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Ве ра год ны вы нік Brexіt — 
мі нус 700 ты сяч рабочых мес цаў

Па да дзе ных Ін сты ту-

та эка на міч ных да сле-

да ван няў Галь ле (ІWH), 

кам па ніі кан ты нен таль-

най Еў ро пы, якія зай ма-

юц ца экс пар там праз Ла-

Манш, мо гуць стра ціць 

больш за 700 ты сяч пра-

цоў ных мес цаў у вы пад ку 

вы ха ду Вя лі ка бры та ніі з ЕС без двух ба ко ва га ганд лё ва га 

па гад нен ня. Пра гэ та па ве дам ляе га зе та Fіnancіal Tіmes.

З улі кам кам па ній за ме жа мі ЕС, якія экс пар ту юць у Вя-

лі ка бры та нію, згод на з не апуб лі ка ва ны мі спра ва зда ча мі 

ІWH у вы пад ку Brexіt без здзел кі мо гуць быць стра ча ныя 

за 1 млн пра цоў ных мес цаў.

У спра ва зда чы га во рыц ца, што ў вы ні ку Brexіt без здзел кі 

больш за ўсіх па цер піць Гер ма нія: най буй ней шая эка но мі ка 

Еў ро пы мо жа стра ціць больш за 176 ты сяч пра цоў ных мес-

цаў. Фран цыя мо жа па зба віц ца больш за 80 ты сяч пра цоў ных 

мес цаў, Поль шча — 78 ты сяч, Іта лія — 72 ты ся чы. За ме жа мі 

ЕС больш за ўсіх па цер піць Кі тай: праг на зу ец ца стра та амаль 

91 ты ся чы пра цоў ных мес цаў. У са мым Злу ча ным Ка ра-

леў стве ска ра чэн ні скла дуць амаль 22 ты ся чы пра цоў ных 

мес цаў. Пры гэ тым не вя лі кія кра і ны па цер пяць мац ней з-за 

маш та баў сва іх рын каў пра цы: Ір лан дыя, па пра гно зах, стра-

ціць больш за 35 ты сяч пра цоў ных мес цаў — амаль 2 % усёй 

коль кас ці. Сла ва кія, Чэш ская Рэс пуб лі ка, Бель гія і Маль та 

мо гуць стра ціць ад 0,5 % да 3,4 % ра бо чых мес цаў.

У Япо ніі праг на зу юць дэ фі цыт ме ды каў
Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя, пра цы і са цы яль-

на га за бес пя чэн ня Япо ніі 

за кла по ча на тым, што ў 

2040 го дзе, ка лі коль касць 

са ста рэ лых да сяг не пі ку, 

кра і на мо жа су тык нуц ца 

з сур' ёз ным не да хо пам 

ме ды цын ска га пер са на лу 

і тых, хто зай ма ец ца до гля дам. Пра гэ та па ве дам ляе 

япон ская дзяр жаў ная тэ ле ра дыё кам па нія NHK.

Мі ніс тэр ства вы ка за ла гэ тыя асця ро гі ў пра ек це што-

га до ва га дак ла да на тэ му ста рэн ня на сель ніц тва кра і ны 

і яго ска ра чэн ня. У да ку мен це га во рыц ца, што ў 2040 го-

дзе сек та ру ахо вы зда роўя і до гля ду мо гуць спат рэ біц ца 

10,7 міль ё на ра бот ні каў. Праг на зу ец ца так са ма, што да 

2040 го да, ка лі до ля па жы ло га на сель ніц тва да сяг не пі ку, 

ка ля 40 % муж чын бу дуць да жы ваць да 90 га доў, а 20 % 

жан чын — да 100 га доў.

