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COVID-19 у ЗША: як ча ты ры вай ны
За ча ты ры ме ся цы эпi дэ мii 

COVID-19 у ЗША за гi ну ла столь-

кi ж аме ры кан цаў, коль кi су куп-

на ў ча ты рох пра цяг лых ва ен ных 

кам па нi ях — на Ка рэй скiм паў-

вост ра ве, у В'ет на ме, у Iра ку i 

ў Аф га нi ста не, пе рад ае Euronews. Агуль ная коль касць 

ах вяр пе ра вы сi ла 100 ты сяч ча ла век, склаў шы тра цi ну ад 

агуль най коль кас цi смя рот ных зы хо даў у све це ад ка ра-

на вi рус най iн фек цыi. Пер шы хво ры быў за рэ гiст ра ва ны ў 

шта це Ва шынг тон у кан цы сту дзе ня. Пан дэ мiя ад бi ла ся i 

на эка но мi цы: 39 мiль ё наў аме ры кан цаў ця пер за рэ гiст ра-

ва на на бiр жы пра цы. Фе дэ раль ныя ўла ды на стой ва юць 

на ад наў лен нi эка на мiч най ак тыў нас цi, пад крэс лi ва ю чы 

пры гэ тым, што ра шэн нi та ко га кштал ту — прэ ра га ты ва 

гу бер на та раў.

Renault, Nissan i Mitsubishi 
пла ну юць унi фi ка ваць вы твор часць

Аў та ма бiль ны аль янс аб-

вяс цiў маш таб ную рэ фор му 

з мэ тай ска ра чэн ня вы дат каў 

i па ве лi чэн ня кан ку рэн та-

здоль нас цi. У рам ках гэ та га 

пра ек та да 2025 го да Renault, 

Nissan i Mitsubishi па вiн ны бу дуць су мес на рас пра цоў ваць 

i вы раб ляць пры блiз на па ло ву сва iх ма дэ ляў. «Та кi па-

ды ход ска ро цiць на шы ўкла дан нi ў рас пра цоў ку ма дэ ляў 

на 40 пра цэн таў», — рас тлу ма чыў стар шы ня праў лен ня 

Renault Жан-Да мi нiк Се нар. Рэ фор ма пра ду гледж вае стан-

дар ты за цыю вы твор час цi i вы ка ры стан не адзi ных ба за вых 

плат фор маў для ства рэн ня но вых аў та ма бi ляў. Пры гэ тым 

парт нё ры па аль ян се па дзе ляць па мiж са бой рын кi. Renault 

бу дзе ад каз ваць за Еў ро пу, Ра сiю, Паў днё вую Аме ры ку i 

Аф ры ку, Mitsubishi — за Паўд нё ва-Ус ход нюю Азiю i Акi я-

нiю, а Nissan на цэ лiц ца на Япо нiю, Кi тай i ЗША.

Ве не цы ян скi кi на фес ты валь прой дзе ў тэр мiн
Ён ад бу дзец ца з 2 да 12 ве-

рас ня, па ве да мi ла вы дан не 

Variety са спа сыл кай на гу-

бер на та ра рэ гi ё на Ве не та Лу-

ку Заю. Тым не менш ве не цы ян скае бi е на ле ар хi тэк ту ры 

ад кла лi на на ступ ны год з-за пан дэ мii ка ра на вi ру са. Звы-

чай на да ты абод вух ме ра пры ем стваў су па да лi. Па сло вах 

Заi, для ар хi тэк тур най вы стаў кi спат рэ бiц ца да бу да ваць 

не аб ход ныя па вiль ё ны, у той час як для кi на агля ду «ўсё 

га то ва». Гу бер на тар Ве не та i па су мя шчаль нiц тве член 

ад мi нiст ра цый на га са ве та кi на агля ду пад крэс лiў, што фес-

ты валь ад бу дзец ца ў «экс пе ры мен таль ным фар ма це». Ён 

па пя рэ дзiў, што сё ле та бу дзе па ка за на менш фiль маў, чым 

ле тась. Гэ та тлу ма чыц ца рэ жы мам iза ля цыi, у якiм апы ну-

лi ся ў тым лi ку кi не ма та гра фiс ты па ўсiм све це.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Блізкая ўла даБлізкая ўла да

Агу чыць праб ле мы, за даць пы тан нi
Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мi i Мiн скiм гар вы кан-

ка мам пра вод зяц ца пра мыя лi нii ў мэ тах па вы шэн ня эфек-

тыў нас цi ра бо ты са зва ро та мi гра ма дзян i юры дыч ных асоб, 

вы ка ра нен ня фак таў бю ра кра тыз му i ця га нi ны, па пе ра твор-

час цi, а так са ма для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных 

пы тан няў, якiя ўзнi ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лi нii ў су бо ту, 30 мая, з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

