
У Кi таi вы яў ле ны не бяс печ ны вi рус, 
якi па гра жае но вай пан дэ мi яй

На ву коў цы ў Кi таi iдэн ты-

фi ка ва лi но вы штам вi ру са 

гры пу, якi ва ло дае сур' ёз ным 

па тэн цы я лам да ўзнiк нен ня 

пан дэ мii. Вi рус вы яў ле ны зу-

сiм ня даў на, яго раз нос чы-

кам вы сту па юць свiн нi, ад-

нак ён здоль ны за ра жаць i лю дзей. Да след чы каў тур буе, 

што штам мо жа му та ваць да лей i гэ та да зво лiць яму з лёг-

кас цю пе ра да вац ца ад ча ла ве ка да ча ла ве ка, вы клi каў шы 

но вую гла баль ную эпi дэ мiю, пе рад ае «Бi-бi-сi». Па сло вах 

на ву коў цаў, хоць на ця пе раш нi мо мант сi ту а цыя яшчэ не 

ста ла па гроз лi вай, но вы па та ген ва ло дае ўсi мi ты по вы мi 

ха рак та рыс ты ка мi, якiя па каз ва юць на вы со кую сту пень 

пры ста са ва нас цi да за ра жэн ня ча ла ве ка, i па тра буе пiль-

на га кант ро лю. Асаб лi васць зной дзе на га вi ру са ў тым, што 

ён цал кам но вы, не па доб ны на iн шыя i ўстой лi васць да яго 

ў лю дзей аль бо вель мi нiз кая, аль бо яе ня ма зу сiм.

У Сi эт ле пра вод зяць лёт ныя вы пра ба ван нi 
лай не ра Boeing 737 MAX

Гэ та апош нi важ ны этап на шля ху вяр тан ня сум на вя-

до май ма дэ лi ў не ба пас ля амаль 15 ме ся цаў пра стою. 

Яе экс плу а та цыю спы нi лi пас ля дзвюх авiя ка та строф. 

29 каст рыч нi ка 2018 го да ў Iн да не зii раз бiў ся лай нер 

кам па нii Lion Air, ах вя ра мi ста лi 189 ча ла век, а 10 са ка-

вi ка 2019 го да ў Эфi о пii пры кру шэн нi са ма лё та той жа 

ма дэ лi за гi ну лi 157 ча ла век. У абод вух вы пад ках ад быў-

ся збой у ра бо це сiс тэ мы па ляп шэн ня ха рак та рыс тык 

ма неў ра нас цi па вет ра ных суд наў. Ра ней Фе дэ раль нае 

ўпраў лен не гра ма дзян скай авiя цыi ЗША ўжо за вяр шы ла 

пра цэ ду ру ацэн кi сiс тэм бяс пе кi са ма лё та. Ця пе раш няе 

тэс цi ра ван не пра цяг нец ца не каль кi дзён, i, маг чы ма, ужо 

да кан ца го да пас ля шэ ра гу да дат ко вых пра ве рак Boeing 

737 MAX вер нец ца ў экс плу а та цыю.

На Неп ту не i Ура не iдуць даж джы з ал ма заў
На ву коў цы даў но па да зра ва лi, што на Ура не i Неп ту не 

мо гуць iс цi даж джы з са праўд ных ал ма заў. Ця пер гэ тая 

зда гад ка атры ма ла яшчэ ад но па цвяр джэн не — пры-

чым но выя до ка зы бы лi атры ма ны во пыт ным шля хам. 

