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У Кi таi ад мя ня юць ка ран цiн у пра вiн цыi Ху бэй
З кi тай скай пра вiн цыi Ху бэй i 

го ра да Ухань, за кры тых з кан ца 

сту дзе ня з-за ка ра на вi ру са но ва га 

ты пу, у най блi жэй шы час бу дзе 

зня ты ка ран цiн. Аб ме жа ван нi на 

да ро гах у пра вiн цыi ад ме няць з 

25 са ка вi ка, у са мiм жа эпi цэнт ры 
пан дэ мii транс парт ныя зно сi ны ад но вяць 8 кра са вi ка. Пра 

гэ та па ве да мiў ТАСС са спа сыл кай на за яву Дзяр жаў на га 

ка мi тэ та па спра вах ахо вы зда роўя рэ гi ё на. «Лю дзi, якiя па-

кi да юць Ху бэй, змо гуць ру хац ца на асно ве ко да зда роўя», — 

ад зна ча ец ца ў за яве. Та кое ра шэн не кi тай скiя ўла ды пры ня лi 

на фо не па ляп шэн ня эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi.

Аме ры кан цы кi ну лi ся скуп ляць зброю
Аб' ёмы про да жаў аг ня стрэль най зброi i бо еп ры па саў на 

тэ ры то рыi шэ ра гу шта таў рэз ка вы рас лi, пе рад ае тэ ле ка нал 

ABC. Як па ве да мi лi прад стаў нi кi кра мы Ammo.com, у лю тым 

вы руч ка за ад па вед ныя та ва ры вы рас ла на 309 пра цэн таў у 

па раў на ннi з зi мой мi ну ла га го да. Так са ма ад зна чы лi істотны 

рост попыту на зброю пра ва ахоў ныя ор га ны. Па вод ле пад-

лi каў па лi цыi шта та Вiр джы нiя, у сту дзе нi гэ та га го да 64 ты-

ся чы ча ла век прай шлi пра вер кi бiя гра фii, якiя з'яў ля юц ца 

аба вяз ко вы мi пры куп лi аг ня стрэль най зброi. Гэ та ў паў та ра 

ра за больш, чым ле тась. У шта це Ка ла ра да ра бот нi кi па лi-

цыi за рэ гiст ра ва лi ўдвая больш та кiх пра ве рак. У Нью-Ёр ку i 

Тэх асе по пыт на бо еп ры па сы так са ма па вя лi чыў ся. Гас па дар 

спе цы я лi за ва най кра мы ў Фi ла дэль фii рас ка заў, што гра-

ма дзя не апа са юц ца маг чы ма га рос ту зла чын нас цi на фо не 

пан дэ мii ка ра на вi ру са i спра бу юць за сце раг чы ся бе.

Ге о ла гi знай шлi ў Аў стра лii 
прод ка ўсiх су час ных жы вёл

Да след чы кi з Ка лi фар нiй ска га ўнi вер сi тэ та ў Сан-Ды е га i 

Му зея Паўд нё вай Аў стра лii вы явi лi ста ра жыт на га прод ка ўсiх 

су час ных жы вёл, у тым лi ку лю дзей. Гэ та ма лень кая iс то та, 

якая жы ла 555 мiль ё наў га доў та му на мес цы ця пе раш ня га 

Зя лё на га кан ты нен та. Па доб нае на чар вя ка ства рэн не па-

ме рам з ры са вае зяр нят ка атры ма ла наз ву Ikaria wariootia. 

«Гэ та, iма вер на, са мая ста ра жыт ная двух ба ко ва-сi мет рыч-

ная iс то та, — за ўва жыў ге о лаг Эванс Скот. — Мож на ска-

заць, наш вель мi ран нi сва як». Ня гле дзя чы на сваю ад нос на 

прос тую фор му, Ikaria бы ла до сыць скла да ным ар га нiз мам у 

па раў на ннi з iн шы мi, якiя iс на ва лi ў той пе ры яд.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пад час пра мой лі ніі, якую 

пра вёў кі раў нік Гро дзен скай 

воб лас ці Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, 

гу ча лі пы тан ні ра бо ты жыл-

лё ва-ка му наль най гас па дар кі, 

ка пі таль на га ра мон ту, сі ту а цыі 

з ка ра на ві ру сам.

