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ШТО ХВАЛЮЕ?

Блiзкая ўлада

Яшчэ да пачатку прамой лiнii губернатар вобласцi Леанiд
Заяц пацiкавiўся ў спецыялiстаў
абстаноўкай па каранавiрусе. На
21 сакавiка фактаў выяўлення гэтага небяспечнага захворвання ў
Магiлёўскай вобласцi не было.
Ажыятажу вакол марлевых павязак, лекаў i прадуктаў першай неабходнасцi таксама няма. За тры
гадзiны прамой лiнii прагучала
толькi адно пытанне, якое ўскосна
датычылася гэтай хваробы: патэлефанаваў мужчына з Мсцiслаўскага раёна, каб спытацца, як цяпер вяскоўцам дабiрацца да райцэнтра. Раней яны пад'язджалi на
аўтобусе Магiлёў—Смаленск, але
гэты рэйс у сувязi з абвяшчэннем
эпiдэмii ў Расii адменены — што
рабiць? Аказалася, што падставы для трывогi няма: раённае кiраўнiцтва ўжо паклапацiлася, каб
мясцовы аўтапарк увёў так званы
кампенсацыйны рэйс i сяльчане
маглi без праблем дабiрацца да
горада.
Мужчына парадаваўся i задаў
яшчэ адно пытанне наконт здачы
малака. Ён трымае дзве каровы,
малако здае дзяржаве. Крыўдна, калi гэтае малако вяртаюць.
«У малакавоз сем вёсак малако
злiвае, яго вязуць у лабараторыю,
правяраюць i, калi што не так, вяртаюць усё назад. I яшчэ не факт,
што менавiта маё малако было
дрэннае, але ж тут нiчога не дакажаш», — абураўся заяўнiк. Губернатар паабяцаў разабрацца.
Раённыя ўлады таксама думаюць
над вырашэннем праблемы.
Двой чы патэле фа на ва лi наконт новабудоўлi на вулiцы Якубоўскага ў Магiлёве. Дом здалi амаль год таму, а недаробкi

Акцэнты
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i iншыя праблемы, якiя непакояць жыхароў
Магiлёўскай вобласцi болей, чым каранавiрус

застаюцца. Яны ж, як сведчаць
уласнiкi, iс тотныя — уваходныя
дзверы крывыя, дах працякае,
прадугледжаная праектам велапаркоўка адсутнiчае. Губернатар
па абя цаў, што ў най блi жэй шы
час будзе складзены графiк лiквiдацыi недахопаў i дом давядуць
да ладу. Аналагiчная праблема ў
магiляўчанкi, якая пабудавала сабе кватэру ў шматпавярховiку па
вулiцы Льва Сапегi. Ёй абяцаюць,
што разбяруцца з недаробкамi,
але даты ўвесь час пераносяцца. Маладая жанчына плацiць за
камуналку, а жыць у кватэры не
можа. Леанiд Заяц даў даручэнне
разабрацца ў сiтуацыi i жорстка
спытаць з тых, хто дае пус тыя
абяцаннi.
Адсутнасць цэнтралiзаванага
ацяплення, нiзкая тэмпература паветра ў жылых памяшканнях i вады ў кране, грыбок на сцяне пасля
капрамонту i сцены, што прамярзаюць зiмой, — сваiмi праблемамi
падзялiлiся жыхары Магiлёўскага
раёна, Асiповiч i Бабруйска.
Жыхарка вёскi Запруддзе Магiлёўскага раёна паскардзiлася на
адсутнасць калодзежа.
У заяўнiцы, якая набыла зямель ны ўчас так у Кня жыц кiм
сельсавеце, бяда з падключэннем
да электрасетак. Ёй прапанавалi
заплацiць грошы за будаўнiцтва

Вiктар ХРЭНIН:

