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Дэ кан фа куль тэ та між на род ных ад-

но сін БДУ Вік тар Ша дур скі за клі каў не 

пе ра больш ваць уплыў ЗША і іх са юз ні-

каў на су свет ны ры нак. «Свет знач на 

шы рэй шы, чым Злу ча ныя Шта ты. Трэ-

ба ра зу мець, ёсць ма са кра ін, якія ча-

ка юць кі тай скія ін вес ты цыі, кі тай скай 

пры сут нас ці», — ска заў ён, на зваў шы 

ў іх лі ку і Бе ла русь. Скла да на ўя віць, 

што яна, ма ю чы на сва ёй тэ ры то рыі 

ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі ка мень», 

бу дзе за ці каў ле ная ў тым, каб ска ра-

ціць пры сут насць Кі тая на сва ім рын ку, 

да даў экс перт.

ДРАЙ ВЕ РЫ 
І СІ МУ ЛЯК РЫ

Не ка то рыя экс пер ты па спе лі ахрыс-

ціць СОVІD-19 «чор ным ле бе дзем» 

су свет най эка но мі кі — сі ту а цы яй, 

раз віц цё якой цяж ка праг на за ваць 

на маг чы мыя сур' ёз ныя не га тыў ныя 

на ступ ствы. «Трэ ба ра зу мець, што 

гэ та ўжо не пра Кі тай. Сі ту а цыя для 

яго не «чор ны ле бедзь». Яна пра лі ча-

ная, КНР на яе рэ агуе», — ад зна чыў 

ана лі тык БІСД Ан тон Ду да ро нак. На 

яго дум ку, «чор ным ле бе дзем» ка ра-

на ві рус за ста ец ца для све ту ў цэ лым. 

«Ка лі краі  ны здо ле юць аб'яд нац ца, 

вы ра шыць гэ тую праб ле му на ўзроў ні 

ка лек тыў ных на ма ган няў, та ды яна пе-

ра ста не быць «чор ным ле бе дзем» для 

пла не ты», — да даў ана лі тык.

Яго пункт гле джан ня пад трым лі вае 

Юлія Абу хо віч. «Пра гно зы ра біць рана. 

Сі ту а цыя аб са лют на не прад ка заль-

ная», — ад зна чае экс перт. Па сло вах 

Юліі Абу хо віч, усё за ле жыць ад та го, 

ці прый дзе свет да ра зу мен ня, што 

ка ра на ві рус — агуль ная праб ле ма і 

яе трэ ба вы ра шаць, не пад да ючы ся 

па ні цы. Су свет ная су поль насць ака-

за ла ся не га то вай ра зам зма гац ца з 

СОVІD-19. Та кое мер ка ван не вы ка заў 

ды рэк тар Цэнт ра праб лем еў ра пей-

скай ін тэ гра цыі Юрый Шаў цоў. «Ця пер 

пе ры яд, ка лі су свет ныя цэнт ры сі лы 

скан цэнт ра ва ны на са бе», — кан ста-

та ваў экс перт.

Ра зам з тым сі ту а цыя не каль кі ад-

роз ні ва ец ца ад той, што скла ла ся ў 

2003 го дзе, ка лі ад бы ла ся ўспыш ка 

аты по вай пнеў ма ніі SАRS. Та ды ві-

рус па чаў рас паў сюдж вац ца не ў та кіх 

шмат міль ён ных га ра дах. Ухань — пя ты 

па ве лі чы ні го рад Кі тая. Гэ та адзін з 

эка на міч ных цэнт раў, там зна хо дзяц ца 

клю ча выя вы твор чыя ба зы. Як пад-

крэс ліў Ан тон Ду да ро нак, на огул увесь 

паўд нё вы ўсход Кі тая — гэ та 80 пра-

цэн таў ВУП кра і ны.

