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Ка пі тал 25 су пер ба га це яў вы рас на $255 млрд
25 міль яр дэ раў з вяр шы ні спі са 

Forbes па вя лі чы лі свой ка пі тал на 

255 міль яр даў до ла раў за два ме ся-

цы, якія прай шлі з аб ва лу фон да ва-

га рын ку. Гэ та рэз ка кант рас туе са 

звест ка мі пра тое, што амаль кож ны 

чац вёр ты ра бот нік у ЗША быў вы му-

ша ны па даць на да па мо гу па бес пра цоўі. У су куп нас ці гэ тыя 

25 ча ла век (Forbes раз гля даў толь кі тых, чые кам па ніі ганд лю юц-

ца на бір жы) ва ло да юць ка пі та лам, які каш туе амаль $1,5 трлн. 

З гэ тай не вя лі кай гру пы ге не раль ны ды рэк тар Facebook Марк 

Цу кер берг за ра біў больш за ўсіх у до ла ра вым эк ві ва лен це. Ак цыі 

Facebook па да ра жэ лі амаль на 60 % за два ме ся цы, да сяг нуў шы 

гіс та рыч на га мак сі му му 22 мая. На дру гім мес цы па пры быт ку 

апы нуў ся най ба га цей шы ча ла век све ту, за сна валь нік і ген ды-

рэк тар Amazon Джэф Без ас. Най боль шы пры рост у пра цэнт ным 

вы ра жэн ні — у Ко лі на Чжэн Ху а на, за сна валь ні ка дру гой па 

ве лі чы ні пас ля Alіbaba ан лайн-кра мы Кі тая — Pіnduoduo. Кошт 

ак цый гэ тай кам па ніі з 23 са ка ві ка амаль пад во іў ся.

Іс па нія ад кры ец ца для за меж ных ту рыс таў у лі пе ні
Пра гэ та аб вяс ціў прэм' ер кра і ны Пед ра Сан чэс. Кі раў нік 

ура да на га даў, што Іс па нія што год пры мае больш за 80 міль ё-

наў ту рыс таў. Сан чэс па ра іў па да рож-

ні кам, якія ха це лі б на ве даць Іс па нію 

гэ тым ле там, ужо ця пер па чаць пла-

на ваць свае па езд кі. «Мы га ран ту ем, 

што ту рыс ты не бу дуць пад вяр гац ца 

ні я кім ры зы кам», — за пэў ніў прэм' ер. 

Так са ма ён за клі каў і са міх іс пан цаў 

пла на ваць ад па чы нак перш за ўсё ўнут ры кра і ны. Акра мя та го, 

Сан чэс аб' явіў пра тое, што се зон Ла Лі га, які быў пе ра пы не ны 

праз ус пыш ку ка ра на ві ру са, ад но віц ца з 8 чэр ве ня.

ЗША ата ка ва лі зга лад не лыя па цу кі
У Злу ча ных Шта тах па цу кі ста лі больш ак тыў ныя і агрэ-

сіў ныя на фо не пан дэ міі, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Цэнт ра па 

кант ро лі і пра фі лак ты цы за хвор ван няў ЗША (CDC). «Па цу кі 

ста но вяц ца агрэ сіў ныя не ў ад но сі нах да лю дзей, а ад но да 

ад на го», — рас ка заў ра то лаг Бо бі Ка ры ган. Спе цы я ліс ты звяз-

ва юць та кія па во дзі ны гры зу ноў з за крыц цём ці аб ме жа ван нем 

ра бо ты аб' ек таў гра мад ска га хар ча ван ня і ін шых ка мер цый ных 

прад пры ем стваў, ад хо ды ад якіх з'яў ля юц ца асноў най кры ні-

цай пра жыт ку для гэ тых жы вёл. Та кая праб ле ма да ты чыц ца 

мно гіх аме ры кан скіх га ра доў. У пры ват нас ці, у Чы ка га па цу кі 

па ча лі шу каць ежу на ват у дзён ны час, пе ра адоль ва ю чы пры 

гэ тым вя лі кія ад лег лас ці.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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Пры ём ная кам па нія — 2020

ЦТ ЗА ВЕР ШЫЦ ЦА 
23 ЛІ ПЕ НЯ

Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы зна чы ла гра фік 
пра вя дзен ня цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра-
ван ня ў рэ зер во выя дні.