Да след чы кi аме ры кан скай На цы я наль най па ска ра льнай 

ла ба ра то рыi SLAC пры Стэн фард скiм унi вер сi тэ це вы ра-

шы лi ўзна вiць на Зям лi ўмо вы, блiз кiя да тых, што мож на 

знай сцi ў глы бi нях Ура на. Зра бiць гэ тае ад крыц цё ву чо-

ным уда ло ся пры да па мо зе ўнi каль най апа ра ту ры. Пры 

да па мо зе ла зе ра на сва бод ных элект ро нах LCLS (Linac 

Coherent Light Source) сты рол ра за грэ лi да тэм пе ра ту ры 

5000 кель вi наў (пры клад на на столь кi го ра ча бу дзе, ка лi 

за брац ца ўглыб Ура на або Са тур на на 10 ты сяч кi ла мет-

раў), а цiск па вя лi чы лi да 1,5 мiль ё на бар, — па сло вах 

ад на го з аў та раў экс пе ры мен та, «гэ та ўсё роў на што 

па ста вiць 250 аф ры кан скiх сла ноў на па зно гаць вя лi ка га 

паль ца». У вы нi ку iм уда ло ся ўба чыць, як вуг ля род, што 

змя шча ец ца ў сты ро ле, пе ра тва ра ец ца ў ал ма зы, а ас-

тат няя част ка рэ чы ва вы дзя ля ец ца ў вы гля дзе чыс та га 

ва да ро ду.
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Мер ка ван неМер ка ван не

У АСНО ВЕ РАЗ ВIЦ ЦЯ КРА I НЫ 
ПА ВIН НЫ БЫЦЬ НАЙ ЛЕП ШЫЯ 

ТРА ДЫ ЦЫI, СТА БIЛЬ НАСЦЬ 
I ДА СЯГ НУ ТЫЯ ВЫ НI КI

Ва ле рый ГА ЛУ БОЎ СКI, рэк-

тар Рэс пуб лi кан ска га iн сты-

ту та пра фе сiй най аду ка цыi, 

кан ды дат пе да га гiч ных на-

вук, да цэнт:

— Рэс пуб лi ка Бе ла русь 

сён ня — гэ та не за леж ная, су-

ве рэн ная кра i на, дзе ство ра ны 

ўмо вы для раз вiц ця ча ла ве ка 

як асо бы, пра фе сi я на ла i гра-

ма дзя нi на, якi ва ло дае пра ва мi 

i ад каз нас цю за бу ду чы ню сва ёй кра i ны. Дзя ку ю чы дзяр-

жаў най па лi ты цы, якая пра во дзiц ца ў сiс тэ ме пра фе сiй-

най аду ка цыi, у су ве рэн най Бе ла ру сi не толь кi за ха ва ны 

най леп шыя да сяг нен нi, але i што год ума цоў ва ец ца па-

тэн цы ял пра фе сiй ных лi цэ яў i ка ле джаў, ад кры ва юц ца 

но выя вы со ка тэх на ла гiч ныя спе цы яль нас цi, май стэр нi i 

ла ба ра то рыi па паў ня юц ца са мым су час ным аб ста ля ван-

нем су свет на га ўзроў ню. Для на ву чэн цаў i пе да га гiч ных 

ра бот нi каў ство ра ны ўмо вы i маг чы мас цi для асо бас на га 

i пра фе сiй на га раз вiц ця. На мiж на род ных чэм пi я на тах 

пра фе сiй на га май стэр ства па стан дар тах World Skills на-

цы я наль ная ка ман да Рэс пуб лi кi Бе ла русь за пяць га доў 

удзе лу пад ня ла ся з 37-га на 15-е мес ца ся род больш чым 

80 кра iн-удзель нiц, а ўча раш нiя на ву чэн цы — кан кур сан ты 

су свет ных чэм пi я на таў сён ня пры хо дзяць пра ца ваць ва 

ўста но вы пра фе сiй най аду ка цыi ў якас цi ма ла дых спе-

цы я лiс таў. Гэ та толь кi асоб ныя пры кла ды да сяг нен няў у 

сiс тэ ме пра фе сiй най аду ка цыi.