Па сло вах стар шы ні Гро дзен ска-

га абл вы кан ка ма Ула дзі мі ра Краў-

цо ва, ня ма ла зван коў ад жы ха роў 

воб лас ці да ты чы ла ся ка пі таль на га 

ра мон ту да моў. Адзін з та кіх зва-

ро таў па сту піў ад гро дзен кі, якая 

пра жы вае ў гіс та рыч най част цы 

го ра да, па ву лі цы Рэй ман та. Яна 

па ве да мі ла, што дом тэр мі но ва па-

тра буе ка пі таль на га ра мон ту — пра-

ця кае дах, ёсць ін шыя праб ле мы. 

Га рад скім ула дам да дзе на да ру чэн-

не ра за брац ца ў сі ту а цыі, най перш 

аб сле да ваць дом і пры няць ме ры па 

лік ві да цыі не да хо паў.

Да рэ чы, ка пі таль ныя ра мон ты 

пад па ста ян ным кант ро лем, па ве-

да міў Ула дзі мір Краў цоў. На прык-

лад, ле тась у воб лас ці гэ тай ра бо-

тай бы ло ахоп ле на ка ля 300 ты сяч 

квад рат ных мет раў жыл ля. Асаб-

лі вая ўва га звяр та ец ца на тэр мі ны 

вы ка нан ня ка пі таль ных ра мон таў.

— Важ на, каб усе да ве дзе ныя 

пла ны і гра фі кі ў гэ тым кі рун ку стро-

га вы кон ва лі ся, — пад крэс ліў кі раў-

нік рэ гі ё на. — Ня ма ла пы тан няў па 

кап ра мон це да моў зні ма ец ца дзя-

ку ю чы ме на ві та пла на вай і пуб ліч-

най ра бо це. Што год шля хам аб сле-

да ван ня вы зна ча юц ца да мы, якія 

па тра бу юць тэр мі но ва га ра мон ту. 

Спі сы та кіх жы лых аб' ек таў пуб лі ку-

юц ца ў мяс цо вых СМІ. Пры ма юц ца і 

апе ра тыў ныя ме ры, на прык лад, пры 

пра ця кан ні да ху. У та кіх вы пад ках 

жыл лё ва-ка му наль ныя служ бы па-

він ны рэ ага ваць не ад клад на.

Па сту па лі зван кі ад жы ха роў 

но вых мік ра ра ё наў го ра да. Апош-

нія га ды аб лас ны цэнтр ак тыў на 

за бу доў ва ец ца, а вось пад' яз ныя 

да ро гі не ўсю ды доб ра ўпа рад ка ва-

ны. З та кой праб ле май су ты ка юц ца 

як на ва сё лы аб лас но га цэнт ра, так 

і жы ха ры ін шых на се ле ных пунк-

таў. Уво гу ле доб ра ўпа рад ка ван ня і 

ра мон ту па тра бу юць да ро гі ў аг ра-

га рад ках, ра ё нах пры ват най за бу-

до вы. Як бы ло ад зна ча на, што год 

у воб лас ці пры во дзіц ца ў па ра дак 

220—230 кі ла мет раў мяс цо вых да-

рог, і гэ тая ра бо та пра цяг нец ца сё-

ле та і ў най блі жэй шую пя ці год ку.

Не за ста ла ся па-за ўва гай і тэ ма 

ахо вы зда роўя. Знач ная коль касць 

зва ро таў на пра мую лі нію да ты чы-

ла ся ме на ві та ра бо ты ме ды цын скай 

сфе ры. Зра зу ме ла, што за не па ко-

е насць жы ха роў рэ гі ё на звя за на 

з тэ май ка ра на ві ру са. Ула дзі мір 

Краў цоў на га даў, што ла ба ра тор-

на па цвер джа ны па-ра ней ша му 

за ста ец ца толь кі адзін тэст у жан-

чы ны, якая вяр ну ла ся з Іта ліі. Яна 

пра хо дзіць ля чэн не, а тыя, хто меў 

з ёй кан такт, зна хо дзяц ца на ка-

ран ці не. Ма са вых вы пад каў за ра-

жэн ня ў воб лас ці ня ма. Жы ха ры 

рэ гі ё на пра ін фар ма ва ны аб тым, 

якая сі ту а цыя склад ва ец ца ў воб-

лас ці і кра і не, у тым лі ку аб ме рах, 

якія пры ма юц ца, каб не да пус ціць 

рас паў сюдж ван ня ві ру са.

