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СА АЗ па ве да мi ла пра аб ме жа ван не мед да па мо гi 
ў мно гiх кра i нах

Ба за выя па слу гi ў сфе ры ахо вы 

зда роўя аказ ва лi ся з-за пан дэ мii 

COVID-19 не ў поў ным аб' ёме, па-

ве да мiў ген ды рэк тар Су свет най 

ар га нi за цыi ахо вы зда роўя (СА АЗ) 

Тэд рас Ад ха ном Геб рэ е сус. «СА АЗ 

ня даў на пра вя ла апы тан не з мэ тай 

ацэн кi ўплы ву пан дэ мii на ўзро вень не аб ход ных ме ды цын скiх 

па слуг. З 82 кра iн, ад куль мы атры ма лi ад ка зы, больш за па ло-

ву аб ме жа ва лi аль бо пры пы нi лi пры нам сi ад ну фор му ака зан ня 

па слуг, на прык лад, ам бу ла тор нае або ста цы я нар нае ля чэн не», — 

за явiў кi раў нiк СА АЗ. У больш чым па ло ве дзяр жаў пе ра ста лi 

да па ма гаць хво рым з псi хiч ны мi за хвор ван ня мi, спы нi лi да ро да-

вае на зi ран не i ды яг нос ты ку ра ку. Акра мя та го, бы ло пры пы не на 

ака зан не ме ды цын скiх па слуг хво рым дзе цям.

У ЗША пры пы не на вы да ча ра бо чых вiз
Прэ зi дэнт ЗША До нальд Трамп пад пi саў вы ка наў чы ўказ аб 

пры пы нен нi да кан ца 2020 го да вы да чы не ка то рых вi даў ча со вых 

ра бо чых вiз. Пры гэ тым не вы клю ча ец ца, што дзе ян не за ба ро ны 

пра цяг нец ца i на ле та. Вi зы, вы да ча якiх пры пы ня ец ца, да ты чац-

ца са мых роз ных пра фе сiй — ад се зон ных ра бот нi каў сель скай 

гас па дар кi да вы са каў зроў не вых спе цы я лiс таў у на ву цы i тэх нi-

цы. Шэ раг ар га нi за цый i дзея чаў 

рас кры ты ка ва лi ра шэн не прэ зi-

дэн та. Ся род iх — кi раў нiц тва 

кам па нii Twitter i ген ды рэк тар 

SpaceX Iлан Маск. Яны, апроч

iн ша га, ста вяць пад су мнеў 

за явы Трам па аб тым, што пры пы-

нен не вы да чы вiз ад крые для аме ры кан цаў звыш паў мiль ё на 

ра бо чых мес цаў.

Хадж сё ле та за ба ро няць для за меж ных па лом нi каў
Ула ды Са удаў скай Ара вii праз пан дэ-

мiю ка ра на вi ру са да зво лi лi ўдзель нi чаць 

у ха джы — па лом нiц тве да свя тых мес-

цаў iс ла му ў Ме цы i Ме ды не — толь кi 

аб ме жа ва най коль кас цi па лом нi каў, якiя 

ўжо зна хо дзяц ца на тэ ры то рыi ка ра леў-

ства. Пра гэ та мi нiс тэр ства па спра вах 

ха джу i умры па ве да мi ла ў Twitter. Сё ле та хадж пры па дае на 28 лi-

пе ня — 2 жнiў ня. Як вя до ма, ле тась у гла баль ным па лом нiц тве ўзя лi 

ўдзел амаль 2,5 мiль ё на ча ла век, з iх 1,85 мiль ё на — му суль ма не, 

якiя пры еха лi з-за мя жы. Мiж тым дня мi ўла ды Са удаў скай Ара вii 

ад мя нi лi ка мен данц кую га дзi ну на ўсёй тэ ры то рыi кра i ны. У той жа 

час да асаб лi ва га рас па ра джэн ня пад за ба ро най за ста юц ца 

здзяйс нен не умры (ма лое па лом нiц тва ў Ме ку. — «Зв.»), а так са ма 

мiж на род нае па вет ра нае, на зем нае i мар ское пе ра мя шчэн ні.

