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G20 да мо ві лі ся вы дат ка ваць пяць трыль ё наў 
до ла раў на вы ра та ван не су свет най эка но мі кі

Пер ша па чат ко ва са міт двац цат кі 

меў ся ад быц ца ў Са удаў скай Ара-

віі ў ліс та па дзе, але з-за сі ту а цыі 

з COVІD-19 быў пе ра не се ны. Ён 

прай шоў у рэ жы ме ві дэа кан фе рэн-

цыі. Для пад тры ман ня су свет най фі-

нан са вай ста біль нас ці лі да ры дзяр жаў па лі чы лі мэ та згод ным 

пра цяг ваць буй на маш таб ную фі нан са вую да па мо гу. Удзель ні кі 

да мо ві лі ся ўклас ці пяць трыль ё наў до ла раў у су свет ную эка-

но мі ку для пе ра адо лен ня на ступ стваў пан дэ міі ка ра на ві ру са. 

Мі ніст рам фі нан саў і кі раў ні кам цэнт раль ных бан каў кра ін G20 

да ру ча на вес ці ка ар ды на цыю і рас пра ца ваць план дзе ян няў 

у ад каз на COVІD-19. Лі да ры так са ма па абя ца лі за бяс пе чыць 

бес пе ра шкод ныя па стаў кі це раз гра ні цы ме ды цын скіх та ва раў, 

жыц цё ва не аб ход ных пра дук таў сель скай гас па дар кі. Вы ні кам са-

мі ту ста ла да моў ле насць аб су мес ных на ма ган нях для ба раць бы 

з пан дэ мі яй ра зам з СА АЗ, ААН і Між на род ным ва лют ным фон-

дам. Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя бу дуць вы дзя ляц ца 

да дат ко выя срод кі, а яе паў на моц твы бу дуць па шы ра ны.

Асноў ны ачаг пан дэ міі — у ЗША
У Злу ча ных Шта тах ві ру сам за ра зі ла ся звыш 85 ты сяч ча-

ла век. Гэ та больш, чым у Кі таі, дзе па ча ло ся рас паў сюдж ван-

не ка ра на ві рус най ін фек цыі. Ад 

яе ў ЗША па мер ла больш чым 

1200 ча ла век. У па чат ку са ка ві-

ка, ад зна чае тэ ле ка нал CNBC, у 

ЗША на ліч ва ла ся ка ля 100 па-

цвер джа ных вы пад каў COVІD-19. 

Па вод ле слоў ген ды рэк та ра 

Су свет най ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя Тэд ра са Ад ха-

но ма Гэб рэ е су са, з мо ман-

ту рэ гіст ра цыі пер ша га за-

хва рэ ла га да ад зна кі ў 100 

ты сяч за ра жа ных прай шло 

67 дзён. По тым за 11 дзён 

гэ тая ліч ба вы рас ла да 200 

ты сяч хво рых. І ўся го ча ты ры дні спат рэ бі ла ся, каб коль касць 

хво рых у све це па вя лі чы ла ся яшчэ на 100 ты сяч ча ла век.

Без ра бо ты мо жа за стац ца 
да 25 міль ё наў ча ла век

Між на род ная ар га ні за цыя 

пра цы (МАП) пад лі чы ла, што 

з-за пан дэ міі ка ра на ві ру са 

мо гуць апы нуц ца за ва ро та мі 

прад пры ем стваў да 25 міль-

ё наў ча ла век. Ге не раль ны 

ды рэк тар МАП Гі Рай дэр 

вы сту пае за між на род нае 

су пра цоў ніц тва ў ба раць бе 

з но вай хва ляй бес пра цоўя 

і гра шо вую да па мо гу па цяр пе лым. Ужо пра хо дзяць ма са выя 

зваль нен ні ра бот ні каў най больш за кра ну тых пан дэ мі яй га лін — 

ту рыз му, авія транс пар ту, гра мад ска га хар ча ван ня. «Мы пра па на-

ва лі Еў ра ка мі сіі і Еў ра са ве ту ра зам з Еў ра пей скім цэнт ра бан кам 

вы пус ціць так зва ныя «ка ра на бон ды», — ад зна чы ла дэ пу тат ад 

вен гер скай апа зі цыі Кла ра Доб рау. — Ме ры жорст кай эка но міі 

не да па ма га юць у хо дзе па доб на га кры зі су». Ідэю ка ра на бон даў 

бу дуць аб мяр коў ваць мі ніст ры фі нан саў кра ін ЕС. Не ка то рыя з 

іх ужо яе ад кі ну лі, сцвяр джа ю чы, што па слаб лен не бюд жэт ных 

пра віл мо жа толь кі па гор шыць фі нан са выя цяж кас ці.
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• На цы я наль ны банк 

Бе ла ру сі рэ ка мен да ваў 

бан кам раз гле дзець маг-

чы масць па ве лі чэн ня лі-

мі таў апе ра цый у кра мах 

без уво ду ПІН-ко да.