— Кант роль у гэ тым кі рун ку сур'-

ёз ны, — ад зна чыў Ула дзі мір Краў-

цоў. — Кож ны ту рыст, які вяр та ец ца 

ў Бе ла русь праз пунк ты про пус ку 

воб лас ці, пра хо дзіць аб сле да ван-

не на гра ні цы. Ме ды цы на рэ гі ё на ў 

поў най сту пе ні га то ва для ба раць-

бы з гэ тай па гро зай. У ап тэ ках да-

стат ко ва ма сак і дэз ын фек цый ных 

срод каў. У баль ні цах ёсць усё не аб-

ход нае для ля чэн ня, у тым лі ку апа-

ра ты штуч най вен ты ля цыі лёг кіх.

Кі раў нік рэ гі ё на пад крэс ліў, што 

ця пер га лоў нае — за хоў ваць спа кой, 

не пад да вац ца па ні цы. У кра мах воб-

лас ці да стат ко ва пра дук таў. За клад-

ва ец ца і ас но ва бу ду чай хар чо вай 

бяс пе кі — аг ра рыі па ча лі па сяў ныя 

ра бо ты. Па ля выя ра бо ты рас па ча лі 

ва ўсіх ра ё нах Гро дзен шчы ны.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Яшчэ да па чат ку пра мой лi-

нii гу бер на тар воб лас цi Ле а нiд 

За яц па цi ка вiў ся ў спе цы я лiс таў 

аб ста ноў кай па ка ра на вi ру се. На 

21 са ка вi ка фак таў вы яў лен ня гэ-

та га не бяс печ на га за хвор ван ня ў 

Ма гi лёў скай воб лас цi не бы ло. 

Ажы я та жу ва кол мар ле вых па вя-

зак, ле каў i пра дук таў пер шай не-

аб ход нас цi так са ма ня ма. За тры 

га дзi ны пра мой лi нii пра гу ча ла 

толь кi ад но пы тан не, якое ўскос на 

да ты чы ла ся гэ тай хва ро бы: па тэ-

ле фа на ваў муж чы на з Мсцi слаў-

ска га ра ё на, каб спы тац ца, як ця-

пер вяс коў цам да бi рац ца да рай-

цэнт ра. Ра ней яны пад' яз джа лi на 

аў то бу се Ма гi лёў—Сма ленск, але 

гэ ты рэйс у су вя зi з аб вя шчэн нем 

эпi дэ мii ў Ра сii ад ме не ны — што 

ра бiць? Ака за ла ся, што пад ста-

вы для тры во гi ня ма: ра ён нае кi-

раў нiц тва ўжо па кла па цi ла ся, каб 

мяс цо вы аў та парк увёў так зва ны 

кам пен са цый ны рэйс i сяль ча не 

маг лi без праб лем да бi рац ца да 

го ра да.

Муж чы на па ра да ваў ся i за даў 

яшчэ ад но пы тан не на конт зда чы 

ма ла ка. Ён тры мае дзве ка ро вы, 

ма ла ко здае дзяр жа ве. Крыўд-

на, ка лi гэ тае ма ла ко вяр та юць. 

«У ма ла ка воз сем вё сак ма ла ко 

злi вае, яго вя зуць у ла ба ра то рыю, 

пра вя ра юць i, ка лi што не так, вяр-

та юць усё на зад. I яшчэ не факт, 

што ме на вi та маё ма ла ко бы ло 

дрэн нае, але ж тут нi чо га не да-

ка жаш», — абу раў ся за яў нiк. Гу-

бер на тар па абя цаў ра за брац ца. 

Ра ён ныя ўла ды так са ма ду ма юць 

над вы ра шэн нем праб ле мы.

Двой чы па тэ ле фа на ва лi на-

конт но ва бу доў лi на ву лi цы Яку-

боў ска га ў Ма гi лё ве. Дом зда-

лi амаль год та му, а не да роб кi 

за ста юц ца. Яны ж, як свед чаць 

улас нi кi, iс тот ныя — ува ход ныя 

дзве ры кры выя, дах пра ця кае, 

пра ду гле джа ная пра ек там ве ла-

пар коў ка ад сут нi чае. Гу бер на тар 

па абя цаў, што ў най блi жэй шы 

час бу дзе скла дзе ны гра фiк лiк-

вi да цыi не да хо паў i дом да вя дуць 

да ла ду. Ана ла гiч ная праб ле ма ў 

ма гi ляў чан кi, якая па бу да ва ла са-

бе ква тэ ру ў шмат па вяр хо вi ку па 

ву лi цы Льва Са пе гi. Ёй абя ца юць, 

што раз бя руц ца з не да роб ка мi, 

але да ты ўвесь час пе ра но сяц-

ца. Ма ла дая жан чы на пла цiць за 

ка му нал ку, а жыць у ква тэ ры не 

мо жа. Ле а нiд За яц даў да ру чэн не 

ра за брац ца ў сi ту а цыi i жорст ка 

спы таць з тых, хто дае пус тыя 

абя цан нi.