Пыл з Са ха ры пра ля цеў 5000 кi ла мет раў 
i на крыў Ка ры бы

Спа да рож нi кi На цы я наль на га аэ ра кас мiч на га агенц тва ЗША 

(NASA) за фiк са ва лi воб ла ка пы лу ў Паў ноч най Аф ры цы яшчэ 

13 чэр ве ня, а да кан ца мi ну ла га тыд ня шлейф рас паў сю дзiў ся 

ў за ход нiм на прам ку амаль на пяць ты сяч кi ла мет раў, да сяг нуў шы 

Ка рыб скiх аст ра воў, i пра цяг вае рух у бок Мек сi кi i ЗША. На аст-

ра вах ад зна ча юць знач нае знi жэн не бач нас цi, моц на па гор шы-

ла ся якасць па вет ра, а ў не ка то рых мес цах прай шлi «бруд ныя» 

даж джы. Гэ тая што га до вая з'я ва звы чай на не пры во дзiць да 

та кiх на ступ стваў. 25-26 чэр ве ня на Ка рыб скiх аст ра вах ча ка ец ца 

дру гая хва ля пы лу з Са ха ры. Да лей яна бу дзе пе ра мя шчац ца з 

паўд нё ва г а ўсхо ду ЗША праз шта ты ўсход ня га ўзбя рэж жа i мо жа 

да сяг нуць на ват Ва шынг то на.
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• Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на-

кi ра ваў ся з ра бо чым вi зi там 

у Ра сiю.

• Бе ла русь у лi пе нi за-

ку пiць 1,58 мiль ё на тон 

ра сiй скай наф ты.

• У Бе ла ру сi 25 чэр ве ня 

пач нец ца цэнт ра лi за ва нае 

тэс цi ра ван не.

• Цы ры мо нiя ўру чэн ня 

«За ла то га гло бу са» прой-

дзе ў лю тым 2021 го да.

• У Бе ла ру сi вы пус цi лi 

пер шую ў све це ма не ту з 

вярт ля вай ча ра цян кай.
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Ула дзi мiр 

АНД РЭЙ ЧАН КА, 

стар шы ня 

Па ла ты 

прад стаў нi коў 

На цы я наль на га 

схо ду:

«Апош нiм ча сам 
нас спра бу юць 
пе ра ка наць у тым, 
што буй ныя 
пра мыс ло выя 
прад пры ем ствы — 
гэ та мi ну лае 
на шай эка но мi кi, 
але жыц цё 
па ка за ла iн шае. 
Ва ўмо вах 
жорст кай 
су свет най 
кан ку рэн цыi, якая 
скла ла ся асаб лi ва 
пад час эпi дэ мii, 
як раз вы ста я лi 
тыя кра i ны, 
якiя ма юць 
доб ра раз вi тую 
iн дуст рыю».

ЦЫТАТА 
ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

«Я нi ко лi не зга джу ся, 
ка лi мен шасць 

цi боль шасць па во дзiць ся бе 
агрэ сiў на»

Пра што га ва рыў Прэ зi дэнт у Брэс це, 
дзе ён су стра каў ся не толь кi з ак ты вам 

воб лас цi, але i з прад стаў нi ка мi апа зi цыi
Па ча так бя гу ча га тыд ня ў ра бо чым гра фi ку Аляк санд ра 

Лу ка шэн кi вы даў ся вель мi на сы ча ны i ў пра мым сэн се 

амаль бяс сон ны. Ра нi цу 22 чэр ве ня кi раў нiк кра i ны су-

стрэў у ме ма ры яль ным комп лек се «Брэсц кая крэ пасць-

ге рой», дзе ўдзель нi чаў у цы ры мо нii ўскла дан ня вян ка 

да Веч на га агню. Пас ля ён азна ё мiў ся з умо ва мi жыц ця, 

ба я вы мi маг чы мас ця мi 38-й Брэсц кай асоб най гвар дзей-

скай дэ сант на-штур ма вой бры га ды. За вяр шыў ся пра цоў-

ны па ня дзе лак Прэ зi дэн та раз мо вай з ак ты вам Брэсц кай 

воб лас цi i прад стаў нi ка мi мяс цо вай апа зi цыi.