лiнii, але чым гэта абгрунтавана,
не растлумачылi. Жанчына хвалюецца, што трэба пачынаць будаўнiцтва дома, а справа застопарылася на электрычнасцi. Губернатар даў даручэнне разабрацца,
чаму так адбылося, што ўчастак
быў прададзены, а ўмовы для будаўнiцтва на iм не створаны.
Былы малалетнi вязень канцлагера з Магiлёва панаракаў на
тое, што су тыкнуўся з цяжкасцямi па прасоўваннi сваёй праграмы наконт патрыятычнага выхавання i папрасiў садзейнiчання
ў старшынi аблвыканкама. 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 лёўска га
ад дзя лен ня ТБМ Алег Дзяч коў
падняў праблему захавання старадаўнiх помнiкаў архiтэк туры i
па мя цi на шых на цы я наль ных
дзеячаў. У прыватнасцi, прапанаваў зрабiць у горадзе помнiк
Янку Купалу.
Уся го на тэле фон ную лi нiю
дазванiлiся 28 чалавек. Акрамя
скаргаў i прапаноў гучалi таксама
i падзякi. Гэта, падкрэслiў Леанiд
Заяц, адзнака рабоце ўсёй улады.
Шмат прагучала пытанняў, якiя
патрабуюць дадатковага вывучэння, i губернатар даў даручэннi
адпаведным ведамствам прааналiзаваць абстаноўку i лiквiдаваць
недахопы ў самы кароткi час.
— Мы павiнны разабрацца ў
кожным канкрэтным выпадку i
даць чалавеку вычарпальны адказ. Трэба з павагай ставiцца да
людзей i нi ў якiм разе не пакiдаць
iх без увагi, — падкрэслiў губернатар, падводзячы вынiкi суботняй
прамой лiнii.
Нэлi ЗIГУЛЯ.

Падчас пра мой лі ніі, якую
правёў кіраўнік Гродзенскай
вобласці Уладзімір КРАЎЦОЎ,
гучалі пытанні работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі,
капітальнага рамонту, сітуацыі
з каранавірусам.
Па словах старшыні Гродзенскага аблвыканкама Уладзіміра Краўцова, нямала званкоў ад жыхароў
вобласці датычылася капітальнага
рамонту дамоў. Адзін з такіх зваротаў паступіў ад гродзенкі, якая
пражывае ў гіс тарычнай частцы
горада, па вуліцы Рэйманта. Яна
паведаміла, што дом тэрмінова патрабуе капітальнага рамонту — працякае дах, ёсць іншыя праблемы.
Гарадскім уладам дадзена даручэнне разабрацца ў сітуацыі, найперш
абследаваць дом і прыняць меры па
ліквідацыі недахопаў.
Дарэчы, капітальныя рамонты
пад пастаянным кантролем, паведаміў Уладзімір Краўцоў. Напрыклад, летась у вобласці гэтай работай было ахоплена каля 300 тысяч
квадратных метраў жылля. Асаблівая ўвага звяртаецца на тэрміны
выканання капітальных рамонтаў.
— Важна, каб усе даведзеныя
планы і графікі ў гэтым кірунку строга выконваліся, — падкрэсліў кіраўнік рэгіёна. — Нямала пытанняў па
капрамонце дамоў знімаецца дзякуючы менавіта планавай і публічнай рабоце. Штогод шляхам абследавання вызначаюцца дамы, якія
патрабуюць тэрміновага рамонту.
Спісы такіх жылых аб'ектаў публікуюцца ў мясцовых СМІ. Прымаюцца і
аператыўныя меры, напрыклад, пры
працяканні даху. У такіх выпадках
жыллёва-камунальныя службы павінны рэагаваць неадкладна.
Паступалі званкі ад жыхароў
новых мікрараёнаў горада. Апошнія гады абласны цэнтр ак тыўна
забудоўваецца, а вось пад'язныя
дарогі не ўсюды добраўпарадкаваны. З такой праблемай сутыкаюцца
як навасёлы абласнога цэнтра, так
і жыхары іншых населеных пунктаў. Увогуле добраўпарадкавання і
рамонту патрабуюць дарогі ў аграгарадках, раёнах прыватнай забу-

«НАШЫ ВУЧЭННI — МЕРА РЭАГАВАННЯ»