Ад сут насць цэнт ра лi за ва на га 

ацяп лен ня, нiз кая тэм пе ра ту ра па-

вет ра ў жы лых па мяш кан нях i ва-

ды ў кра не, гры бок на сця не пас ля 

кап ра мон ту i сце ны, што пра мяр-

за юць зi мой, — сва i мi праб ле ма мi 

па дзя лi лi ся жы ха ры Ма гi лёў ска га 

ра ё на, Асi по вiч i Баб руй ска.

Жы хар ка вёс кi За пруд дзе Ма-

гi лёў ска га ра ё на па скар дзi ла ся на 

ад сут насць ка ло дзе жа.

У за яў нi цы, якая на бы ла зя-

мель ны ўчас так у Кня жыц кiм 

сель са ве це, бя да з пад клю чэн нем 

да элект ра се так. Ёй пра па на ва лi 

за пла цiць гро шы за бу даў нiц тва 

лi нii, але чым гэ та аб грун та ва на, 

не рас тлу ма чы лi. Жан чы на хва-

лю ец ца, што трэ ба па чы наць бу-

даў нiц тва до ма, а спра ва за сто па-

ры ла ся на элект рыч нас цi. Гу бер-

на тар даў да ру чэн не ра за брац ца, 

ча му так ад бы ло ся, што ўчас так 

быў пра да дзе ны, а ўмо вы для бу-

даў нiц тва на iм не ство ра ны.

Бы лы ма ла лет нi вя зень канц-

ла ге ра з Ма гi лё ва па на ра каў на 

тое, што су тык нуў ся з цяж кас ця-

мi па пра соў ван нi сва ёй пра гра-

мы на конт па тры я тыч на га вы ха-

ван ня i па пра сiў са дзей нi чан ня 

ў стар шы нi абл вы кан ка ма. Той 

па абя цаў пад ра бяз на з iм пра 

гэ та па гу та рыць на аса бiс тым 

пры ёме. Кi раў нiк Ма гi лёў ска га 

ад дзя лен ня ТБМ Алег Дзяч коў 

пад няў праб ле му за ха ван ня ста-

ра даў нiх пом нi каў ар хi тэк ту ры i 

па мя цi на шых на цы я наль ных 

дзея чаў. У пры ват нас цi, пра па-

на ваў зра бiць у го ра дзе пом нiк 

Ян ку Ку па лу.

Уся го на тэ ле фон ную лi нiю 

да зва нi лi ся 28 ча ла век. Акра мя 

скар гаў i пра па ноў гу ча лi так са ма 

i па дзя кi. Гэ та, пад крэс лiў Ле а нiд 

За яц, ад зна ка ра бо це ўсёй ула ды. 

Шмат пра гу ча ла пы тан няў, якiя 

па тра бу юць да дат ко ва га вы ву-

чэн ня, i гу бер на тар даў да ру чэн нi 

ад па вед ным ве дам ствам пра ана-

лi за ваць аб ста ноў ку i лiк вi да ваць 

не да хо пы ў са мы ка рот кi час.

— Мы па вiн ны ра за брац ца ў 

кож ным кан крэт ным вы пад ку i 

даць ча ла ве ку вы чар паль ны ад-

каз. Трэ ба з па ва гай ста вiц ца да 

лю дзей i нi ў якiм ра зе не па кi даць 

iх без ува гi, — пад крэс лiў гу бер на-

тар, пад вод зя чы вы нi кi су бот няй 

пра мой лi нii.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

Ква тэр ныя пы тан нi, зда ча ма ла ка, 
за ха ван не пом нi каў ар хi тэк ту ры...

i iн шыя праб ле мы, якiя непакояць жы ха роў 
Ма гi лёў скай воб лас цi бо лей, чым ка ра на вi рус

ДА ПА МО ГА 
ДЛЯ 

ВЕ ТЭ РА НА
Больш за 720 ма гі ляў чан атры ма юць ад на ра-

зо вую вы пла ту да 75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі. 

У спі се 170 ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны 

і 559 ча ла век, якія па цяр пе лі ад ва ен ных дзе ян-

няў і на ступ стваў вай ны.