На жаль, у пе ры яд вы бар чых кам па нiй усё боль шы 

па ток iн фар ма цыi ў iн тэр нэт-рэ сур сах на кi ра ва ны на кры-

ты ку, што ро бiц ца ў кра i не «не так», пры гэ тым не га во-

рыц ца пра тыя да сяг нен нi, якiя кра i на зда бы ла ў пе ры яд 

ста наў лен ня i раз вiц ця не за леж най Бе ла ру сi ў та кi ка рот кi 

па гiс та рыч ных мер ках тэр мiн. У асно ве раз вiц ця моц най 

i квiт не ю чай Бе ла ру сi па вiн ны быць най леп шыя тра ды-

цыi, ста бiль насць i да сяг ну тыя вы нi кi, якiя да зва ля юць 

бу да ваць бу ду чы ню з аду ка ва ны мi ма ла ды мi людзь мi, 

пра фе сi я на ла мi i па тры ё та мi сва ёй кра i ны.

Но вы Ко дэкс аб ад мi нiст ра цый-

ных пра ва па ру шэн нях i Пра цэ су-

аль на-вы ка наў чы ко дэкс аб ад мi-

нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 

знач на спра шча юць ад каз насць за 

па ру шэн нi, змяк ча юць па ка ран нi, 

знi жа юць верх нiя i нiж нiя ме жы 

штраф ных санк цый, увод зяць но-

выя iн сты ту ты ад каз нас цi. Пла ну-

ец ца, што но выя за ко ны пач нуць 

пра ца ваць з па чат ку бу ду ча га го да. 

Пра ек ты двух ко дэк саў раз гля да лi 

на па ся джэн нi дру гой се сii Па ла ты 

прад стаў нi коў.

«Ма ец ца на ўва зе но вы па ды ход па 

ка тэ га ры за цыi пра ва па ру шэн няў — гэ та 

пра ступ кi, не вя лi кiя па мыл кi, якiя да пус-

ка юць гра ма дзя не, знач ныя пра ва па ру-

шэн нi. I ў за леж нас цi ад та го, да якой 

ка тэ го рыi бу дзе ад но сiц ца тое цi iн шае 

пра ва па ру шэн не, i бу дзе па ды ход да 

пры зна чэн ня па ка ран ня», — рас ка за ла 

стар шы ня Па ста ян най ка мi сii па за ка-

на даў стве Свят ла на ЛЮ БЕЦ КАЯ.

У за леж нас цi ад сту пе нi цяж кас цi па-

ру шэн нi па дзе ле ны на тры ка тэ го рыi. 

Так, ад мi нiст ра цый ны мi пра ступ ка мi бу-

дуць лi чыц ца па ру шэн нi, за якiя на клад-

ва ец ца штраф да 10 б. в. на фi зiч ную 

асо бу, да 25 б. в. на iн ды вi ду аль на га 

прад пры маль нi ка i 50 б. в. на юры дыч-

ную асо бу. Дру гая ка тэ го рыя — знач-

ныя ад мi нiст ра цый ныя па ру шэн нi, за 

якiя на клад ва ец ца вы шэй шы штраф цi 

пры мя ня юц ца кан фiс ка цыя, дэ парт а-

цыя. Апош нiя — гру быя ад мi нiст ра цый-

ныя пра ва па ру шэн нi, — гэ та паў тор ныя 

пра ва па ру шэн нi, якiя мо гуць цяг нуць 

кры мi наль ную ад каз насць, цi асо ба за 

iх мо жа быць пры цяг ну та да ад мi нiст ра-

цый на га арыш ту, па збаў лен ня спе цы-

яль на га пра ва цi пра ва зай мац ца пэў-

най дзей нас цю. За гру быя па ру шэн нi 

(ху лi ган ства, кра дзеж, гвалт, ма са выя 

бес па рад кi) за хоў ва юц ца жорст кiя ме-

ры ад каз нас цi, аж да арыш ту.

Пра ект пра ду гледж вае но вую ме ру 

ад мi нiст ра цый на га спаг нан ня — гра-

мад скiя ра бо ты. Яе ўвя дзен не ў ко дэкс 

аб умоў ле на не аб ход нас цю на яў нас цi 

не ма ё мас на га спаг нан ня, аль тэр на-

тыў на га арыш ту. Та кое спаг нан не бу-

дзе на клад ваць суд са зго ды ад каз най 

асо бы. Тэр мiн маг чы мых бяс плат ных 

ра бот — ад 8 да 60 га дзiн.