Дак лад пад крэс лі вае не аб ход насць ума ца ван ня доў-

га тэр мі но вай устой лі вас ці сіс тэ мы са цы яль на га за бес-

пя чэн ня, каб спра віц ца з праб ле май не да хо пу мед пер-

са на лу ў бу ду чы ні. На дум ку аў та раў да ку мен та, да па-

мо га са ста рэ лым, дзя ку ю чы якой яны змо гуць пры маць 

ак тыў ны ўдзел у жыц ці гра мад ства, да зво ліць ска ра ціць 

коль касць ра бот ні каў, не аб ход ных у гэ тым сек та ры. 

Дак лад так са ма па каз вае на не аб ход насць пры няц ця 

мер, якія па спры я юць па ве лі чэн ню ся рэд няй пра цяг-

лас ці жыц ця на тры га ды і больш як для жан чын, так і 

для муж чын.

Фран цу зы пра тэс ту юць су праць за крыц ця 
рэ ста ра наў

У Па ры жы і Мар-

сэ лі прай шлі ак цыі 

пра тэс ту ўла даль ні каў 

ба раў і рэ ста ра наў су-

праць но вых аб ме жа-

валь ных мер з-за пан-

дэ міі ка ра на ві ру са, па-

ве дам ляе фран цуз ская між на род ная ра дыё стан цыя RFІ.

З 28 ве рас ня ў Па ры жы ра бо та ба раў і рэ ста ра наў 

па він на за кан чвац ца ў 22.00. Ад нак рэ ста ра цыі, якія не 

пра да юць ал ка голь без за ка зу страў, мо гуць пра цяг ваць 

пра ца ваць. У Мар сэ лі і су сед нім го ра дзе Экс-ан-Пра ванс 

з 00.00 28 ве рас ня за крыц цю пад ля га юць на огул усе мес-

цы гра мад ска га хар ча ван ня. Ра шэн не ўлад бы ло су стрэ та 

абу рэн нем ра бот ні каў гэ тай сфе ры, якія яшчэ не па спе лі 

ад на віц ца пас ля вяс но ва га ка ран ці ну.

Па за яве ўла даль ні каў ба раў і рэ ста ра наў, яны па тра-

ці лі шмат гро шай, каб пры ста са вац ца да пост-ка ран цін-

на га пе ры я ду, а ця пер ім не да юць маг чы масць аку піць 

зроб ле ныя ўкла дан ні.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Сло ва — чы та чам

ПАЎ СТА ГОД ДЗЯ 
«ЗВЯЗ ДА» 
ПІ ША ПРА БРЭСЦ КУЮ 
КРЭ ПАСЦЬ

Ры гор БЫ СЮК, ды рэк тар ме ма-

ры яль на га комп лек су «Брэсц кая 

крэ пасць-ге рой»:

— На ле та мы бу дзем ад зна чаць 

50-год дзе ме ма ры яль на га комп лек-

су, і спра вяд лі ва бу дзе ска заць, што 

ўсе га ды най ста рэй шая бе ла рус кая 

га зе та бы ла по бач з на мі. Па чы на-

ю чы з пер шых рэ парт ажаў аб ад-

крыц ці ве ліч на га пом ні ка ге ра іч най 

аба ро не па чат ку вай ны і за кан чва-

ю чы ма тэ ры я ла мі пра ця пе раш нія ра монт, рэ кан струк-

цыю, раз віц цё ме ма ры яль на га комп лек су.

Крэ пасць — асаб лі вы аб' ект, ра ней для ўсёй вя лі кай 

кра і ны, ця пер — для Бе ла ру сі. Сю ды пры яз джа юць лю дзі 

з уся го све ту, пры хо дзяць на шы са мыя юныя гра ма дзя-

не, каб атры маць пер шыя ўро кі муж нас ці і па тры я тыз му. 

Мы мно гае ро бім па ства рэн ні но вых су час ных му зе яў, 

пра во дзім вя лі кую асвет ніц кую ра бо ту і, вя до ма, ма ем 

па трэ бу ў ін фар ма цый най пад трым цы. Та му заў сё ды з 

удзяч нас цю ўспры ма ем пуб лі ка цыі пра ме ра пры ем ствы і 

па дзеі ме ма ры яль на га комп лек су, яго гіс то рыю. Да рэ чы, 

за пра шаю ўсіх ад зна чыць на шы юбі лей ныя да ты ў на ступ-

ным го дзе. 50 га доў — ме ма ры я лу і 80 га доў — ге ра іч най 

аба ро не крэ пас ці.