на мес нiк стар шы нi Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ва дзiм Iва на вiч 

АЛЬ ШЭЎ СКI. Тэл. 8 016 221 31 21;

кi раў нiк спраў Вi цеб ска га абл вы кан ка ма Аляк сандр Ула дзi мi ра вiч 

СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

пер шы на мес нiк стар шы нi Го мель ска га абл вы кан ка ма Iгар 

Мi ка ла е вiч ЧАС НОК. Тэл. 8 023 233 12 37;

кi раў нiк спраў Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Iгар Анд рэ е вiч

ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

кi раў нiк спраў Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма Ры гор Аляк санд ра вiч 

ВА РО НIН. Тэл. 8 022 250 18 69;

пер шы на мес нiк стар шы нi Мiнск ага абл вы кан ка ма Сяр гей 

Вiк та ра вiч ЛЯЎ КО ВIЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нiк стар шы нi Мiнск ага гар вы кан ка ма Аляк сандр 

Вi кенць е вiч ДА РА ХО ВIЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Пра гэ та за явiў Прэ зi дэнт 

Бе ла ру сi на су стрэ чы 

з Над звы чай ным 

i Паў на моц ным Па слом 

Рэс пуб лi кi Сер бiя Вель кам 

Ка ва ча вi чам. Су стрэ ча 

ад бы ла ся ў су вя зi 

з за кан чэн нем паў на моц тваў 

серб ска га дып ла ма та.

Кi раў нiк дзяр жа вы вы ка заў шка-

да ван не аб яго ад' ез дзе, да даў шы: 

«Вель мi спа дзя ю ся i прос та па-сяб-

роў ску ха чу вас па пра сiць, каб вы 

пе рад алi Прэ зi дэн ту Сер бii, каб на-

ступ ны па сол пас ля вас быў та кi ж, 

як вы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва-

жыў, што ў Бе ла ру сi ся род па слоў 

з'яў ля ец ца ўсё больш са праўд ных 

сяб роў. Ён ус пом нiў ра шэн не па сла 

Сла ва кii ў Бе ла ру сi Ёза фа Мi га ша 

ўдзель нi чаць сё ле та ў па ра дзе Пе-

ра мо гi ў Мiн ску. «Гэ та са праў ды 

год ны быў учы нак. Ка лi шчы ра, 

мне не зу сiм зра зу ме лая па зi цыя 

сла вац ка га кi раў нiц тва, якое асу дзi-

ла гэ та. Ён вы рас у сям'i па тры ё та, 

баць ка зма гаў ся з на цыз мам, быў, 

на коль кi я ве даю, пар ты за нам. Ён 

(Ёзаф Мi гаш. — «Зв.») вы сту паў, 

ка заў пра гэ та шчы ра. Ну як мож на 

гэ та му ча ла ве ку прад' яў ляць прэ-

тэн зii?» — пра ка мен та ваў сi ту а цыю 

бе ла рус кi лi дар.

«Мы тра пят лi ва па ды хо дзiм да 

пры зна чэн ня i вi та ем пры зна ча ных 

па слоў у Бе ла ру сi i ха це лi б, каб яны 

бы лi са праўд ны мi сяб ра мi, — да даў 

кi раў нiк дзяр жа вы. — Мы ра зу ме-

ем, што лю бы па сол бу дзе ад стой-

ваць iн та рэ сы сва ёй кра i ны. Але 

па сол па вi нен склей ваць ад но сi ны 

сва ёй кра i ны з Бе ла рус сю, ска жам, 

ка лi ты слу жыш у Бе ла ру сi».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

лiў, што кi раў нiц тва кра i ны вель мi 

за цi каў ле нае ў тым, каб з брат няй 

Сер бi яй бы лi доб рыя ад но сi ны i па-

сол ад па вя даў iм.

«Мы з Прэ зi дэн там, як заў сё-

ды, га ва ры лi пра на шы двух ба ко-

выя ста сун кi, пра на шы сяб роў скiя i 

брат нiя ад но сi ны, — рас ка заў жур-

на лiс там спа дар Ка ва ча вiч пас ля 

су стрэ чы з кi раў нi ком бе ла рус кай 

дзяр жа вы. — Прэ зi дэнт за ўва жыў, 

што ад но сi ны, якiя iс ну юць па мiж 

Бе ла рус сю i Сер бi яй, — рэд касць».

Па сло вах па сла, раз мо ва iш ла i 

пра роз ныя кан крэт ныя маг чы мас цi 

ганд лё ва-эка на мiч на га су пра цоў-

нiц тва.

«На прык лад, Сер бiя ча кае iм-

пар ту бе ла рус кiх элект ро бу саў», — 

да даў дып ла мат.