«За та кое сур' ёз нае па ру шэн не, як 

кi ра ван не транс парт ным срод кам у не-

цвя ро зым вы гля дзе больш чым з 0,8 

пра мi ле ал ка го лю, ад каз насць пра па-

ноў ва ец ца ўзмац нiць удвая. То-бок пра-

па ну ец ца пры мя няць штраф у па ме ры 

5400 руб лёў з пра воў кi роў цы на пяць 

га доў. Ра ней бы ло тры га ды», — па ве-

да мiў Ва дзiм IПА ТАЎ, ды рэк тар На-

цы я наль на га цэнт ра за ка на даў ства 

i пра ва вых да сле да ван няў.

Да рэ чы, па вы нi ках ра бо ты i гра мад-

ска га аб мер ка ван ня чле ны меж ве да мас-

най ра бо чай ка мi сii прый шлi да вы сно вы, 

што ўвя дзен не баль най сiс тэ мы ацэн кi 

па во дзiн кi роў цаў на да ро зе да час нае.

Га лоў ная асаб лi васць ко дэк саў, па 

сло вах ды рэк та ра На цы я наль на га цэнт-

ра за ка на даў ства i пра ва вых да сле да ван-

няў, — пра фi лак тыч ны i па пя рэдж валь ны 

ха рак тар нор маў. Ся род iх вус ныя за ўва-

гi, па пя рэ джан не, ме ры вы ха ваў ча га ўз-

дзе ян ня на не паў на лет нiх. Пра фi лак тыч-

ныя ме ры бу дуць пры мя няць за мест ад-

мi нiст ра цый най ад каз нас цi.

«Клю ча вая асаб лi васць пра фi лак-

тыч ных мер уз дзе ян ня — ад сут насць 

пра ва вых на ступ стваў пры цяг нен ня да 

ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi. То-бок 

асо ба, да якой пры ме не ны пра фi лак-

тыч ныя ме ры ўздзе ян ня, не бу дзе лi-

чыц ца асо бай, якая пры цяг ва ла ся да 

ад мi нiст ра цый на га спаг нан ня», — ска-

заў Ва дзiм Iпа таў.

Яшчэ ад ной на ве лай ста ла пад ра бяз-

ная рэг ла мен та цыя вя дзен ня пра цэ су ў ад-

но сi нах да не паў на лет нiх. У но вым Ка АП 

па мен ша на коль касць не ак ту аль ных 

скла даў пра ва па ру шэн няў, якiя на пра-

ця гу апош нiх трох га доў амаль не пры-

мя ня лi ся, i ска ро ча ны пе ра лiк ор га наў i 

служ бо вых асоб, якiя ма юць пра ва скла-

даць пра та ко лы аб пра ва па ру шэн нях.

Ад мi нiст ра цый ная ад каз насць не бу-

дзе пры мя няц ца за асоб ныя пад атко выя 

i мыт ныя дзе ян нi пры ўмо ве вы праў лен-

ня iх не паз ней чым праз 10 дзён з мо-

ман ту вы яў лен ня пра ва па ру шэн ня.

Ра бо та над лi бе ра лi за цы яй но вых ко-

дэк саў вя ла ся шы ро кай су поль нас цю — 

юрыс та мi, на ву коў ца мi, прад стаў нi ка мi 

ор га наў ула ды, дэ пу та та мi на пра ця гу 

шас цi ме ся цаў. Пра ек ты Ка АП i ПВКа АП 

уне се ны ў нiж нюю па ла ту пар ла мен та 

Прэ зi дэн там i пад рых та ва ны ў вы ка нан-

не яго да ру чэн ня, да дзе на га на на ра дзе 

16 снеж ня 2019 го да.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кi дзён нiкПар ла менц кi дзён нiк