«Важ на да даць уза е ма су вязь гэ тай 

па дзеі з рэ ак цы яй ін фар ма цый на га по-

ля, эка но мі кай і рын ка мі. Мы мо жам 

ка заць, што на зі ра ем ты по вую ма дэль 

так зва на га сі му ляк ра, якая бы ла апі-

са на Жа нам Бад ры я рам, — за ўва жыў 

Аляк сей Аў до нін. — Фак тыч на гэ та 

фар мі ра ван не ней кай сі му ля цыі з да-

па мо гай ме дыя. Ві рус быў рас кру ча ны 

з да па мо гай ме дыя, між на род ных СМІ 

і ака заў моц нае ўздзе ян не на су свет-

ную эка но мі ку. Пан дэ міі, якія бы лі да 

гэ та га ў Кі таі, не ме лі та ко га моц на га 

ўздзе ян ня на гла баль ныя ме дыя. Па-

дзея рэ гі я наль ная, а мае між на род ны 

маш таб».

КНР, маг чы ма, і стра ціць у гэ тым 

го дзе з-за эпі дэ міі ў эка на міч ным 

рос це. Ад нак тэм пы раз віц ця кі тай-

скай эка но мі кі ўсё роў на бу дуць пе-

ра ўзы хо дзіць ін шыя кра і ны. Пры чым 

з'я вяц ца да дат ко выя драй ве ры, на-

прык лад, у сфе ры най ноў шых тэх на-

ло гій, анлайн-аду ка цыі.

СТА ЛЁ ВАЯ РЭ АК ЦЫЯ
Ка мен ту ю чы ста но ві шча спраў з ка-

ра на ві ру сам СОVІD-19, на ват афі цый-

ныя асо бы да пус ка юць су пя рэч лі выя, 

за ліш не эма цыяналь ныя за явы. Та кі мі 

на зі ран ня мі па дзя ліў ся Ан тон Ду да ро-

нак. Па шас ці ўзроў не вай шка ле па-

пя рэ джан няў Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя аб пан дэ міі сі ту а цыя з 

ка ра на ві ру сам зна хо дзіц ца на чац вёр-

тай ста дыі. «Тэн дэн цый да пе ра хо ду да 

пя тай, ка лі эпі дэ мія, су па стаў ная з кі-

тай скай, з'я віц ца ў ін шай дзяр жа ве, мы 

не на зі ра ем, — ад зна чыў экс перт. — 

Кі тай адэ кват на рэ агуе, пры мае ме ры 

па аб ме жа ван ні рас паў сюджан ня ві ру-

са. Ця пер гэ та над звы чай ная сі ту а цыя 

ў га лі не гра мад скай ахо вы зда роўя, 

але эпі дэ міі ў гла баль ным маш та бе 

ня ма». У той жа час экс перт СА АЗ на 

фо ру ме ў Да во се агу чыў страш ную 

ліч бу — пры гор шым раз віц ці па дзей 

за ра зіц ца на ка ра на ві рус мо гуць дзве 

тра ці ны на сель ніц тва Зям лі. «Гэ тая су-

пя рэч насць па каз вае, што ця пер шмат 

эмо цый, асо бас на га фак та ру ў за явах, 

у тым лі ку афі цый ных чы ноў ні каў», — 

кан ста та ваў Ан тон Ду да ро нак.

Ён звяр нуў ува гу на мак сі маль ную 

ін фар ма цый ную ад кры тасць Кі тая ў 

ба раць бе з ка ра на ві ру сам. У перс пек-

ты ве гэ та ады грае ста ноў чую ро лю ва 

ўрэ гу ля ван ні сі ту а цыі, лі чыць ана лі тык 

БІСД. У ба раць бе з рас паў сюдж ван-

нем ка ра на ві ру са ула ды Кі тая па ка за лі 

прык лад жорст кай, ста лё вай рэ ак цыі. 

Та кое мер ка ван не вы ка заў дэ кан фа-

куль тэ та між на род ных ад но сін БДУ 

Вік тар Ша дур скі. Экс перт ад зна чыў, 

што кі тай скае кі раў ніц тва пай шло на 

бес прэ цэ дэнт ныя ме ры па ка ран цін ных 

ме ра пры ем ствах, каб спы ніць ві рус.