• «Мед Лён» па чаў вы-

пус каць ба ваў ня на-льня ныя 

філь тры для ме ды цын скіх 

ма сак лю бо га ты пу. Фільтр 

мож на змя няць да пя ці ра-

зоў, па вя ліч ва ю чы та кім 

чы нам тэр мін экс плу а та цыі 

са мой мас кі.

• Бе ла рус кія і ра сій-

скія кар то гра фы рас-

пра ца ва лі ат лас «Да-

ро га мі во ін скай сла вы, 

1941—1945».

• Мін бу дар хі тэк ту ры пра-

во дзіць апы тан не бу дар га-

ні за цый для вы пра цоў кі мер 

па іх пад трым цы.
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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» на II квартал
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«Ва ша пе да га гіч нае мер ка ван не: ці мо жа па-

ста віць на стаў нік вуч ню ад зна ку «1» у вось-

мым кла се па рус кай лі та ра ту ры?» — за пы-

та ла ся ня даў на ў сва іх ка лег у пра фе сій най 

су по лцы ў са цы яль най сет цы пе да гог. І вы-

клі ка ла га ра чую дыс ку сію. «Ча му нель га? 

Ёсць та кая ад зна ка!», «Не дар ма ж рас пра-

ца ва лі шка лу ад 0 да 10. Ка лі б там не бы ло 

ад на го ба ла — ін шае пы тан не...» — ка за лі ад-

ны. «А што вас бян тэ жыць? Ніз кая ад зна ка 

ці ад сут насць ве даў па лі та ра ту ры?», «1 бал 

ста віц ца ў вы пад ку, ка лі тэкст лі та ра тур на га 

тво ра пра чы та ны част ко ва, ву чань не мо жа 

яго пе ра ка заць, гу тар ка ў яго не раз ві та. Ён 

да пус кае мност ва моў ных і гра ма тыч ных 

па мы лак...» , «А што зра біў (і ў прын цы пе 

ці зра біў што-не будзь) на стаў нік, каб вы вес ці 

школь ні ка на больш вы со кую ад зна ку? Аса-

біс та для мя не ад зна ка «1» — край няя ме-

ра...» — да во дзі лі ін шыя. Трэ ба да даць, што 

сам ву чань, па сло вах на стаў ні цы, моц на 

здзі віў ся: як мож на атры маць па лі та ра ту ры 

«адзін ку»?

Ацэнь ван не на ву чэн цаў ста ла тэ май за ключ-

на га аду ка цый на га бран ча. Ар га ні за та ра мі 

се рыі не фар маль ных су стрэч пе да го гаў 

ста лі су за сна валь нік ака дэ міі крэ а тыў ных 

тэх на ло гій ІT Рrіnсеss і пры ват най шко лы 

STЕАM, вы клад чык, мен тар Ва лян ці на 

ЧЭ КАН і кі раў нік ІT-шко лы Mуfrееdоm, 

ар хі тэк тар аду ка цый ных сіс тэм, 

аду ка тар Яў ген ЛУ ФЕР ЧЫК.

АЦЭНЬ ВАН НЕ 
І МА ТЫ ВА ЦЫЯ,
або Ча му ніз кія ад зна кі не сты му лю юць?

Пед са ветПед са вет

На жаль, тых, хто аба ра няў і вы зва-

ляў Ра дзі му, ста но віц ца ўсё менш. 

Та му ад на ра зо вая ма тэ ры яль ная 

да па мо га да 75-год дзя Вя лі кай Пе ра-

мо гі ве тэ ра нам і ўдзель ні кам Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, а так са ма тым, хто 

па цяр пеў ад яе на ступ стваў, бу дзе 

па-мак сі муму выплачана ў пер шыя 

дні кра са ві ка. Пра гэ та па ве да міў 

жур на ліс там на мес нік мі ніст ра пра-

цы і са цы яль най аба ро ны Аляк сандр 

РУ МАК.