ПРА ФI ЛАК ТЫЧ НЫЯ ПРА ФI ЛАК ТЫЧ НЫЯ 
I ЛI БЕ РАЛЬ НЫЯI ЛI БЕ РАЛЬ НЫЯ

Дэ пу та ты ў пер шым чы тан нi пры ня лi но выя Ка АП i ПВКа АП

«Гэ та на шы «Гэ та на шы 
агуль ныя пе ра мо га, агуль ныя пе ра мо га, 
па мяць i сла ва»па мяць i сла ва»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 

«Вай на — гэ та заў сё ды кроў, жах i смерць. У гэ тай 

не ча ла ве чай, жорст кай рэ аль нас цi бы ва юць ру бя жы, 

су праць ста ян не на якiх апла ча на ней ма вер най ца ной. 

Ржэў — ме на вi та та кое мес ца, та му што за iм бы ла ста-

лi ца на шай Ра дзi мы i ўся на ша вя лi кая кра i на. Тут га рэ-

ла зям ля, пла вiў ся ка мень i кры шы ла ся бра ня, але не 

зда ваў ся са вец кi сал дат. Iшоў уру ка паш ную ў жорст кай 

су тыч цы з во ра гам, ка лi за кан чва лi ся па тро ны. Сця каў 

кры вёй на сне зе ў лю ты ма роз. Па мi раў, але ста яў да 

смер цi», — пе рад ае сло вы Аляк санд ра Лу ка шэн кi прэс-

служ ба Прэ зi дэн та.

Па сло вах кi раў нi ка на шай кра i ны, па куль ства ра ем пом нi-

кi, ва я ваць не бу дзем, па збег нем гэ тай страш най тра ге дыi.

«Ад крыц цё гэ та га ме ма ры я ла, ура чыс тас цi ў ра сiй скай 

ста лi цы, мi тынг-рэ квi ем у Брэсц кай крэ пас цi, па рад 9 мая 

ў Мiн ску яшчэ раз па каз ва юць, што гэ та на шы агуль ныя 

пе ра мо га, па мяць i сла ва, якiя мы i ў да лей шым бу дзем 

свя та за хоў ваць. Гэ та i ёсць рэ аль ная су вязь ча соў i па-

ка лен няў. Ня бач ная нiць, якая злу чае сэр цы ўсiх на ро даў, 

што ва я ва лi ў той стра шэн най вай не, i перш за ўсё бе ла-

ру саў i ра сi ян. З са май глы бо кай удзяч нас цю мы схi ля ем 

га ла ву пе рад муж нас цю i стой кас цю ўсiх, хто ад даў жыц цё 

за сва бо ду ця пе раш нiх i бу ду чых па ка лен няў», — да даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт на шай кра i ны пе ра ка на ны, што ме ма ры ял 

Са вец ка му сал да ту пад Ржэ вам заў сё ды бу дзе сiм ва лам 

не па руш най друж бы па мiж Ра сi яй i Бе ла рус сю, мес цам 

усе агуль на га го на ру i па кла нен ня пе рад подз вi гам на шых 

дзя доў i пра дзе даў.

Так са ма ён па дзя ка ваў ства раль нi кам пом нi ка: кi раў-

нiц тву Ра сiй скай Фе дэ ра цыi, Па ста ян на му ка мi тэ ту Са-

юз най дзяр жа вы, ура ду Цвяр ской воб лас цi, Ра сiй ска му 

ва ен на-гiс та рыч на му та ва рыст ву, твор ча му ка лек ты ву i 

ўсiм гра ма дзя нам, якiя ўзя лi ўдзел у бу даў нiц тве.

Прэ зi дэн ты Ра сii i Бе ла ру сi вы са дзi лi дзве ел кi ў рам ках 

мiж на род най ак цыi «Сад па мя цi» i агле дзе лi экс па зi цыю 

па вiль ё на Цэнт раль на га му зея Вя лi кай Ай чын най вай ны 

1941–1945 га доў.