«Што да ты чыц ца мя не аса бiс-

та, гэ та цяж кi мо мант — з'яз джаць 

з кра i ны, якую лю бiш, — пры знаў-

ся па сол. — Бе ла русь — дзi вос ная 

кра i на! Вы тут жы вя це i для вас 

гэ та звык ла. Але ка лi па гля дзець 

све жым по гля дам i з ад кры тай ду-

шой на Мiнск i Бе ла русь, то ба чыш 

усю пры га жосць гэ тай кра i ны. Ра-

зам з тым бе ла рус кiя лю дзi — яны 

прос та цу доў ныя! Я вяр та ю ся ў 

Сер бiю, але Бе ла русь i бе ла рус кi 

на род у ма ёй асо бе заў сё ды бу-

дуць мець сяб ра».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры няў з дак ла дам кi раў нi ка 

спраў Прэ зi дэн та Вiк та ра 

Шэй ма на.

Бе ла рус кi лi дар пад крэс лiў, 

што яго перш за ўсё цi ка вiць сi ту-

а цыя ў пад ве да мас ных Кi раў нiц-

тву спра ва мi прад пры ем ствах, на 

дзей насць якiх уплы ва юць эка на-

мiч ныя на ступ ствы пан дэ мii но ва га 

ка ра на вi ру са, — а ме на вi та больш 

чым у 100 ар га нi за цы ях, раз ме-

шча ных на тэ ры то рыi i за ме жа мi 

Бе ла ру сi.

«Не ў кож на га мi нiст ра столь кi 

прад пры ем стваў, — за ўва жыў Прэ-

зi дэнт. — Гэ та пра цоў ныя ка лек ты-

вы, ты ся чы лю дзей».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па цi ка-

вiў ся, якая там сi ту а цыя, дзе яна 

най больш на пру жа ная i якiя кi раў-

нiк спраў ба чыць не га тыў ныя тэн-

дэн цыi.

«Нам нi ў якiм вы пад ку нель-

га стра цiць лю дзей, — пад крэс лiў 

Прэ зi дэнт. — Кi раў нiц тва спра ва-

мi — тут i бог за га даў, каб не бы ло 

праб лем... Трэ ба пад тры маць iх хоць 

па ру ме ся цаў, па куль ад но вiц ца эка-

но мi ка ў све це».

Бе ла рус кi лi дар да даў, што раз-

мо ва iдзе пра пад трым ку не ўсiх 

агу лам, а тых, хто най больш па-

цяр пеў з аб' ек тыў ных пры чын — 

з-за знi жэн ня ту рыс тыч ных па то-

каў ва ўмо вах ка ран цi ну ў мно гiх 

кра i нах.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ПА СОЛ ПА ВI НЕН 
СКЛЕЙ ВАЦЬ АД НО СI НЫ»

Пар ла менц кi дзён нiкПар ла менц кi дзён нiк

Вя лi кае свя та для ма лень кiх

 У тэ му
Сер бiя — адзi ная кра i на ў Еў ро пе, з якой у Бе ла ру сi дзей нi ча юць 

двух ба ко вы Да га вор аб сва бод ным ганд лi i бяз вi за вы рэ жым.

Ле тась та ва ра аба рот склаў ка ля 150 мiль ё наў до ла раў, саль да бы ло 

ста ноў чае ў па ме ры ка ля 13 мiль ё наў до ла раў. У пер шым квар та ле 

гэ та га го да та ва ра аба рот знi зiў ся на 30 пра цэн таў, экс парт — удвая. 

У вы нi ку скла ла ся ад моў нае саль да.

Ра зам з тым экс парт бе ла рус кiх па слуг у Сер бiю ак тыў на рас це 

(у 12 ра зоў за мi ну лы год i ў 11 ра зоў за пер шы квар тал сё ле та). 

Асноў ная до ля яго пры хо дзiц ца на бу даў нiц тва част кi тру ба пра во да 

«Ту рэц кi па ток».

У Сер бii дзей нi ча юць лi нii па збор цы трак та раў МТЗ i аў то бу саў МАЗ. 

Рэа лi за ва ны пра ект па па стаў цы для МУС Сер бii 33 па жар ных ма шын 

на ба зе ша сi МАЗ. Вя дзец ца ра бо та па ар га нi за цыi па ста вак буй ной 

пар тыi бе ла рус кiх аў то бу саў i тра лей бу саў для Бел гра да.

У Мiн ску серб ская кам па нiя «Да на Хол дынг» бу дуе жы лы комп лекс 

«Ма як Мiн ска» по бач з На цы я наль най бiб лi я тэ кай i мiж на род ны фi нан-

са вы, дзе ла вы, за баў ляль ны i жы лы комп лекс «Мiнск-Мiр» на мес цы 

бы ло га аэ ра пор та. Кошт пра ек таў — 800 мiль ё наў до ла раў.