ЦТ па бе ла рус кай і рус кай мо вах абі ту ры ен ты, 
якія па ўваж лі вай пры чы не пра пус ці лі эк за мен у 
асноў ныя дні, змо гуць здаць 19 і 21 лі пе ня.

Для гра ма да знаў ства, ма тэ ма ты кі, бія ло гіі, 
за меж ных моў (анг лій скай, ня мец кай, фран-
цуз скай, іс пан скай, кі тай скай), хі міі, фі зі кі, гіс-
то рыі Бе ла ру сі, геа гра фіі, су свет най гіс то рыі 
най ноў ша га ча су рэ зер во вы мі дня мі бу дуць 
19 і 23 лі пе ня.

Тэр мі ны рэ гіст ра цыі для пра хо джан ня цэнт-
ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня ў рэ зер во выя дні — 
з 12 да 17 лі пе ня.

Сер ты фі ка ты цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван-
ня ў пунк тах яго пра вя дзен ня абі ту ры ен там 
пач нуць вы да ваць з 24 лі пе ня, тым, хто зда-
ваў ЦТ у рэ зер во выя дні, — з 29 лі пе ня.

Як па ве дам ля ла ся ра ней, гра фік пра вя дзен-
ня цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня быў сё ле та 
ад ка рэк ці ра ва ны. ЦТ па бе ла рус кай мо ве ад бу-
дзец ца 25 чэр ве ня, па рус кай — 26 і 27 чэр ве ня, 
па гра ма да знаў стве — 29-га, па ма тэ ма ты цы — 
1 і 2 лі пе ня, бія ло гіі — 4 лі пе ня. ЦТ па за меж най 
мо ве мож на бу дзе здаць 6 лі пе ня, хі міі — 8 лі-
пе ня, фі зі цы — 10 лі пе ня, гіс то рыі Бе ла ру сі — 
12 лі пе ня, геа гра фіі — 14 лі пе ня, су свет най гіс-
то рыі най ноў ша га ча су — 16 лі пе ня.

Та кім чы нам, гра фік па да чы да ку мен таў у 
вы шэй шыя і ся рэд нія спе цы яль ныя на ву чаль-
ныя ўста но вы так са ма вы ма гае ка рэк ці роў кі. 
Пла на ва ла ся, што пры ём да ку мен таў у ВНУ 
рас пач нец ца 16 лі пе ня. Но вы гра фік па куль 
не за цвер джа ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На двор'е
ЦЁП ЛА, 

АЛЕ ДАЖДЖ ЛІ ВА
Сон ца прыгрэе да 22 гра ду саў

У апош ні ты дзень мая лет няе на двор'е 

да нас не прый дзе, ды і даж джоў на 

гэ тым тыд ні бу дзе шмат, але за ма раз-

кі спы няц ца, па ве дам ля юць спе цы я -

ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра -

ме тэа ра ло гіі, кант ро лю ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль-

на га ася род дзя Мінп ры ро ды. Асаб лі ва 

па трэб ныя апад кі па поўд ні кра і ны, дзе 

па куль мес ца мі вы па ла толь кі ка ля 30 % 

ме сяч най нор мы. Ча ка ем...

А сён ня бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мі, у 

дзён ныя га дзі ны ў асоб ных ра ё нах пра гры мяць 

на валь ні цы. Ве цер праг на зу ец ца паў ноч ны, паў-

ноч на-ўсход ні сла бы, пры на валь ні цах па ры віс-

ты. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла-

дзе ад плюс 16 гра ду саў да плюс 22. У се ра ду 

ча ка ец ца так са ма не зу сім со неч нае на двор'е. 

Уна чы па паў днё вым ус хо дзе, а ўдзень мес ца мі 

па кра і не прой дуць ка рот кія на валь ніч ныя даж-

джы. Уна чы і ра ні цай мес ца мі маг чы мы сла бы 

ту ман. Ве цер праг на зу ец ца паў ноч ны, паў ноч-

на-ўсход ні сла бы, пры на валь ні цах па ры віс ты. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 4—10 цяп-

ла, удзень — ад плюс 15 гра ду саў да плюс 21.