Ме ма ры яль ны комп лекс ство ра ны ка ля вёс кi Ха ро-

ша ва Ржэў ска га ра ё на Цвяр ской воб лас цi на на род ныя 

ах вя ра ван нi з iнi цы я ты вы ве тэ ра наў Вя лi кай Ай чын най 

вай ны. Ме ма ры ял пры све ча ны па мя цi са вец кiх сал дат, 

якiя за гi ну лi ў ба ях пад Ржэ вам у 1942–1943 га дах. Га лоў-

ны аб' ект комп лек су — 25-мет ро вая скульп ту ра сал да та 

на на сып ным кур га не. Ме ма ры ял — пер шы маш таб ны 

пом нiк са вец кiм во i нам у су час най Ра сii.

З на го дыЗ на го ды

ГЭ ТЫЯ ЛЮ ДЗI 
Ў КОЖ НА ГА З НАС 

У СЭР ЦЫ
Най леп шых ме ды цын скiх 

ра бот нi каў кра i ны ўша на ва лi 
ў Са ве це Рэс пуб лi кi

За знач ны ўнё сак у рэа лi за-

цыю са цы яль най па лi ты кi кра i -

ны, шмат га до вую доб ра сум-

лен ную пра цу ў га лi не ахо вы 

зда роўя Га на ро вы мi гра ма та мi 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру-

сi ўзна га ро дзi лi ме ды цын скiх 

ра бот нi каў кож на га рэ гi ё на i 
ста лi цы — уся го 36 ча ла век. 
Га на ро вая цы ры мо нiя ад бы-
ла ся пе рад па чат кам за ключ-
на га па ся джэн ня дру гой се сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi.

Спi кер верх няй па ла ты пар ла-

мен та вы ка за ла шчы рыя сло вы 

ўдзяч нас цi за тую вя лi кую i па трэб-

ную гра мад ству мi сiю, якую што-

дзень вы кон ва юць гэ тыя лю дзi.

— Гэ ты год стаў асаб лi вым для 

мед ра бот нi каў. Тая бя да, якая прый-

шла прак тыч на ва ўсе кра i ны све ту 

i ў тым лi ку ў Бе ла русь, па-но ва му 

пры му сi ла нас па гля дзець на ра бо-

ту лю дзей у бе лых ха ла тах. I ка неш-

не, у гэ тыя днi кож ны па-асаб лi ва му 

вы каз ваў iм удзяч насць. Мы ба чы лi 

гэ та з тэ ле эк ра наў, чы та лi са ста ро-

нак га зет. Мяр кую, што гэ тыя лю дзi 

ў кож на га з нас у сэр цы. З пер шых 

дзён з'яў лен ня ча ла ве ка на свет 

яны су пра ва джа юць нас i на пра-

ця гу ўся го жыц ця ро бяць усё для 

та го, каб мы маг лi спа кой на жыць i 

пра ца ваць, — пад крэс лi ла яна.

На тал ля Ка ча на ва вы ка за ла 

ўдзяч насць ме ды цын скiм ра бот нi-

кам за ад да ную ра бо ту i ад зна чы ла, 

што iх што дзён ная пра ца на роў нi з 

подз вi гам — цяж кая i ад каз ная.

— Сён ня Прэ зi дэн там ро бiц ца 

ўсё маг чы мае для та го, каб ства-

рыць год ныя ўмо вы для ра бо ты ме-

ды цын скiх ра бот нi каў: бу ду юц ца i 

рэ кан стру ю юц ца баль нi цы, на бы ва-

ец ца но вае су час нае аб ста ля ван не. 

Але ня ма нi чо га важ ней ша га за та-

ле на вi тыя ру кi, ро зум тых лю дзей, 

якiя су тка мi зна хо дзяц ца ка ля лож ка 

хво ра га, да юць нам над зею на жыц-

цё. Та му нiз кi вам па клон i ўдзяч-

насць, — ад ра са ва ла яна цёп лыя 

сло вы мед ра бот нi кам. Спi кер верх-

няй па ла ты пар ла мен та да да ла, што 

для яе гэ тая асаб лi вая на го да па 

ўша на ван нi най леп шых пра цаў нi коў 

га лi ны ахо вы зда роўя кра i ны.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.