Ла гiс ты ка, да ро гi, iн вес ты цыi
На су стрэ чы з ак ты вам воб лас цi за кра на лi ся са мыя на дзён-

ныя пы тан нi з жыц ця рэ гi ё на — у пры ват нас цi, раз вiц цё ту рыз му i 

iнф ра струк ту ры. На дум ку кi раў нi ка дзяр жа вы, ту рызм у за ход нiх 

рэ гi ё нах Бе ла ру сi (Грод не, Брэс це) лi та раль на рва нуў уга ру з увя-

дзен нем «бяз вi зу». Як за ўва жыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, спа да ба-

ла ся гэ та не ўсiм су се дзям. «Але мы ад кры тая кра i на, нам гэ та 

вы гад на, i гэ тую прак ты ку мы бу дзем пра цяг ваць», — да даў ён. 

Да ты ся ча га до ва га юбi лею Брэст атры маў За ход нi аб ход — но вы 

пу цеп ра вод, якi да зво лiў пе ра на кi ра ваць транс парт ныя па то кi i 

раз гру зiць ву лi цы го ра да. Па сло вах Прэ зi дэн та, не толь кi Брэст, 

але i iн шыя га ра ды воб лас цi, та кiя як Ба ра на вi чы, Коб рын, Пiнск, 

сур' ёз на пад цяг ну лi ся i змя нi лi ся за апош нiя га ды.

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кi, «за 25 га доў на ша га су ве-

рэн на га раз вiц ця мы зра бi лi знач ны крок на пе рад у пра мыс ло-

вас цi, сель скай гас па дар цы, тэх на ло гi ях, са цы яль най сфе ры». 

Асаб лi ва гэ та вi даць на пры кла дзе Брэст чы ны. «Мы пад трым-

лi ва лi прад пры ем ствы як пры ват най, так i дзяр жаў най фор мы 

ўлас нас цi. Бiз нес, якi сум лен на пра цуе на да бро на шай кра i -

ны i на ро да, мы заў сё ды бу дзем пад трым лi ваць, — ска заў

Прэ зi дэнт. — Тут на нас мо гуць раз лiч ваць. Гэ та мая цвёр дая 

па зi цыя. Я яе не змя няў i змя няць не бу ду. А ка лi ней кае 

жул лё (пры тым на хаб на) па ру шае за кон, спра буе жыць за кошт 

чу жо га, пры ват на га цi дзяр жаў на га, i гэ та му ёсць не аб верж ныя 

до ка зы, у нас з iм абы хо дзяц ца, як i ва ўсiх цы вi лi за ва ных кра i-

нах, — згод на з за ко нам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што не бу дзе па слаб лен-

няў i ў ба раць бе з ка руп цы яй, на зваў шы яе iр жой, якая раз' ядае 

ўсё i з'яў ля ец ца пра мым шля хам да «май да ну». «Наш на род 

не сцер пiць ка руп цый ных пра яў, з'яў лен ня алi гар ха ту ў на шай 

кра i не», — упэў не ны лi дар дзяр жа вы.

Га во ра чы пра раз вiц цё рэ гi ё на ў мi ну лыя га ды, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў, што за ча сы су ве рэ нi тэ ту ў воб лас цi ў 

тры ра зы вы рас ла вы твор часць сель ска гас па дар чай пра дук цыi. 

По пыт на яе бу дзе толь кi рас цi, i як бы мы нi раз вi ва лi вiр ту-

аль ныя тэх на ло гii, ся лян ская пра ца заў сё ды бу дзе ў ца не. «Мы 

змя нi лi ся лян скую пра цу: так зва ныя аг ра га рад кi, ства рэн не 

но вай вы со ка пра дук цый най тэх нi кi для сель скай гас па дар кi, 

што за па тра ба ва ла ўзбуй нен ня сель ска гас па дар чых прад пры-

ем стваў. Мы ства ры лi сы ра вiн ныя зо ны, маг чы ма, не да 

кан ца iх да пра ца ва лi. Ду маю, што ў на ступ ны год-два гэ та 

зро бiм», — па дзя лiў ся пла на мi лi дар кра i ны.

Па сло вах Прэ зi дэн та, у рэ гi ё на ёсць не толь кi доб рыя перс-

пек ты вы, але i шэ раг праб лем, якiя ля жаць на па верх нi i па тра бу-

юць вы ра шэн ня ў са мыя ка рот кiя тэр мi ны. Пер шае i га лоў нае — 

эка но мi ка рэ аль на га сек та ра. «Зра зу ме ла, ка лi свет за крыў ся, 

нам бы ло вель мi цяж ка ў гэ тай сi ту а цыi пра ца ваць, — пад крэс лiў 

ён. — Вель мi важ на пер шы мi ўско чыць ту ды, дзе мы мо жам 

пра даць сваю пра дук цыю».