Як чы та чу мне мно гае ім па нуе ў ва шым вы дан ні. І перш 

за ўсё, род ная мо ва. Не су мнен на, су стра ка юц ца ці ка выя 

ма тэ ры я лы на гіс та рыч ныя тэ мы, ар ты ку лы на тэ му ад ра-

джэн ня на шай куль тур най спад чы ны. Як се на тар мі ну ла га 

склі кан ня з за да валь нен нем ад зна чаю пры сут насць на 

ста рон ках ця пе раш ніх чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі, мне ці-

ка выя іх ра бо та, іх мер ка ван ні, гра ма дзян ская па зі цыя.

За пі са ла Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.Трэць зван коў на пра мую 

лі нію па сту пі ла ад ма гі ляў-

чан і яшчэ тры ад жы ха роў 

Ма гі лёў ска га ра ё на. Па 

два ра зы па тэ ле фа на ва лі 

з Баб руй ска, Круг лян ска-

га, Мсці слаў ска га і Асі по-

віц ка га ра ё наў, а так са ма з 

Бя лы ніц ка га, Баб руй ска га, 

Бы хаў ска га, Кі раў ска га, Клі-

ма віц ка га, Крас на поль ска га, 

Кры чаў ска га, Хо цім ска га,

Ча вус ка га і Шкло ўска га ра ё-

 наў.

Тры вож ны сіг нал па сту-

піў з вёс кі Мо сін Хо цім ска-

га ра ё на, дзе ў гас па ды ні 

за хва рэ лі свін ні, тры з якіх 

пра па лі. На мес ца тэр мі но ва 

вы еха лі спе цы я ліс ты ра ён-

най ветс луж бы.

У сціс лыя тэр мі ны да ру-

ча на лік ві да ваць праб ле мы 
па но ва бу доў лі на ву лі цы 

Бя ро заў скай у Ма гі лё ве, якая 

бы ла зда дзе на ў экс плу а та-

цыю. Шмат дзет ная ма ці Але-

ся Ко на на ва па скар дзі ла ся, 

што ў яе но вым жыл лі шмат 

бу даў ні чых не да пра цо вак. 

Да лі ку ка рот ка тэр мі но вых 

па вы ра шэн ні ад не се на і 

пы тан не па ачыст цы ме лі я-

ра цый на га ка на ла ў за вул ку 

За рэ чны ў Ма гі лё ве, на стан 

яко га на ра ка ла ма гі ляў чан ка 

Іры на Аляк се еў на.

З Мсці сла ва па тэ ле фа на-

ва ла жан чы на і па ве да мі ла, 

што ў го ра дзе цэ лы год не 

пра цуе лаз ня. Гу бер на тар 

па абя цаў ёй, што ча каць 

за ста ло ся зу сім ня доў га — 

аб' ект ад кры ец ца ўжо да 

7 ліс та па да.

З вёс кі Ні ка ла еў ка-3 пра-

сіг на лі за ва лі на конт дрэн ных 

да рог. Стар шы ня абл вы кан-

ка ма даў да ру чэн не комп-

лекс на аб сле да ваць стан 

да рог у Ма гі лёў скім ра ё не і 

сфар мі ра ваць ад па вед ную 

пра гра му па іх ра мон це на 

на ступ ны год. На кант ро лі 

пы тан не і аб ад наў лен ні да-

ро гі да мо гі лак у ра ё не вёс кі 

Гры ба ны Ма гі лёў ска га ра ё-

на. Ад туль па скар дзі лі ся, 

што яе ўза ра лі.

Пад раз гляд тра пі ла так са-

ма скар га з Асі по віц ка га ра ё-

на на конт пра ца ўлад ка ван ня 

ў мяс цо вую аг ра гас па дар ку. 