Вучэнне праводзiцца для таго, каб
ацанiць, наколькi добра падрыхтаваны войскi. Таксама яно з'яўляецца мерай рэагавання на манеўры НАТА каля
меж Беларусi. На гэта звярнуў увагу
мiнiстр абароны Вiктар ХРЭНIН:
— Праверка праводзiцца на фоне няпростага ваенна-палiтычнага i стратэгiчнага становiшча. Павялiчваюцца склад
груповак войскаў i колькасць узбраення, iнтэнсiўнасць вучэнняў
на тэрыторыi сумежных краiн толькi расце.
Самым маштабным за чвэрць стагоддзя стане вучэнне «Абаронца Еўропы — 2020». Толькi на тэрыторыi Польшчы i краiн
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У беларускiм войску працягваецца комплексная праверка баявой гатоўнасцi. Падраздзяленнi, задзейнiчаныя
ў ёй, занялi на палiгонах i ўчастках мясцовасцi зыходныя
раёны i цалкам гатовы да выканання вучэбна-баявых задач. Агулам у вучэннi бярэ ўдзел каля 6 тысяч чалавек
асабовага складу i 200 адзiнак узбраення, паведамляе
Мiнiстэрства абароны.

Балтыi сканцэнтравана звыш 11 тысяч чалавек асабовага складу i каля 800 адзiнак розных сiстэм узбраення. Прычым ад правядзення вучэнняў кiраўнiцтва Паўночнаатлантычнага альянсу
цалкам не адмовiлася нават з-за ўспышкi каранавiруса, хоць
пры гэтым былi адменены чатыры сумежныя вучэннi.
Таму сумесна з органамi пагранiчнай службы адпрацаваны
пытаннi ўзмацнення ўчасткаў дзяржаўнай гранiцы. Завершана
зладжванне воiнскiх частак i праводзiцца шэраг батальённых
тактычных вучэнняў з прымяненнем супрацьтанкавых кiраваных
ракет, стральбой артылерыi i рэактыўных сiстэм залпавага агню
на вялiкiя адлегласцi. Таксама ацэнена эфектыўнасць iснуючай
сiстэмы тэрытарыяльнай абароны. Падчас усiх этапаў падрыхтоўкi дзейнiчае авiяцыя. На эфектыўнасць праверана створаная
сiстэма тэрытарыяльнай абароны.
На ўсiх мерапрыемствах падрыхтоўкi дзейнiчае авiяцыя, у
тым лiку новыя шматмэтавыя самалёты Су-30СМ.
— Мушу зазначыць, што ўсе мерапрыемствы праводзiм выключна на сваёй тэрыторыi, пры гэтым мы адкрыты для нашых
суседзяў, — заявiў Вiктар Хрэнiн.
Валяр'ян ШКЛЕННIК.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
У Кiтаi адмяняюць каранцiн у правiнцыi Хубэй

Амерыканцы кiнулiся скупляць зброю

З кiтайскай правiнцыi Хубэй i
горада Ухань, закрытых з канца
студзеня з-за каранавiруса новага
тыпу, у найблiжэйшы час будзе
зняты каранцiн. Абмежаваннi на
дарогах у правiнцыi адменяць з
25 сакавiка, у самiм жа эпiцэнтры
пандэмii транспартныя зносiны адновяць 8 красавiка. Пра
гэта паведамiў ТАСС са спасылкай на заяву Дзяржаўнага
камiтэта па справах аховы здароўя рэгiёна. «Людзi, якiя пакiдаюць Хубэй, змогуць рухацца на аснове кода здароўя», —
адзначаецца ў заяве. Такое рашэнне кiтайскiя ўлады прынялi
на фоне паляпшэння эпiдэмiялагiчнай сiтуацыi.

Аб'ёмы продажаў агнястрэльнай зброi i боепрыпасаў на
тэрыторыi шэрагу штатаў рэзка выраслi, перадае тэлеканал
ABC. Як паведамiлi прадстаўнiкi крамы Ammo.com, у лютым
выручка за адпаведныя тавары вырасла на 309 працэнтаў у
параўнаннi з зiмой мiнулага года. Таксама адзначылi істотны
рост попыту на зброю праваахоўныя органы. Паводле падлiкаў палiцыi штата Вiрджынiя, у студзенi гэтага года 64 тысячы чалавек прайшлi праверкi бiяграфii, якiя з'яўляюцца
абавязковымi пры куплi агнястрэльнай зброi. Гэта ў паўтара
раза больш, чым летась. У штаце Каларада работнiкi палiцыi зарэгiстравалi ўдвая больш такiх праверак. У Нью-Ёрку i
Тэхасе попыт на боепрыпасы таксама павялiчыўся. Гаспадар
спецыялiзаванай крамы ў Фiладэльфii расказаў, што гра-

Фота БелТА.