У ноч на чац вер бу дзе пе ра важ на без апад-

каў, толь кі ра ні цай і ўдзень мес ца мі па кра і не 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. У дзён-

ныя га дзі ны маг чы мыя на валь ні цы. Уна чы і 

ра ні цай у ніз кіх мес цах і па блі зу ва да ёмаў 

мо гуць быць сла быя ту ма ны. Ве цер праг на-

зу ец ца паў ноч на-ўсход ні сла бы, пры на валь-

ні цах па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы скла дзе ад плюс 4 да плюс 10 гра ду саў, 

удзень — 15—22 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных 

сі ноп ты каў, у пят ні цу і вы хад ныя пад уплы вам 

ма ла ру хо ма га фран таль на га па дзе лу ўшчыль-

ніц ца воб лач насць. Амаль паў сюд на прой дуць 

даж джы, мес ца мі пра гры мяць на валь ні цы. 

Ве цер праг на зу ец ца пе ра мен ных на прам каў, 

сла бы, пры на валь ні цах па ры віс ты. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы ў асноў ным скла дзе 6—12 

цяп ла, удзень бу дзе ад плюс 13 гра ду саў да 

плюс 20.

Сяр гей КУР КАЧ.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

пра во дзіць ма ні то рынг сі ту а цыі 

ва ўста но вах ахо вы зда роўя 

ўсёй кра і ны.

Акра мя ўпаў на ва жа ных, 

якія бы лі вы зна ча ны па кож-

ным рэ гі ё не згод на з да ру чэн-

нем кі раў ні ка дзяр жа вы, у склад 

экс перт ных груп увай шлі спе-

цы я ліс ты рэ гі ё наў, якія ма юць 

во пыт ба раць бы з COVІD-19, 

су пра цоў ні кі ка фед раў, прак-

ты ку ю чыя ўра чы, эпі дэ мі ё ла гі, 

га лоў ныя ме ды цын скія сёст ры 

і ад мі ніст ра та ры.

Увесь кра са вік і май спе цы-

я ліс ты на вед ва лі аб лас ныя і 

ра ён ныя баль ні цы. За вяр шыў-

ся рэс пуб лі кан скі ма ні то рынг 

пра вер кай ме ду ста ноў Мін ска. 

Атры ма ная ін фар ма цыя аб мяр-

коў ва ец ца на на ра дах, якія 

трой чы на ты дзень у рэ жы ме 

ві дэа кан фе рэн цыі пра хо дзяць 

пад стар шын ствам спі ке ра Са-

ве та Рэс пуб лі кі На тал лі Ка ча-

на вай. Яна, да рэ чы, ужо аса-

біс та на ве да ла Ві цеб скую, Го-

мель скую і Брэсц кую воб лас ці, 

дзе зна ё мі ла ся з аб ста ноў кай і 

раз маў ля ла з мед ра бот ні ка мі.

Пад час ма ні то рын гу экс пер-

ты, ка лі не аб ход на, аказ ва лі 

кан суль та тыў ную ці прак тыч ную 

да па мо гу, а так са ма ўказ ва лі 

на па мыл кі. Як ад зна чыў га лоў-

ны па за штат ны спе цы я ліст па 

ін фек цый ных за хвор ван нях 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Ігар КАР ПАЎ, у на шай кра і не 

пра та ко лы ля чэн ня па цы ен таў 

з COVІD-19 бы лі рас пра ца ва-

ны, ка лі за хвор ван не з'я ві ла ся 

ў Кі таі, і ця пер яны па ста ян на 

аб наў ля юц ца згод на з су час ны-

мі тэн дэн цы я мі ў све це. У пры-

ват нас ці, у мі ну лую пят ні цу пра-

та ко лы бы лі зноў аб ноў ле ныя. 

У ця пе раш ні час ва ўсіх рэ гі ё нах 

пра соч ва ец ца ад на стай насць у 

ас пек тах ля чэн ня.

Што да ты чыц ца срод каў 

ін ды ві ду аль най ахо вы, то Ігар 

Кар паў ад зна чыў, што рэ ані-

ма цый ныя ад дзя лен ні імі ўкам-

плек та ва ныя. Гэ та над звы чай 

важ на, бо спе цы я ліс ты там 

ма юць спра ву з ды халь ны мі 

шля ха мі, і тут па трэб на бяс пе-

ка най вы шэй ша га ўзроў ню.