ПА ГРО ЗА 
І МАГ ЧЫ МАСЦЬ

Кі раў нік Бе ла рус ка-кі тай ска га 

да след ча га цэнт ра «По яс і Шлях» 

(у струк ту ры Цэнт ра сіс тэм на га ана-

лі зу і стра тэ гіч ных да сле да ван няў На-

цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі) 

Ва дзім Су гак кан ста та ваў, што «вы яў-

ля ец ца ней кі ра сізм, няхай і ў ла тэнт-

ным ста не, у да чы нен ні да кі тай цаў». 

Экс пер ты пад крэс лі лі, што Бе ла русь у 

гэ тым сэн се па ка за ла ста ноў чы прык-

лад, яна бы ла пер шай кра і най, якая 

на кі ра ва ла ў Кі тай гу ма ні тар ную да па-

мо гу. Бе ла рус кі бок ра зу мее, што для 

кі тай скіх парт нё раў быў важ ны ўжо сам 

факт та кой сяб роў скай пад трым кі.

Ва дзім Су гак на га даў, што ўсе заявы 

на конт та го, што ка ра на ві рус згуб ны 

толь кі для прад стаў ні коў азі яц кіх на-

ро даў, ужо аб верг ну тыя. «Вер сія з эт-

на ві ру сам вель мі доб рая для та го, каб 

атрым лі ваць пад піс чы каў на раз на стай-

ныя ка на лы», — ска заў кі раў нік цэнт ра 

«По яс і Шлях». Так са ма ён кры тыч на 

ада зваў ся і аб ін шых чут ках, у пры ват-

нас ці з на го ды ла ба ра то рыі, з-за якой 

ні бы та ад бы ла ся ўспыш ка СОVІD-19 

ва Уха ні. На са мрэч яна зна хо дзіц ца ў 

20—30 кі ла мет рах ад го ра да. «Ёсць 

та кая кі тай ская пры каз ка: у ка ме ня, 

які ля ціць уніз, ёсць ты ся чы пры чын не 

да сяг нуць дна. Так і тут: ёсць ты ся чы 

пры чын, каб аб грун та ваць тое, ча го ня-

ма, — рэ зю ма ваў экс перт. — Ёсць та кі 

кі тай скі іе рог ліф, які аба зна чае кры зіс. 

Пры чым у ім змя шча ец ца як па гро за, 

так і маг чы масць. Кі та яз наў цы час та 

спа сы ла юц ца на та кую кі тай скую прак-

ты ку: ка лі ў іх уз ні ка юць скла да нас ці, 

яны ма бі лі зу юц ца і вель мі па спя хо ва 

пе ра адоль ва юць та кія кры зі сы».

За хар БУ РАК.

«У нас бы ло 
ча ты ры 

Алы Пу га чо вы»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Асноў ная пры чы на (ска ра чэн ня — «Зв.») — знеш няя 

міг ра цыя. Гэ та даты чыц ца тых асоб, якія больш за год 

пра цу юць за мя жой. І ад па вед на яны вы яз джа юць з сем' я-

мі», — па ве да мі ла Іна МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, стар шы ня На цы я-

наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та. На зі ра ец ца ў Бе ла ру сі 

і на ту раль нае змян шэн не на сель ніц тва.

У ген дар ным склад ні ку лі дзі ру юць жан чы ны. Асо бы пры-

го жа га по лу скла да юць амаль 54 пра цэн ты.

Го рад Мінск упэў не на пе ра адо леў двух міль ён ны ру беж 

па коль кас ці жы ха роў, да да ла на сель ніц тва і Мін ская воб-

ласць. З усёй кра і ны пры рас лі толь кі гэ тыя два рэ гі ё ны. 

Больш і больш бе ла ру саў жа да юць стаць ста ліч ны мі жы-

ха ра мі. Пры чы ны зра зу ме лыя — едуць ту ды, дзе боль шыя 

за роб кі, пры ваб ныя ўмо вы пра жы ван ня.