Кватэрныя пытаннi, здача малака,
захаванне помнiкаў архiтэктуры...
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довы. Як было адзначана, штогод
у вобласці прыводзіцца ў парадак
220—230 кіламетраў мясцовых дарог, і гэтая работа працягнецца сёлета і ў найбліжэйшую пяцігодку.
Не засталася па-за ўвагай і тэма
аховы здароўя. Значная колькасць
зваротаў на прамую лінію датычылася менавіта работы медыцынскай
сферы. Зразумела, што занепакоенасць жыхароў рэгіёна звязана
з тэмай каранавіруса. Уладзімір
Краўцоў нагадаў, што лабараторна па цвер джа ны па-ра ней ша му
застаецца толькі адзін тэст у жанчыны, якая вярнулася з Італіі. Яна
праходзіць лячэнне, а тыя, хто меў
з ёй кантакт, знаходзяцца на каранціне. Масавых выпадкаў заражэння ў вобласці няма. Жыхары
рэгіёна праінфармаваны аб тым,
якая сітуацыя складваецца ў вобласці і краіне, у тым ліку аб мерах,
якія прымаюцца, каб не дапусціць
распаўсюджвання віруса.
— Кантроль у гэтым кірунку сур'ёзны, — адзначыў Уладзімір Краўцоў. — Кожны турыст, які вяртаецца
ў Беларусь праз пункты пропуску
вобласці, праходзіць абследаванне на граніцы. Медыцына рэгіёна ў
поўнай ступені гатова для барацьбы з гэтай пагрозай. У аптэках дастаткова масак і дэзынфекцыйных
сродкаў. У бальніцах ёсць усё неабходнае для лячэння, у тым ліку апараты штучнай вентыляцыі лёгкіх.
Кіраўнік рэгіёна падкрэсліў, што
цяпер галоўнае — захоўваць спакой,
не паддавацца паніцы. У крамах вобласці дастаткова прадуктаў. Закладваецца і аснова будучай харчовай
бяспекі — аграрыі пачалі пасяўныя
работы. Палявыя работы распачалі
ва ўсіх раёнах Гродзеншчыны.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

ДАПАМОГА
ДЛЯ
ВЕТЭРАНА
Больш за 720 магіляўчан атрымаюць аднаразовую выплату да 75-годдзя Вялікай Перамогі.
У спісе 170 ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны
і 559 чалавек, якія пацярпелі ад ваенных дзеянняў і наступстваў вайны.
— У сувязі са святкаваннем 75-й гадавіны Перамогі і
ў адпаведнасці з Указам № 491 Прэзідэнта ад 30 снежня мінулага года грамадзянам гэтай катэгорыі пры ўмове, што яны пастаянна жывуць у краіне і атрымліваюць
пенсію ад Рэспублікі Беларусь, прадугледжана дапамога ў памеры ад 700 да 2500 рублёў, — удакладніла
першы намеснік начальніка ўпраўлення па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне Магілёўскага гарвыканкама Марыя ШАПНЕЎСКАЯ. — Выплата будзе
ажыццяўляцца органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне з 1 красавіка да 1 мая гэтага года.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

мадзяне апасаюцца магчымага росту злачыннасцi на фоне
пандэмii каранавiруса i спрабуюць засцерагчы сябе.

Геолагi знайшлi ў Аўстралii
продка ўсiх сучасных жывёл
Даследчыкi з Калiфарнiйскага ўнiверсiтэта ў Сан-Дыега i
Музея Паўднёвай Аўстралii выявiлi старажытнага продка ўсiх
сучасных жывёл, у тым лiку людзей. Гэта маленькая iстота,
якая жыла 555 мiльёнаў гадоў таму на месцы цяперашняга
Зялёнага кантынента. Падобнае на чарвяка стварэнне памерам з рысавае зярнятка атрымала назву Ikaria wariootia.
«Гэта, iмаверна, самая старажытная двухбакова-сiметрычная iстота, — заўважыў геолаг Эванс Скот. — Можна сказаць, наш вельмi раннi сваяк». Нягледзячы на сваю адносна
простую форму, Ikaria была досыць складаным арганiзмам у
параўнаннi з iншымi, якiя iснавалi ў той перыяд.