«НАМ НI Ў ЯКIМ ВЫ ПАД КУ 
НЕЛЬ ГА СТРА ЦIЦЬ ЛЮ ДЗЕЙ»

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Перад Днём абароны дзя-

цей чле ны Па ста ян най ка-

мi сii Па ла ты прад стаў нi коў 

па за ка на даў стве за вi та лi 

з та кой мэ тай у дзi ця чы 

га ра док Ле нiн ска га ра ё на 

Мiн ска.

Пар ла мен та рыi пры вез лi па-

да рун кi i «цу доў ны ра мо нак», 

на пя лёст ках яко га па кi ну лi 

свае па жа дан нi. Рас цi зда ро вы-

мi i ду жы мi дзе цям i пад лет кам 

да па мо гуць кег лi, мя чы, аб ру чы, 

дыс кi. А ма лыя, у сваю чар гу, 

пад рых та ва лi су ве нi ры для гас-

цей — яр кiя ма люн кi, на якiх ад-

люст ра ва на ўсё са мае га лоў нае 

для ча ла ве ка: сям'я, зда роўе, 

сяб роў ства.

«Хай сцiп ла, але ад ду шы 

вы ра шы лi па вiн ша ваць дзя цей. 

Дзе цi — са мае га лоў нае, што 

ёсць у кра i не. Ма лыя i мо ладзь 

заў сё ды бы лi на пер шым мес-

 цы», — ска заў жур на лiс там 

дэ пу тат Аляк сандр СОН ГIН.

1 чэр ве ня дэ пу та ты пра цяг-

нуць вiн ша ваць дзя цей у сва iх 

вы бар чых акру гах, да па мо гуць 

вы ра шыць пы тан нi кан крэт на га 

дзi ця цi або ўста но вы. Раз гля да-

юц ца праб ле мы ма лых бе ла ру саў 

i на за ка на даў чым уз роў нi: за раз у 

Па ла це прад стаў нi коў зна хо дзiц ца 

Ко дэкс аб ад мi нiст ра цый ных пра-

ва па ру шэн нях, адзiн з раз дзе лаў 

яко га да ты чыц ца не паў на лет нiх.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

МЕ РЫ РЭ АЛЬ НАЙ ПАД ТРЫМ КI
Прэ зi дэнт пад пi саў важ ныя да ку мен ты са цы яль най на кi ра-

ва нас цi.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пi саў Указ № 179 «Аб апла це пра цы». 

Ука зам пра ду гледж ва ец ца пад тры ман не за ра бот най пла ты ра бот-

нi каў бюд жэт ных ар га нi за цый на ўзроў нi, не нi жэй шым за па мер 

мi нi маль най за ра бот най пла ты, i ажыц цяў лен не iм ад па вед ных 

да плат у вы пад ку вы му ша най ня поў най за ня тас цi або аб' яў лен ня 

пра стою. У якас цi да дат ко вай маг чы май кры нi цы фi нан са ван ня рас-

хо даў бюд жэт ных ар га нi за цый у вы пад ку не да стат ко вас цi срод каў 

ад дзей нас цi, якая пры но сiць да хо ды, вы зна ча ны срод кi рэс пуб лi-

кан ска га i мяс цо вых бюд жэ таў.

Так са ма быў пад пi са ны Указ № 178 «Аб ча со вых ме рах дзяр-

жаў най пад трым кi най маль нi каў i асоб ных ка тэ го рый гра ма дзян». 

Да ку мен там пра ду гле джа на маг чы масць атры ман ня най маль нi ка мi 

суб сi дый для да пла ты ра бот нi кам да мi нi маль най за ра бот най пла-

ты пры iх вы му ша най ня поў най за ня тас цi або аб' яў лен нi пра стою ў 

пе ры яд з 1 мая да 31 лi пе ня 2020 го да, а так са ма вы пла ты ўзно саў 

у дзяр жаў ны па за бюд жэт ны фонд са цы яль най аба ро ны на сель нiц-

тва. Ра шэн не аб вы дзя лен нi суб сi дый бу дзе пры мац ца мяс цо вым 

вы ка наў чым i рас па рад чым ор га нам, а пе ра лi чэн не гра шо вых срод-

каў — ор га нам Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель нiц тва.

Ука зам так са ма пра ду гле джа на пад аў жэн не да 31 жнiў ня 2020 го да 

пе ры я ду пра да стаў лен ня дзяр жаў най ад рас най пад трым кi ў вы гля дзе 

што ме сяч най са цы яль най да па мо гi гра ма дзя нам, у якiх у маi — лi пе нi 

2020 го да за кан чва ец ца тэр мiн дзе ян ня та кой да па мо гi.
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