Яшчэ ад на праб ле ма ў тым, што рост пра дук цый нас цi пра цы 

па куль ад стае ад рос ту за ра бот най пла ты. «Мы па вiн ны за бяс пе-

чыць эфек тыў ную ра бо ту прад пры ем стваў, ства раць умо вы для 

жыц ця i пра цы лю дзей тут, каб пра цоў ная мiг ра цыя на сель нiц тва 

за ме жы воб лас цi, асаб лi ва ў су меж ныя кра i ны, ка лi i бы ла, то 

ня знач най», — рэ зю ма ваў кi раў нiк дзяр жа вы.

Брэсц кая воб ласць, на дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кi, не пра-

па на ва ла маш таб ных iн вес ты цый ных пра ек таў, якiя мо гуць стаць 

но вы мi пунк та мi рос ту. Ён пры вёў у прык лад Гро дзен шчы ну, дзе 

бы ло пры ня та ра шэн не аб бу даў нiц тве кам бi на та на 1,5 мiль яр да 

до ла раў, што пад во iць вы твор часць азот ных угна ен няў. Па доб ны 

зна ка вы пра ект на пя цi год ку Прэ зi дэнт хо ча ўба чыць 

у кож най воб лас цi, у тым лi ку i Брэсц кай.

На брэсц кiх рын ках у про-

да жы з'я вi лi ся пер шыя 

чар нi цы, су нi цы, лi сiч кi, 

але лi да ра мi про да жу за-

ста юц ца ма ла дая буль ба i 

клуб нi цы.

У аў то рак зран ку ў аб лас ным 

цэнт ры лiў дождж, але на рын ку 

ў мiк ра ра ё не Ка ва лё ва (да лё ка 

не цэнт раль ным) ганд ля роў лет-

няй вi та мiн най пра дук цы яй бы-

ло шмат. Да пры лаў каў ак тыў на 

пад во зi лi скры нi з яга да мi, ага-

род нi най. Не ка то рыя пра даў цы 

да роў ле су пры но сi лi свой та вар 

у вёд рах або ка шах.

Лi да ра мi про да жу, вi даць, 

мож на на зваць ма ла дую буль-

бу i клуб нi цы. Усмеш лi вая ганд-

ляр ка з Коб рын ска га ра ё на 

на хваль ва ла сваю буль бу 

сор ту Ула дар. Ёй да па ма гаў 

муж — рас клад ваў буль бач ку 

па ве лi чы нi клуб няў: у пер шым

лат ку — буй ная, ад бор ная, 

у дру гiм — ся рэд няя, у трэ-

цiм — дроб ная. Ад сюль i цэ ны: 

2,20 руб ля, 2 руб лi i 1,20. Вi даць, 

што клуб нi толь кi ня даў на вы ка-

па ны з зям лi. А то пе рад вы хад-

ны мi ба чы ла на рын ку ма ла дую 

буль бу, якая па спе ла па мяк чэць 

i кры ху змор шчыц ца. Зрэш ты, 

не вы клю ча на, што так на ма ла-

дыя да лi кат ныя клуб-

нi дзей нi чае спё ка.

Спа жы вецСпа жы вец

ЯГА ДЫ, ЦЭ НЫ, МАС КI

Су пра цоў нiк чы гу нач най стан цыi «Ба ра на вi чы-Цэнт раль ныя» Ва ле рый 
МАЦ КО цал кам мог бы стаць ге ро ем су час най вер сii фiль ма «Ка хан не i 
га лу бы». Як толь кi Ва ле рый Ан то на вiч, па свiст ва ю чы, вы хо дзiць на ву лi цу 
ка ля бу дын ка стан цыi, да яго iмк лi ва зля та юц ца шы зыя, бе лыя, стра ка тыя 

