наў-ін тэр на цы я на ліс таў, так 

і ў ся мей, ку ды ўжо ні ко лі не 

вер нуц ца дзе ці, му жы, бра-

ты... Гэ та боль, з якім мы 

жы вем і сён ня.

Мі ністр аба ро ны Вік-

тар ХРЭ НІН за зна чыў, што 

ў Аф га ні ста не во і ны-ін тэр-

на цы я на ліс ты пры ня лі бой з 

між на род ным тэ ра рыз мам.

— У су час ных умо вах вы-

клі каў і па гроз на ша дзяр-

жа ва вы со ка цэ ніць ро лю 

во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў, 

іх ро лю ва ўма ца ван ні зго-

ды ў гра мад стве, вы ха ван ні 

мо ла дзі ў ду ху па тры я тыз-

му і вер нас ці Ай чы не. Мы 

заў сё ды бу дзем па мя таць 

тых, хто не вяр нуў ся з па-

лёў біт ваў.

— Адзін ве тэ ран ка заў: 

«я пра чы наў ся, ка лі бы ла ці-

шы ня. Пад час стра ля ні ны я 

спаў спа кой на», — згад вае 

мі ністр унут ра ных спраў 

Юрый КА РА ЕЎ. — Пра-

хо дзя чы ця пер па мос це 

да пом ні ка, мі ма парт рэ-

таў за гі ну лых аф ган цаў, і 

ўгля да ю чы ся ў тва ры гэ тых 

хлоп цаў, я ўба чыў і свай го 

ад на год ка — сяр жан та дэ-

сант наш тур ма вой бры га ды. 

Ця пер яму бы ло б столь кі 

га доў, коль кі і мне...

...Адзін па жы лы во ін-ін-

тэр на цы я на ліст прад ста-

віў ся Мі ха і лам. Ён слу жыў 

больш за год у Ка бу ле.

— Ка лі я вяр нуў ся на зад 

у Бе ла русь, то паў го да не 

мог спа кой на спаць. Аф ган-

ская ста лі ца ж па ста ян на аб-

стрэль ва ла ся, як удзень, так 

і ўна чы. Ка лі тэр мін служ бы 

скон чыў ся і я пе ра сек са вец-

кую мя жу, то доў га не мог 

па ве рыць, што ўсё за ста ло-

ся там, на поўд ні...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

РАС СЛЕ ДА ВАН НЕ 
БУ ДЗЕ АБ' ЕК ТЫЎ НАЕ

Вы свят ля ец ца, як 11-ме сяч ная дзяў чын ка 
за ра зі ла ся ВІЧ-ін фек цы яй

У Пін скі між ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та звяр-

ну ла ся з за явай 35-га до вая мяс цо вая жы хар ка. Яна 

лі чыць, што яе 11-ме сяч ная дач ка пад час ля чэн ня 

ў ад ной з уста ноў ахо вы зда роўя за ра зі ла ся ві ру сам 

іму на дэ фі цы ту ча ла ве ка. 

Усе чле ны гэ тай шмат дзет най сям'і (двое баць коў і чац вё ра 

іх ста рэй шых сы ноў) зда лі ана лі зы, якія па цвер дзі лі, што яны не 

ма юць ВІЧ і, ад па вед на, не маг лі за ра зіць дзяў чын ку. Мі ністр 

ахо вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК па абя цаў, што рас сле да-

ван не сі ту а цыі бу дзе аб' ек тыў нае. А ў вы пад ку, ка лі за ра жэн не 

ад бы ло ся ў ме ду ста но ве, ві на ва тыя бу дуць па ка ра ны.