На 1 са ка ві ка ў Бе ла ру сі за ста ло ся менш 

за пяць ты сяч ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най 

вай ны і 2947 не па срэд ных удзель ні каў ва-

ен ных дзе ян няў. Коль касць тых, хто па цяр-

пеў ад на ступ стваў вай ны, скла дае ка ля 14 

ты сяч ча ла век.

Дзяр жа ва па мя тае пра сва іх ве тэ ра-

наў. Яны ма юць роз ныя льго ты, вы пла ты 

і па вы шэн ні да пен сій. Так, па вод ле слоў 

Аляк санд ра Ру ма ка, па ме ры пен сій ве тэ-

ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны скла да юць 

ад 596 да 800 руб лёў. А юбі лей ныя да ты 

заў сё ды су пра ва джа юц ца ма тэ ры яль ны мі 

вы пла та мі. Сё ле та яны пра ду гле джа ны 

Ука зам Прэ зі дэн та № 491. І, як па ве да міў 

на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба-

ро ны, па стаў ле на за да ча, каб большасць 

гэ тых вы пла т ажыц ця віць у пер шыя дні кра-

са ві ка.

Акра мя та го, што год да Дня Пе ра мо гі 

пры ма юц ца і да дат ко выя ме ры пад трым кі, 

у пры ват нас ці, аб сле ду юц ца ўмо вы пра жы-

ван ня ве тэ ра наў. Са цы яль нае аб слу гоў ван-

не так са ма на кі ра ва на на тое, каб ака заць 

да па мо гу па жы лым лю дзям: сён ня больш 

за дзве ты ся чы ве тэ ра наў і па цяр пе лых ад 

на ступ стваў вай ны аль бо атрым лі ва юць па-

слу гі до ма, аль бо жы вуць у ін тэр на тах.

Што да ста лі цы, то ў Мін ску ця пер пра-

жы ва юць 1444 ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, у тым лі ку два Ге роі Са вец ка га Са-

ю за — Ва сіль Мі чу рын і Іван Кус таў. Усім 

ім, акра мя мер пад трым кі, пры ня тых на 

рэс пуб лі кан скім уз роў ні, аказ ва ец ца да-

дат ко вая пад трым ка са срод каў мяс цо-

ва га бюд жэ ту. Так, па сло вах на мес ні ка 

стар шы ні ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці 

і са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка ма 

Іры ны ДУД КА, гэ та што ме сяч ныя да пла-

ты да пен сій, 16-дзён ны курс бяс плат на га 

азда раў лен ня ў рэ абі лі та цый ным цэнт ры. 

Так са ма са срод каў мяс цо ва га бюд жэ ту 

кам пен су ец ца ра монт жыл ля для 

ве тэ ра наў.

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат

ПА МЯ ТА ЕМ 
ПРА ВЕ ТЭ РА НАЎ

Вы пла ты ім да свята пач нуц ца з 1 кра са ві ка

Біз нес з глы бінь зям лі
Зна ём ства з прад пры ем ствам Аляк сандр Лу ка шэн ка па чаў з 

асноў, як ён сам час та ка жа, «ад зям лі». У гіп са вай вы твор час-

ці гэ ты вы раз ус пры ма ец ца лі та раль на. Шмат міль ё наў га доў 

ка мень, з яко га ства ра юць гіпс, ля жыць у зям лі, яго да ста юць, 

пе ра мол ва юць, ва раць і вы раб ля юць пра дук цыю. Хі міч ных рэ чы-

ваў у пра цэ се амаль не да даюць, та му мож на сцвяр джаць, што 

гіпс — адзін з са мых эка ла гіч ных бу даў ні чых ма тэ ры я лаў.

Пас ля ма дэр ні за цыі прад пры ем ства за гру жа на — рас це вы-

руч ка, а ра зам з ёй і за роб кі ра бо чых. Па вы ні ках 2019 го да яны 

скла лі 1682 руб лі.

У пла нах прад пры ем ства, па сло вах Юрыя Ган ча ро ва, стар шы ні 

са ве та ды рэк та раў кар па ра цыі «Вол ма» (з'яў ля ец ца ад ным з ула-

даль ні каў «Бел гіп са»), — на рас ціць до лю ім парт аза мя шчэн ня ў 

кра і не: «Сё ле та мы раз ліч ва ем, што да да дзім ка ля 30 пра цэн таў. 