птуш кi. А ўжо ка лi з са бой ёсць ла су нак — на сен не сла неч нi ка, — 
га лу бы бяс страш на са дзяц ца на ру ку — утрох, уча ты рох. 
«Я пра цую тут даў но i ўжо га доў пяць iх карм лю», — лас ка ва ўсмi ха ец ца 
мужчына, гле дзя чы на сва iх га да ван цаў.
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Ме на вi та так лi чыць на чаль нiк 

упраў лен ня жыл лё вай па лi ты кi 

Мiн бу дар хi тэк ту ры Аляк сандр 

АЎ РА МЕН КА. А ў нас ча мусь цi 

ўсё трош кi на ад ва рот: лю дзi, 

бы вя роў ка мi, пры вя за ныя да 

сва ёй ква тэ ры (до ма), а та му 

па блi зу шу ка юць са бе лю бую 

ра бо ту, ча сам i не цi ка вую або 

не па спе цы яль нас цi... Так не 

па вiн на быць. Каб вы ра шыць 

гэ тае скла да нае пы тан не, 

у свой час i ства раў ся фонд 

ка мер цый на га жыл ля.

Ёсць 3,5 %, 
а трэ ба мi нi мум 15 %

Тэ ма бу даў нiц тва арэнд на га 

жыл ля сён ня вель мi ак ту аль ная, 

лi чыць спi кер. «Уся го ў Бе ла ру сi 

экс плу а ту ец ца 261,198 мiль ё на 

квад рат ных мет раў жыл ля. З iх 

8,915 мiль ё на «квад ра таў» скла-

дае арэнд нае — 3,5 % ад уся го 

жы ло га фон ду кра i ны. Гэ та га да-

во лi ма ла, та кое жыл лё па вiн на 

бу да вац ца ў боль шых аб' ёмах, — 

лi чыць Аляк сандр Аў ра мен ка. — 

Ле тась у Бе ла ру сi бы ло па бу да-

ва на амаль 140 ты сяч квад рат ных 

мет раў арэнд на га жыл ля, сё ле та 

пла ну ец ца яшчэ 135 ты сяч, але 

па трэ ба знач на боль шая».

Iдэа льны ва ры янт — ка лi на-

роў нi з дзяр жа вай та кое жыл лё 

бу дуць уз во дзiць для сва iх су пра-

цоў нi каў прад пры ем ствы i ар га нi-

за цыi, у тым лi ку пры ват най фор-

мы ўлас нас цi.

— Трэ ба, каб не ча ла век шу-

 каў ра бо ту ва кол свай го жыл ля, 

у ва ко лi цах, а каб жыл лё бы ло за-

 бяс пе ча на ва кол тых ра бот, дзе 

ча ла век мо жа пры клас цi свае сi-

лы, ве ды i ўмен нi, — удак лад няе 

сваю дум ку экс перт.

Ця пер спе цы я лiс ты мi нiс тэр-

ства пра цу юць над удас ка на лен-

нем нар ма тыў на-пра ва вой ба зы. 

Асноў ны па сыл гэ тай ра бо ты ў 

тым, што ар га нi за цыi, асаб лi ва 

пры ват най фор мы ўлас нас цi, па-

вiн ны больш ах вот на зай мац ца 

та кiм бу даў нiц твам, але iм трэ ба 

ства рыць ад па вед ныя ўмо вы, — 

ад зна чыў Аляк сандр 

Аў ра мен ка. СТАР. 2

Жыл лёЖыл лё

АРЭН ДЫ ШМАТ НЕ БЫ ВАЕ
Пер ша снай па вiн на быць ра бо та, а жыл лё — дзесь цi по бач з ёй

ЗА ГАД 
НА АБ НАЎ ЛЕН НЕ

Сён няш нi вы пуск руб ры кi «Чвэрць ста год дзя», 

якая рас каз вае пра са мыя знач ныя пра ек ты ў 

жыц цi i раз вiц цi не за леж най кра i ны Бе ла русь, 

мы пры свя цi лi тэ ме ма дэр нi за цыi на шай ар мii. 

Гэ та тым важ ней у су час ным не спа кой ным све-

це, i кры ла ты вы раз ад на го пал ка вод ца пра тое, 

што на род, якi не жа дае кар мiць сваю ар мiю, 

бу дзе ўрэш це кар мiць чу жую, i сён ня 

за ста ец ца ак ту аль ны.

СТАР. 2

СТАР. 3

Фота БелТА.Фота БелТА.
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