— У рэ гі ё нах ня ста чы адзен-

ня мы так са ма не вы яві лі. Пры-

нам сі, не толь кі са ні та ры, але і 

тыя спе цы я ліс ты, якія не ма юць 

пра мо га кан так ту з па цы ен та-

мі, апра ну ты ў кас цю мы ахо-

вы, — ад зна чыў Ігар Кар паў.

Ён звяр нуў ува гу на тое, што 

ка лі ра ней больш пы тан няў на 

мес цах уз ні ка ла па сан эпі дрэ жы-

ме, то ця пер час цей аб мяр коў ва-

юць схе мы ля чэн ня, пы тан ні, як 

лепш па клас ці хво ра га, ка лі яго 

пад клю чыць да кіс ла ро ду і ў які 

мо мант па трэб ны больш ін тэн-

сіў ныя ме ра пры ем ствы.

Су мес на з ін фек цы я ніс та мі, 

эпі дэ мі ё ла га мі і ін шы мі экс пер-

та мі ў баль ні цах пра цу юць і кі-

раў ні кі сіс тэ мы ахо вы зда роўя. 

Мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі-

мір Ка ра нік аса біс та на ве даў 
за гэ ты час «чыр во ныя зо ны» 
ме ду ста ноў Ві цеб ска, На ва по-
лац ка, На ва груд ка, Смар го ні, 
Грод на, Ня сві жа, Го ме ля і Ба ра-
на віч. Экс пер ты зу ва ўста но вах 
ахо вы зда роўя ста лі цы па ста-
ян на пра во дзіць пер шы на мес-
нік мі ніст ра Дзміт рый Пі не віч. 
Ура чам з Лу нін ца, Стоўб цаў, 
Бу да-Ка ша лё ва, Го ме ля, Коб-
ры на, Бя ро зы, Свет ла гор ска, 
Ка лін ка віч да па ма гае вы явіць 
праб лем ныя мес цы, а так са ма 
рас пра цоў вае рэ ка мен да цыі па 
ар га ні за цыі мед да па мо гі і ла-
гіс ты цы ру ху па цы ен таў на мес-
нік мі ніст ра Але на Бог дан.

І ка лі кра са вік і май бы лі пры-
све ча ны ра бо це ў ста цы я на рах, 
то да лей экс перт ныя гру пы на-
ве да юць клі ні кі і са на то рыі, дзе 
па цы ен ты да леч ва юц ца і пра-
хо дзяць рэ абі лі та цыю. Так са-
ма ўва га бу дзе на кі ра ва на на 
па ляп шэн не ра бо ты па лі клі нік 
і ФА Паў. На ступ ны этап ма-
ні то рын га вых груп — ра бо та 
стан цый хут кай ме ды цын скай 
да па мо гі і рэс пуб лі кан скія на ву-
ко ва-прак тыч ныя цэнт ры.

Але на КРА ВЕЦ.

У сту дзе ні—лю тым Гру зію на ве да-

ла рэ корд ная коль касць бе ла рус кіх 

ту рыс таў — на 48 пра цэн таў больш, 

чым за той жа пе ры яд мі ну ла га го-

да, рас ка заў дып ла мат пад час прэс-

кан фе рэн цыі ў На цы я наль ным прэс-

цэнт ры. Су стрэ ча з жур на ліс та мі ў 

фар ма це ан лайн бы ла пры мер ка ва на 

да Дня не за леж нас ці Гру зіі, які кра і на 

ад зна чае сён ня, 26 мая. З нацыяналь-

ным святам Прэзідэнта Грузіі Сало-

ме Зурабішвілі павіншаваў Прэзідэнт 

Беларусі Аляксандр Лукашэнка 

і пажадаў ёй моцнага здароў'я, шчас-

ця, поспехаў у адказнай дзяржаўнай 

дзейнасці, а народу Грузіі — міра 

і дабрабыту.