Наш су ін вес тар — ня мец кая фір ма «Кнаўф» — ну мар адзін у све це 

па гіп са вых ма тэ ры я лах — па чы нае ства раць на на шым прад пры-

ем стве пра дук цыю пад сва ёй ганд лё вай мар кай. І тое, што ра ней 

пры во зі лі з Ра сіі ці Лат віі, ця пер бу дуць вы раб ляць тут».

Мяр ку юць, што шля хам за груз кі ма гут нас цяў да 2025 го да з 

54 міль ё наў руб лёў вы руч кі прый дуць да 100 міль ё наў. Абя ца-

юць пра мыс лоў цы ця гам ча су па вя лі чыць і за роб кі — аж да 2000 

руб лёў!

Фіш ка і на він ка прад пры ем ства — па за грэб не вая плі та для 

хут ка ўзвод ных ма на літ ных кан струк цый, якая вы ка рыс тоў ва ец ца 

для ўнут ра ных пе ра га ро дак. Яна ляг чэй шая, чым жа ле за бе тон-

ная, і не па тра буе тын ка ван ня.

Як да ла жыў ві цэ-прэм' ер Ула дзі мір Ку ха раў, па ўсіх асноў ных 

бу даў ні чых ма тэ ры я лах (цэ мент, шчэ бень, пліт ка) на зі ра ец ца рост 

экс пар ту та ва раў. Кры ху пай шлі ўніз па цэ мен це. Гэ та звя за на з 

не аб ход нас цю за крыц ця ўлас на га рын ку — ства рэн нем та ва раў 

з вы со кім да баў ле ным кош там.

Сён ня ў кра і не функ цы я нуе больш за 1100 прад пры ем стваў 

усіх фор маў улас нас ці і па ме раў, якія зай ма юц ца ства рэн нем 

бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. Іс ну юць праб ле мы з до ма бу даў ні чы мі 

кам бі на та мі. Пад час ма дэр ні за цыі яны ўзя лі крэ ды ты, якія не 

змаг лі ад даць. Сён ня па ло ва за во даў ад дае даў гі і та му не мо жа 

знач на раз гар нуц ца. Урад рых туе пра па но вы па ме рах раз віц ця 

гэ тых за во даў. Мяр ку юць, што ў хут кім ча се мож на вый сці на 

100-пра цэнт ную іх за груз ку, а ўжо сё ле та яны бу дуць пра ца ваць 

на 83 пра цэн ты ад ма гут нас цяў. Па су ад но сі нах ца на—якасць 

ДБК пра па нуе са мае вы дат нае жыл лё.

«Зра зу ме ла, там, дзе пры ват ныя прад пры ем ствы, у вас ра бо ты 

менш, та му што яны са мі ва ру шац ца. А дзяр жаў ныя прад пры-

ем ствы рэс пуб лі кан скай, ка му наль най фор мы ўлас нас ці — гэ та 

ва шы прад пры ем ствы, і вы па він ны пра ца ваць з імі. А экс парт — 

гэ та спра ва ві цэ-прэм' е ра», — на га даў Прэ зі дэнт прад стаў ні кам 

ура да.

На прад пры ем стве Аляк санд ру Лу ка шэн ку рас ка за лі, што ТАА 

«Бел гіпс» аран дуе кар дон ную фаб ры ку ў Пу ха ві чах для пе ра-

пра цоў кі тэт ра па каў. А ў цэнт ры ста лі цы па ву лі цы Каз ло ва ў 

«Бел гіп са» за ста ла ся пля цоў ка ад ста ро га прад пры ем ства. Там 

вы твор цы жа да юць па бу да ваць з ай чын ны мі за бу доў шчы ка мі 

шмат функ цы я наль ны жыл лё вы комп лекс. «Па ду ма ем. Ах вот ных 

жыл лё бу да ваць у нас — хоць гаць га ці» , — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён на га даў пра сваё да ру чэн не: да ваць пля цоў кі толь-

кі тым, у ка го ёсць свая ма гут ная ба за для бу даў ніц тва. «Нам не 

трэ ба бу да ваць у Мін ску столь кі жыл ля. Бо мы паў то рым сум ны 

во пыт Маск вы», — звяр нуў ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка. Прэ зі дэнт 

за зна чыў: ка лі кі раў ніц твам прад пры ем ства ру ха юць не мер кан-

тыль ныя на ме ры «на біць кі шэ ні за кошт лю дзей», па бу даў ніц тве 

мож на бу дзе да мо віц ца.