— Ство ра на рэс пуб лі кан ская ка мі сія Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя, пра цуе аб лас ная ка мі сія, эпі драс сле да ван не пра во-

дзіць сан стан цыя. Мы вы ву ча ем мес ца, дзе маг ло за ра зіц ца 

дзі ця. Ка лі гэ та ме ды цын ская ўста но ва, то бу дзе пра ве дзе на 

аб' ек тыў нае рас сле да ван не, ві на ва тыя бу дуць па ка ра ны, а з 

баць ка мі аб мяр ку ем да лей шыя дзе ян ні па вы ха дзе з гэ тай 

сі ту а цыі, — ска заў учо ра Ула дзі мір Ка ра нік. — Па куль ра на 

аб чымсь ці ка заць. Але, паў та ру ся, рас сле да ван не бу дзе мак-

сі маль на аб' ек тыў нае, і пра яго вы ні кі мы па ве да мім.

Упраў лен не След ча га ка мі тэ та па Брэсц кай воб лас ці па 

да дзе ным фак це ўзбу дзі ла кры мі наль ную спра ву па пры кме-

тах зла чын ства, пра ду гле джа на га част кай 2 ар ты ку ла 162 

Кры мі наль на га ко дэк са. Пад час рас сле да ван ня да вя дзец ца 

вы свет ліць, пры якіх аб ста ві нах дзі ця бы ло за ра жа на ВІЧ. 

След чыя апыт ва юць све дак, ме ды цын скіх ра бот ні каў, ада-

бра на да ку мен та цыя, якая бу дзе пра ана лі за ва на і да лу ча на 

да ма тэ ры я лаў кры мі наль най спра вы.

Але на КРА ВЕЦ.
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Уважаемые акционеры ОАО «Обувьторг»!
20 марта 2020 года в кабинете директора 

по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 28, 

состоится общее собрание акционеров 

Начало собрания – 14.00. 

Регистрация участников проводится с 13.00 до 13.45 по месту про-
ведения собрания. 

Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

- акционеру Общества – паспорт; 

- представителю акционера – паспорт и доверенность. 

Повестка дня

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за 2019 год и перспективах развития Общества на 2020 год. 

2. О работе наблюдательного совета ОАО «Обувьторг» в 2019 году. 

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Обувьторг» за 2019 год. 

4. Об утверждении годового отчета и дополнения к положению об 
учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета на 2020 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Обувьторг» за 
2019 год.

5. Об утверждении распределения чистой прибыли за 2019 год. 

6. О выплате дивидендов за 2019 год. 

7. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 
2020 году и I квартале 2021 года. 

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
ОАО «Обувьторг».

9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии Общества. 

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания: в рабочие дни, начиная с 13 марта 2020 года по 
месту нахождения Общества. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-
нии реестра на 20 марта 2020 года. 

Наблюдательный совет. 

УНП 100262652

— У «За гор'і» мо жа быць па се ле на 

да 200 ча ла век. Але вар та ўліч ваць 

той факт, што мы па дзя ля ем плы ні, 

каб тыя, хто ра зам пры ля цеў, ра зам і 

на зі ра лі ся. Ад па вед на, ка лі сва бод ныя 

мес цы ў па коі за ста юц ца і нех та пры-

ля тае праз два-тры дні, мы іх за ся ля-

ем ужо ў асоб ныя па коі, — ад зна чыў 

мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір 

КА РА НІК.

Ён пад крэс ліў, што ў азда раў лен-

чыя цэнт ры «Бры ган ці на» (там за раз 

жы ве 149 ча ла век) і «За гор'е» за ся ля-

юц ца зда ро выя лю дзі, якія не ма юць 

па трэ бы ў ля чэн ні. І пер са нал ме д уста-

ноў бу дзе пры яз джаць на ра бо ту і з'яз-

джаць у звы чай ным рэ жы ме, бо гэ та 

не ка ран цін ны аб' ект.

— Трэ ба ра зу мець, што кі тай скія 

сту дэн ты прай шлі ка ран цін ныя ме-

ра пры ем ствы ў КНР. Та му ры зы ка 

за ра жэн ня мі ні маль ная і звя за ная з 

пе ра лё там. Усе ар га ні за ва ныя ме ра-

пры ем ствы да зво ляць звес ці яе да 

ну ля, — пад крэс ліў мі ністр.