«У Гру зіі вель мі лю бяць бе ла ру саў і спа-

дзя юц ца, што сё ле та, ня гле дзя чы на та кія 

цяж кія ча сы, шмат бе ла ру саў усё роў на 

пры е дзе ў Гру зію ад па чы ваць,бо гэ та важ-

на і для бе ла ру саў, і для гру зін, — ска заў 

па сол. — Для бе ла ру саў важ на, бо пас ля 

та кой эпі дэ міі лю дзям аба вяз ко ва па трэб-

ны ад па чы нак. Гру зія — гэ та ту рыс тыч ная 

кра і на, эка но мі ка Гру зіі ста іць на ту рыз ме, 

на сель скай гас па дар цы, і вя до ма, вель мі 

важ на для нас, каб лю дзі пры еха лі і ад па-

чы ва лі на на шых ку рор тах».

1 чэр ве ня Гру зія ад кры ва ец ца для 

ванд роў ні каў з Із ра і ля, Грэ цыі і Аў стрыі. 

З 15 чэр ве ня кра і на га то ва бу дзе пры няць 

ту рыс таў з яшчэ не каль кіх кра ін.

«Гру зія — бяс печ ная кра і на (з пунк-

ту по гля ду эпі дэ міі ка ра на ві ру са 

COVІD-19. — «Зв.»), — за пэў ніў дып ла-

мат. — Я спа дзя ю ся, што з 1 лі пе ня яна ад-

кры ец ца і для бе ла рус кіх ту рыс таў. Я для 

гэ та га зраб лю ўсё».

Па сол вы ка заў па дзя ку кам па ніі «Бел-

авія», якая да па маг ла пад час за крыц ця 

кра ін вяр нуц ца да до му больш 2700 гру-

зі нам. Ён вы ка заў над зею, што на ву лі цы 

Мін ска вер нец ца фес ты валь гру зін скай 

куль ту ры «Тбі лі со ба», які па куль за пла-

на ва ны на во сень.

Ва ле рый Ква рац хе лія ад ка заў на пы тан-

не «Звяз ды» пра тое, што пе ра шка джае 

кра і нам да сяг нуць на ме ча на га тры га ды 

та му кі раў ні ка мі Гру зіі і Бе ла ру сі ўзроў ню 

ўза ем на га ганд лю ў 200 міль ё наў до ла раў 

(ле тась ліч ба бы ла 120 міль ё наў).

«У нас ганд лё выя ад но сі ны мо гуць быць 

і боль шыя. Са мая вя лі кая праб ле ма тут — 

ла гіс ты ка. Яна вы ра шаль ная, хоць не так 

хут ка, як нам хо чац ца, — ска заў ён. — Мы 

спра бу ем вез ці та ва ры праз Укра і ну, каб 

яны маг лі ру хац ца без пе ра шкод. Мно гія 

пра дук ты ў Гру зіі кан ку рэн та здоль ныя для 

бе ла рус ка га рын ку, але транс парт ныя рас-

хо ды не га тыў на ўплы ва юць на іх кошт. Тое 

са мае з бе ла рус кі мі пра дук та мі. Ня гле дзя-

чы на гэ та, ган даль рас це. Ле тась ад быў ся 

доб ры пры рост про да жу на шых він і мі не-

раль най ва ды».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

На слы ху Ма ні то рынг ме ду ста ноў 
пра цяг ва ец ца

Су пра цоў ніц тва

Гру зія мо жа ад крыц ца для бе ла ру саў 1 лі пе ня
Та кую над зею вы ка заў Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Гру зіі ў Бе ла ру сі 

Ва ле рый КВА РАЦ ХЕ ЛІЯ

Па звест ках на 25 мая ў Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на 37 144 вы-

пад кі COVІD-19. Пры рост за апош нія су ткі склаў 946 ін -

фі цы ра ва ных. За час рас паў сюдж ван ня ін фек цыі па пра-

ві лі ся і вы пі са ны 14 449 па цы ен таў, у якіх ра ней быў па-

цвер джа ны ды яг наз COVІD-19 (249 за апош нія су ткі), па-

мер лі 204 па цы ен ты (пяць за апош нія су ткі). Пра ве дзе ны 

463 004 тэс ты (12 377 за апош нія су ткі).

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Бе-

ларусь выказвае глыбокія спачуванні Пе-

шыну Сяргею Уладзіміравічу, дырэктару 

рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыем-

ства «Выдавецтва «Беларусь», у сувязі з 

напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю 

МАЦІ, Першынай Соф'і Пятроўны.
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