Баб руй ча нін, які пе ра ехаў ту-

ды пра ца ваць, абу рыў ся, што 

зар пла та, якую ён атры маў, 

зу сім не та кая, як абя ца лі 

пер ша па чат ко ва.

Пра ва вую ацэн ку па він-
на атры маць і сі ту а цыя з не-
паў на лет нім з Баб руй ска, які 
пры няў удзел у не санк цы я-
на ва ным мі тын гу. На пра-
мую лі нію па тэ ле фа на ва ла 
яго за не па ко е ная ма ці.

У ад рас кі раў ні ка воб-
лас ці пра гу ча ла так са ма 
не каль кі па дзяк. Жы хар 
Ча вус ка га ра ё на па дзя ка ваў 
за вы ра шэн не пы тан ня па 
рэ кан струк цыі лі ній элект ра-
пе ра да чы ў па сёл ку Яла вое, 
а жы хар ка Баб руй ска га ра ё-
на вы ка за ла ўдзяч насць за 
да па мо гу ў аб га родж ван ні 
зя мель на га ўчаст ка.

Стар шы ня абл вы кан ка ма 
Ле а нід За яц, пад су моў ва ю чы 
вы ні кі пра мой лі ніі, пад крэс-
ліў, што зва ро там гра ма дзян 

па він на і на да лей на да вац ца 

асаб лі вая ўва га. Без гэ та га 

да ве ру ад на сель ніц тва да 

ўла ды не бу дзе. Усе пы тан-

ні, якія па сту пі лі на пра мую 

лі нію, узя ты на кант роль. Па 

кож ным з іх бу дуць пры ня тыя 

ме ры і да дзе ны тлу ма чэн ні 

за яў ні кам.

Уся го з па чат ку го да на пра-
мыя лі ніі па сту пі ла 813 зва-
 ро таў — на 84 бо лей, чым за 

ана ла гіч ны пе ры яд ле тась. 

З іх 285 вы ра ша ны ста ноў-

ча, 170 за яў ні кам да дзе ны 

тлу ма чэн ні ў пісь мо вым вы-

гля дзе, яшчэ 83 зва ро ты 

зна хо дзяц ца на пра цяг лым 
кант ро лі і 84 у ста дыі раз гля-
ду. Ра шэн не ад мо віць у за-
да валь нен ні па тра ба ван няў 

пры ня та па 133 за яў ні ках.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Бліз кая ўла да

Ме ды цы на, да ро гі, ка му нал ка...
На су бот нюю пра мую лі нію ў Ма гі лёў скі абл вы кан кам звяр нуў ся 

31 жы хар воб лас ці

На гэ ты раз яны ме лі маг чы масць за даць свае пы тан-

ні на ўпрост гу бер на та ру — Ле а ні ду Зай цу. Праб ле мы 

тра ды цый на да ты чы лі ся жыл лё ва-ка му наль най, бу-

даў ні чай, да рож най і ін шых сфер дзей нас ці. Не ка то-

рыя праб ле мы гра ма дзян па ча лі вы ра шац ца ад ра зу 

ж пас ля іх сіг на лу. Як у вы пад ку з ра сі ян кай Тац ця най 

Ле а ні даў най, якая жы ве ў Мсці сла ве. Да па мо га не аб-

ход на яе бра ту, які пе ра нёс два ін суль ты і за раз мае 

па трэ бу ў ме ды цын скай да па мо зе. Ён згу біў да ку мент, 

які па цвяр джае від на жы хар ства ў Бе ла ру сі, і яго ад-

мо ві лі ся пры маць у мяс цо вай бальніцы. Пас ля зван ка 

на пра мую лі нію на за яў ле ны ад рас бы ла на кі ра ва на 

хут кая да па мо га. Ме ды кі па він ны даць за клю чэн не, а 

ка лі спат рэ біц ца, шпі та лі за ваць па цы ен та.
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Будзь у кур се!