Да ла жы лі кі раў ні ку дзяр жа вы аб пра екце па ўста наў лен ні кан-

тэй не раў для ма ку ла ту ры. Га ра джа не па кі да юць там між ін шым 

і ста рую лі та ра ту ру. Са бра на з 700 кан тэй не раў амаль 80 ты сяч 

кніг, раз да дзе на па ўста но вах 60 ты сяч з іх. Ся род «не па трэб ных» 

кніг зной дзе ны ўні каль ныя рэд кія вы дан ні, пад руч ні кі, эн цык ла-

пе дыі. Прэ зі дэнт абу рыў ся: на вош та вы кід ваць эн цык ла пе дыі? 

На прык лад, «Са вец кі эн цык ла пе дыч ны слоў нік» — у яго са мо-

га за ха ва ла ся та кая кні га, лю дзі ка лісь ці ў чар зе ста я лі, каб яе 

ку піць.

«НА ШЫ МАГ ЧЫ МАС ЦІ Ў ТЫМ, 
ШТО МЫ НЕ СПЫ НЯ ЕМ 

ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ»Пад час на вед ван ня 
прад пры ем ства «Бел гіпс» 
Прэ зі дэнт га ва рыў 
пра тое, як за стац ца 
на пла ве ў су час ных 
скла да ных рэаліях

Раз мо ву па сут нас ці Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па чаў ледзь пе ра-

сту піў шы па рог прад пры ем ства, 

якое адзі нае ў кра і не вы раб ляе 

ліс ты гіп са кар до ну і па за грэб-

не выя плі ты. Но вы за вод з су-

час ным аб ста ля ван нем ства рае 

так са ма су хія бу даў ні чыя су ме сі 

і прэ мік сы. І ад ра зу важ ныя і ак-

ту аль ныя да ру чэн ні — пе ра гле-

дзець за ка на даў ства ў сфе ры бу-

даў ніц тва, пе рай сці на су свет ныя 

стан дар ты, па зба віц ца бар' е раў і 

пе ра шкод. Гэ та спрос ціць жыц цё 

і за бу доў шчы кам, і аран да та рам. 

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што не аб-

ход на кант ра ля ваць сфе ру, прын-

цы пы ўзвя дзен ня, бяс пе ку па бу-

доў, але праз мер нас ці тут быць 

не па він на.

«Усе жы выя, зда ро выя, тва ры свет лыя, 

ру кі па мы лі, ды што вам тут іх мыць, у вас 

тут гіпс, усё чыс тае, — жар там рас па чаў 

раз мо ву кі раў нік дзяр жа вы. — Ма лай цы, 

зра бі лі доб рае прад пры ем ства. Са мае га-

лоў нае, што пра дук цыя, якую вы вы раб-

ля е це, ка рыс та ец ца по пы там на рын ку. 

Доб ра, што вы но вае пры ўно сі це ў на шу 

бу даў ні чую га лі ну. Доб ра, што на ўнут-

ра ным рын ку вы пра цу е це ак тыў на і пры 

кан ку рэн цыі за мя шча е це ім парт, які мы за 

ва лю ту куп ля ем. Пра гэ та мы ка за лі і пяць 

га доў та му, ка лі пла на ва лі бу даў ніц тва 

гэ та га прад пры ем ства. Та му ха це ла ся б 

па гля дзець, як вы тут пра цу е це. І ўво гу ле, 

доб ра, што пра цу е це».

Ме на ві та гэ та праб ле ма ця пер хва-

люе кі раў ні ка дзяр жа вы больш за ўсё, і 

праз два ме ся цы на яе «за хва рэе» ўвесь 

свет, упэў не ны Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«СЁН НЯ ПРАК ТЫЧ НА СПЫ НЕ НА ЭКА НО МІ КА СВЕ ТУ»
Асоб най част кай ві зі ту на «Бел гіпс» ста ла раз мо ва з пра цоў ным ка лек ты вам

СЯМЕЙНЫ ТРАНСПАРТ

Мінск. Набярэжная Свіслачы ў раёне вуліцы Маякоўскага.