Да рэ чы, га ра джа не скла да юць 77,5 пра цэн та жы ха роў 

кра і ны, ас тат нія — ся ля не. «Фак тыч на сён ня ідзе рух у 

бок ра ё наў, якія пры ля га юць да аб лас ных га ра доў, — пад-

крэс лі ла Іна Мядз ве дзе ва. — Лю дзі пе ра яз джа юць жыць ці 

пра ца ваць з го ра да ў сель скую мяс цо васць. Ка лі гля дзець 

па Мінск аму ра ё ну, мы ра зу ме ем, што тыя ж Ко пі шча, Ба-

раў ля ны — гэ та фак тыч на го рад».

Упер шы ню пе ра піс на сель ніц тва пра во дзіў ся на пра сто-

ры СНД без па пя ро вых нось бі таў. Прай сці апы тан не мож на 

бы ло тры ма шля ха мі: праз ін тэр нэт, на ста цы я нар ных, ма-

біль ных участ ках і на да му. Уся го паў дзель ні ча лі ў пе ра пі-

се 95 пра цэн таў жы ха роў. З іх 22 пра цэн ты вы ка рыс та лі 

ін тэр нэт-плат фор му, 28 вы бра лі ста цы я нар ны або ма біль-

ны ўчас так, 48 пра цэн таў апы та лі на да му, два пра цэн ты 

ад мо ві лі ся ад пе ра пі су.

«Што да ты чыц ца тых, хто ад мо віў ся, асоб, якіх не за ста лі 

до ма, па вод ле між на род ных стан дар таў ін фар ма цыя аб да-

дзе ных асо бах бя рэц ца з ад мі ніст ра цый ных кры ніц», — ска-

за ла стар шы ня На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та.

Па ды хо ды, якія вы ка рыс тоў ва лі ся пад час пе ра пі су, доб-

ра ся бе за рэ ка мен да ва лі і ка рыс та юц ца по пы там у за меж-

ных ка лег-са цы ё ла гаў з Ра сіі, Та джы кі ста на, Уз бе кі ста на, 

а ўпраў лен не на цы я наль най ста тыс ты кі Вя лі ка бры та ніі за-

пы та ла ў бе ла ру саў ін тэр фейс ін тэр нэт-пе ра пі су.

Па вод ле пра грам на га за бес пя чэн ня пе ра пі сац ца не-

каль кі ра зоў не маг чы ма, на ват пэў ныя па мыл кі з уз рос-

там вы праў ля лі ся. «У нас бы ло ча ты ры Алы Ба ры саў ны 

Пу гачо вы. Зра зу ме ла, што мы іх вы чы шча лі. У нас бы ло 

ка ля 100 ча ла век з уз рос там у 121 год. Мы гэ та му не ве рым 

і па ды ма лі па рэ гіст ры на сель ніц тва кож на га ча ла ве ка, які 

пе ра пі саў ся. Ака за ла ся, што лю дзі ра бі лі па мыл кі, — удак-

лад ні ла стар шы ня Бел ста та. — Хтось ці пры дум ваў неш та 

ад ся бе. Па гу чан ні ней кіх проз ві шчаў, ім ён, ім ён па баць ку 

мы ра зу ме лі, што та ко га не мо жа быць, гэ та вы дум ка. І мы 

та кія рэ чы вы да ля лі».

Па па пя рэд ніх да  ных, пад час пе ра пі су на ад на го ча ла ве-

ка па тра ці лі 57 цэн таў у эк ві ва лен це. У апы тан ні 2009 го да 

гэ та су ма скла ла 1 до лар 53 цэн ты. Пры чым срод кі з рэс-

пуб лі кан ска га бюд жэ ту ся род за тра ча ных — толь кі 28 пра-

цэн таў. Ас тат нюю су му вы дат ка ва лі спон са ры, ся род якіх 

Парк вы со кіх тэх на ло гій, Бе ла рус кая ка лій ная кам па нія, 

Су свет ны банк, Мін скі трак тар ны за вод і на ват ула даль нік 

брэсц ка га «Ды на ма».