Ежу сту дэн там бу дуць га та ваць у 

мяс цо вай ста лоў цы і пры но сіць у па-

коі. На па вер се бу дзе дзя жу рыць мед-

сяст ра. Сту дэн ты бу дуць вы хо дзіць са 

сва іх бло каў толь кі па не аб ход нас ці і з 

да зво лу мед пер са на лу, а ды хаць све-

жым па вет рам змо гуць на бал ко нах.

Пры гэ тым мі ністр на га даў, што 

боль шасць кі тай скіх сту дэн таў не вы-

яз джа ла ў Кі тай на ка ні ку лы.

— Ка лі мы ба чым кі тай скіх, ка рэй-

скіх, в'ет нам скіх, япон скіх гра ма дзян, 

якія хо дзяць у нас па ву лі цах, — гэ-

та тыя лю дзі, якія ў нас ву чац ца і не 

па кі да лі Бе ла русь ці за вяр шы лі ме-

ды цын скае на зі ран не. Па цы ен таў з 

ка ра на ві ру сам у Бе ла ру сі ня ма. Ла-

ба ра то рыя пра цуе ў круг ла су тач ным 

рэ жы ме, ана ліз ро біц ца на пра ця гу 

не каль кіх га дзін. За мі ну лыя вы хад-

ныя па цы ен таў з па да зрэн нем на ка-

ра на ві рус у нас не бы ло. Тым, хто па-

сту піў з пры кме та мі ві рус най ін фек цыі, 

зра бі лі ты пі ра ван не, ка ра на ві рус не 

па цвер дзіў ся.

Уся го на ка ні ку лы ў Кі тай вы еха ла 

920 сту дэн таў. Пла ну ец ца, што да ся-

рэ дзі ны са ка ві ка яны бу дуць вяр тац ца 

ў Бе ла русь.

Па апош ніх звест ках Дзяр жаў на-

га ка мі тэ та па ахо ве зда роўя КНР, 

коль касць ах вяр ка ра на ві ру са ў Кі таі 

вы рас ла да 1779 ча ла век, з іх 1696 — 

у пра він цыі Ху бэй. Уся го за фік са ва-

на 70 548 за хва рэ лых, вы ле чы ла ся 

больш за 10,8 ты ся чы ча ла век. Больш 

за 150,5 ты ся чы па цы ен таў зна хо дзіц-

ца пад ме ды цын скім на зі ран нем.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы ху

УЧО РА Ў «ЗА ГОР'Е» ЗА СЯ ЛІ ЛІ СЯ КІ ТАЙ СКІЯ СТУ ДЭН ТЫ
Тут і ў «Бры ган ці не» бу дуць пра хо дзіць азда раў лен не ўсе, 

хто вяр та ец ца з КНР

На двор'е

КАБ ПА МЯ ТА ЛІ

У Мін скім аб лас ным цэнт ры ме ды цын скай рэ абі лі та цыі раз мес цяць 

ка ля 200 кі тай скіх сту дэн таў, якія вяр та юц ца з ра дзі мы ў Бе ла русь. 

Учо ра ўве ча ры ту ды за ся лі лі ся 32 з іх, яны пры ля це лі пра мым рэй сам з 

Пе кі на. Тут яны прой дуць аба вяз ко вае азда раў лен не і аклі ма ты за цыю. 

Па куль у Бе ла ру сі ка ра на ві ру са ня ма. Усе кі тай скія сту дэн ты, акра мя 

та го што пра хо дзяць ка ран цін ныя ме ра пры ем ствы на ра дзі ме, пра вя ра-

юц ца ла ба ра тор ны мі ме та да мі пры пры лё це ў аэ ра порт Мінск — ана ліз 

ро біц ца на мес цы на пра ця гу не каль кіх га дзін. Раз мя шчаць іх у азда-

раў лен чых цэнт рах на пер шыя два тыд ні пас ля вяр тан ня — да дат ко вая 

ме ра бяс пе кі.