ЗА БА РО НА 
НА РЫ БА ЛОЎ СТВА — 

ПА ПРОСЬ БАХ ВЯС КОЎ ЦАЎ
Яна да ты чыц ца ўчаст каў ра кі Нё ман 

і Гро дзен ска га ва да схо ві шча ў пе ры яд 
не рас та вай міг ра цыі рыб

Па ста но вай Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя «Аб змя нен ні па ста но вы Мі ніс-

тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 6 каст рыч ні ка 2016 г. № 31» 

уста ноў ле на поў ная за ба ро на на ама тар скае ры ба лоў ства 

на ўчаст ках ра кі Нё ман і Гро дзен ска га ва да схо ві шча ў 

мес цах раз мя шчэн ня во да пра пуск ных збу да ван няў ка ля 

вё сак Гля да ві чы Мас тоў ска га і Мі хай лаў ка Гро дзен ска га 

ра ё наў Гро дзен скай воб лас ці ў пе ры яд не рас та вай міг-

ра цыі рыб з 1 са ка ві ка да 30 мая і ў пе ры яд зі ма валь най 

міг ра цыі рыб з 1 каст рыч ні ка да 31 снеж ня. Ад па вед ная 

ін фар ма цыя з'я ві ла ся на сай це Мінп ры ро ды.

Гэ тая за ба ро на да зво ліць спы ніць ма са вае ада бран не 

ры бы на вы шэй на зва ных участ ках ра кі Нё ман і Гро дзен-

ска га ва да схо ві шча, за ха ваць рыб ныя рэ сур сы і ства рыць 

спры яль ныя ўмо вы для ўзнаў лен ня аба ры ген ных ві даў 

рыб. Акра мя та го, гэ та бу дзе з'яў ляц ца стры маль ным 

фак та рам бра кань ер ства.

Пры чы ны ўста наў лен ня за ба ро ны на ама тар скае ры ба-

лоў ства — не ад на ра зо выя зва ро ты жы ха роў вёс кі Гля да-

ві чы Мас тоў ска га ра ё на ў Дзяр жаў ную ін спек цыю ахо вы 

жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь аб ма са вым вы ла ве міг ры ру ю чай ры бы на во да-

пра пуск ных збу да ван нях, раз ме шча ных ка ля вё сак Гля да-

ві чы Мас тоў ска га і Мі хай лаў ка Гро дзен ска га ра ё наў.

Па вод ле ін фар ма цыі Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы-

вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь і Гро дзен ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та, 

у вы ні ку ўста ноў кі двух во да пра пуск ных збу да ван няў вя лі-

ка га дыя мет ра для рэ гу ля ван ня ўзроў ню пад' ёму ва ды на 

Гро дзен скім ва да схо ві шчы, а так са ма пе ра крыц ця рэ чы шча 

ра кі, міг ра цыя ры бы з ра кі Нё ман на за топ ле ныя ўчаст кі 

ажыц цяў ля ец ца не па срэд на праз гэ тыя бу дын кі. Увес ну і 

ўво сень пе ра соў ван не ры бы но сіць ма са вы ха рак тар, што 

звя за на з яе не рас та вы мі і зі ма валь ны мі міг ра цы я мі.

Сі ту а цыя, што скла ла ся на на зва ных участ ках ра кі, 

ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца ры ба ло ва мі, у тым лі ку за-

ба ро не ным спо са бам баг рэн ня, што пры во дзіць да траў-

мі ра ван ня ры бы круч ка мі і на ступ най яе гі бе лі.

Па вод ле экс перт ных ацэ нак, за адзін дзень вы лоў лі ва-

ец ца ка ля 200 кі ла гра маў ры бы, а на пра ця гу двух ме ся цаў 

ад бі ра ец ца ка ля 12 тон, што мо жа пры вес ці да пад ры ву 

рыб ных рэ сур саў і па пу ля цый ля шча, су да ка і са за на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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