Пас ля пер ша га ве рас ня Бел стат апуб лі куе больш пад-

ра бяз ную ін фар ма цыю па са цы яль на-дэ ма гра фіч ных 

характарыс ты ках на сель ніц тва.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже 
автомобиля GAZ-2752 ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

Лот № 1: GAZ-2752, кузов (рама) № 27520050163382 / X9627520050087257, 
г. в. – 2005, цвет – серебристый. Адрес: г. Гомель, 8-й пер. Ильича, 30. 
Начальная цена с НДС – 2247,12 бел. руб. Задаток – 112,36 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в 
течение 10 банковских дней с даты проведения открытого аукциона после 
предъявления Победителем аукциона (Претендентом на покупку) Про-
давцу копии платежного документа, подтверждающего оплату стоимости 
услуги и стоимости затрат Организатора аукциона. 2. Условия оплаты 
приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем 
аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании до-
говора купли-продажи. 3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
обязан оплатить стоимость услуги и стоимость затрат Организатора 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 10 банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 1000,00 бело-
русских рублей.

Аукцион состоится 26.03.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by. Продавец: ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», 220037, 
г. Минск, пер. Твердый 1-й, д. 8, ком. 405, тел. 8 (017) 364-65-11. Орга-
низатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
26.03.2020. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 24.03.2020 
в 11.00. Контактные лица для осмотра Объекта:  Бражный Александр 
Владимирович, тел.: 8 (0232) 530496, 8 (029) 3584360, Михолап Алексей 
Юрьевич, тел. 8 (0232) 530451

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-59 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Ка ра на ві рус не ста не 
«чор ным ле бе дзем»

Ву чо ныя БДУ рас пра ца ва лі ўні каль ны бія прэ па рат 

«Бі фе рон-МРС». 

Ён не мае ай чын ных і су свет ных ана ла гаў і з'яў ля ец ца 

ўні вер саль ным срод кам для пра фі лак ты кі іму на дэ фі цыт-

ных, стрэ са вых ста наў і ля чэн ня ін фек цый ных за хвор ван няў 

дроб най ра га тай жы вё лы — коз, аве чак і ін шых. Рас пра цоў-

ка на ле жыць ка лек ты ву на ву ко ва-да след чай ла ба ра то рыі 

бія тэх на ло гіі бія ла гіч на га фа куль тэ та БДУ.

Сён ня ві рус ныя ін фек цыі з'яў ля юц ца ад ной з най больш 

сур' ёз ных праб лем у ве тэ ры на рыі. Уз бу джаль ні кі хва роб 

трап ля юць у ар га нізм жы вёл роз ны мі шля ха мі: праз па шко-

джан ні вон ка вых по кры ваў, слі зіс тыя аба лон кі, з кар ма мі 

і г. д. «Бі фе рон-МРС» зма га ец ца з лю бы мі ты па мі ві ру саў: 

пнеў ма ніі, яшчу ра, хва ро бы Най ро бі і ін шы мі. Вы ка ры стан-

не бія прэ па ра ту су мес на з ін шы мі ве тэ ры нар ны мі срод ка мі 

да зва ляе зні зіць аб' ём спа жы ван ня ан ты бі ё ты каў, ска ра ціць 

коль касць рэ цы ды ваў і пра цяг ласць за хвор ван ня. Ве тэ-

ры нар ны сро дак зні жае смя рот насць па га лоўя на 75 % 

і памян шае вы дат кі на ля чэн не на 82 %.

Вы твор чыя вы пра ба ван ні па ка за лі пра фі лак тыч ную эфек-

тыў насць прэ па ра ту на ўзроў ні 90 % і ля чэб ную — на ўзроў ні 

88 %. «Бі фе рон-МРС» так са ма мож на вы ка рыс тоў ваць у 

якас ці ўзмац няль ні ка вак цын, гі пер імун ных сы ва ра так, су-

праць па ра зі тар ных і су праць бак тэ ры яль ных прэ па ра таў.

Сро дак мае зруч ную для пры мя нен ня ін' ек цый ную і кро-

пель ную ле ка вую фор му. Ця пер «Бі фе рон-МРС» зна хо дзіц-

ца на дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

ве тэ ры нар ным цэнт ры.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На ву каНа ву ка УКОЛ ДЛЯ АВЕЧ КІ
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