— У су вя зі са свят ка ван нем 75-й га да ві ны Пе ра мо гі і 

ў ад па вед нас ці з Ука зам № 491 Прэ зі дэн та ад 30 снеж-

ня мі ну ла га го да гра ма дзя нам гэ тай ка тэ го рыі пры ўмо-

ве, што яны па ста ян на жы вуць у кра і не і атрым лі ва юць 

пен сію ад Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пра ду гле джа на да па-

мо га ў па ме ры ад 700 да 2500 руб лёў, — удак лад ні ла 

пер шы на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня па пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Ма гі лёў ска га гар-

вы кан ка ма Ма рыя ШАП НЕЎ СКАЯ. — Вы пла та бу дзе 

ажыц цяў ляц ца ор га на мі па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-

най аба ро не з 1 кра са ві ка да 1 мая гэ та га го да.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ШТО ХВА ЛЮЕ?

У бе ла рус кiм вой ску пра цяг ва ец ца комп лекс ная пра вер-

ка ба я вой га тоў нас цi. Пад раз дзя лен нi, за дзей нi ча ныя 

ў ёй, за ня лi на па лi го нах i ўчаст ках мяс цо вас цi зы ход ныя 

ра ё ны i цал кам га то вы да вы ка нан ня ву чэб на-ба я вых за-

дач. Агу лам у ву чэн нi бя рэ ўдзел ка ля 6 ты сяч ча ла век 

аса бо ва га скла ду i 200 адзi нак уз бра ен ня, па ве дам ляе 

Мi нiс тэр ства аба ро ны.

Ву чэн не пра во дзiц ца для та го, каб 

аца нiць, на коль кi доб ра пад рых та ва-

ны вой скi. Так са ма яно з'яў ля ец ца ме-

рай рэ ага ван ня на ма неў ры НА ТА ка ля 

меж Бе ла ру сi. На гэ та звяр нуў ува гу 

мi нiстр аба ро ны Вiк тар ХРЭ НIН:

— Пра вер ка пра во дзiц ца на фо не ня прос та га ва ен на-па-

лi тыч на га i стра тэ гiч на га ста но вi шча. Па вя лiч ва юц ца склад 

гру по вак вой скаў i коль касць уз бра ен ня, iн тэн сiў насць ву чэн няў 

на тэ ры то рыi су меж ных кра iн толь кi рас це.

Са мым маш таб ным за чвэрць ста год дзя ста не ву чэн не «Аба-

рон ца Еў ро пы — 2020». Толь кi на тэ ры то рыi Поль шчы i кра iн 

Бал тыi скан цэнт ра ва на звыш 11 ты сяч ча ла век аса бо ва га скла-

ду i ка ля 800 адзi нак роз ных сiс тэм уз бра ен ня. Пры чым ад пра-

вя дзен ня ву чэн няў кi раў нiц тва Паў ноч на ат лан тыч на га аль ян су 

цал кам не ад мо вi ла ся на ват з-за ўспыш кi ка ра на вi ру са, хоць 

пры гэ тым бы лi ад ме не ны ча ты ры су меж ныя ву чэн нi.

Та му су мес на з ор га на мi па гра нiч най служ бы ад пра ца ва ны 

пы тан нi ўзмац нен ня ўчаст каў дзяр жаў най гра нi цы. За вер ша на 

зладж ван не во iн скiх час так i пра во дзiц ца шэ раг ба таль ён ных 

так тыч ных ву чэн няў з пры мя нен нем су праць тан ка вых кi ра ва ных 

ра кет, страль бой ар ты ле рыi i рэ ак тыў ных сiс тэм зал па ва га агню 

на вя лi кiя ад лег лас цi. Так са ма ацэ не на эфек тыў насць iс ну ю чай 

сiс тэ мы тэ ры та ры яль най аба ро ны. Пад час усiх эта паў пад рых-

тоў кi дзей нi чае авiя цыя. На эфек тыў насць пра ве ра на ство ра ная 

сiс тэ ма тэ ры та ры яль най аба ро ны.

На ўсiх ме ра пры ем ствах пад рых тоў кi дзей нi чае авiя цыя, у 

тым лi ку но выя шмат мэ та выя са ма лё ты Су-30СМ.

— Му шу за зна чыць, што ўсе ме ра пры ем ствы пра во дзiм вы-

ключ на на сва ёй тэ ры то рыi, пры гэ тым мы ад кры ты для на шых 

су се дзяў, — за явiў Вiк тар Хрэ нiн.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Ак цэн тыАк цэн ты
«НА ШЫ ВУ ЧЭН НI — МЕ РА РЭ АГА ВАН НЯ»Вiк тар ХРЭ НIН:
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