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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
НА ЗВА НЫЯ КРА І НЫ, НАЙ БОЛЬШ СХІЛЬ НЫЯ 
ДА «ДЭ МА ГРА ФІЧ НЫХ БОМ БАЎ»

Вы дан не Scіence Alert на зва-

ла еў ра пей скія, азі яц кія і ін шыя 

кра і ны све ту, най больш схіль ныя 

да «дэ ма гра фіч ных бом баў за па-

во ле на га дзе ян ня» з-за зні жэн ня 

на ра джаль нас ці і па ве лі чэн ня до лі па жы лых лю дзей. Да іх 

ад но сяц ца ЗША, Іс па нія, Іта лія, Паўд нё вая Ка рэя, а так са ма 

Япо нія і Кі тай. Як вя до ма, «дэ ма гра фіч най бом бай за па-

во ле на га дзе ян ня» на зы ва юць сі ту а цыю, ка лі на зі ра ец ца 

па мян шэн не до лі пра ца здоль на га на сель ніц тва. Каб гэ та га 

па збег нуць, на ад ну жан чы ну па він на ў ся рэд нім пры па даць 

больш чым два дзі ця ці. Ад нак ка э фі цы ент на ра джаль нас-

ці ў мно гіх раз ві тых кра і нах упаў ні жэй за гэ ты ўзро вень. 

На ступ ствы мо гуць быць змік шы ра ва ныя пры то кам ра бо-

чых-міг ран таў, ад нак гэ ты мі ме ра мі нель га спы ніць кры зіс 

цал кам, ка лі знач ная коль касць гра ма дзян з'яз джае на 

пра цу ў ін шыя кра і ны. Па ве дам ля ец ца, што ў ЗША ка э-

фі цы ент на ра джаль нас ці зні зіў ся да рэ корд на га мі ні му му 

ў 1,76, а ча ка ная ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця да сяг ну ла 

78,7 го да. У Іс па ніі ка э фі цы ент на ра джаль нас ці скла дае 

1,5, а смя рот насць пе ра вы шае на ра джаль насць. Па ве лі чэн-

не на сель ніц тва ад бы ва ец ца толь кі за кошт пры ез джых, а 

не ка то рыя па се лі шчы ўжо амаль цал кам вы мер лі. Па доб-

ныя тэн дэн цыі на зі ра юц ца і ў Іта ліі, дзе лю дзі ад маў ля юц ца 

ад вя лі кай коль кас ці дзя цей з-за фі нан са вых цяж кас цяў. 

У Япо ніі ка э фі цы ент да ся гае 1,44, а ў Паўд нё вай Ка рэі — 

1,26. У Кі таі сем' ям да зво ле на мець два іх дзя цей за мест 

ад на го, ад нак на ват з улі кам гэ та га да 2030 го да ўзрост 

чвэр ці на сель ніц тва да сяг не 60 га доў (у 2010-м па каз чык 

скла даў 13 пра цэн таў).

У РА СІІ ВЫ ЯВІ ЛІ ПА ХА ВАН НЕ, 
СТА РЭЙ ШАЕ ЗА ЕГІ ПЕЦ КІЯ ПІ РА МІ ДЫ

У зо не бу ду ча га бу даў ніц тва аў та да ро гі ў го ра дзе Ак сай 

у Рас тоў скай воб лас ці ар хе о ла гі вы яві лі най ста ра жыт ней-

шае па ха ван не. Па вод ле ацэ нак спе цы я ліс таў, яго мож-

на ад нес ці да ІV ты ся ча год дзя да на шай эры, пе рад ае 

РІА На ві ны. «Шэсць ты сяч га доў та му на зад, за ты ся чу га-

доў да пер шых егі пец кіх пі ра мід! Гэ та ўні каль ныя зна ход кі, 

якія мож на на зваць са праўд най на ву ко вай сен са цы яй», — 

ад зна ча ец ца ў па ве дам лен ні кам па ніі «Аў та дар», якая вы-

сту пі ла за каз чы кам по шу каў. Пад час рас ко пак ар хе о ла гі 

на ткну лі ся на ары гі наль ныя ка мен ныя кан струк цыі ў вы-

гля дзе пад зем ных ка мер-ка та ком баў. Ад зна ча ец ца, што ў 

гэ тых ка ме рах у доб рым ста не за ха ва лі ся по суд, які тра ды-

цый на вы ка рыс тоў ваў ся для па мі наль най ежы, эле мен ты 

кон скіх аб ро цяў, а так са ма мед ныя пры ла ды. На дум ку 

на ву коў цаў, ужо пер шыя вы ні кі рас ко пак свед чаць аб уні-

каль ным ха рак та ры гэ та га аб' ек та куль тур най спад чы ны.

У БА Я ВЫХ ЧАС ЦЯХ ІЗ РА ІЛЬ СКАЙ АР МІІ БУ ДЗЕ 
СЛУ ЖЫЦЬ РЭ КОРД НАЯ КОЛЬ КАСЦЬ ДЗЯЎ ЧАТ

Жа дан не слу жыць у ба я вых час-

цях Ар міі аба ро ны Із ра і ля (ЦА ХАЛ) 

вы ка за лі 1000 дзяў чат-пры зыў ніц — 

рэ корд ная коль касць у па раў на нні з 

мі ну лы мі га да мі, па ве дам ляе вай ско-

вая ра дыё стан цыя «Га лей ЦА ХАЛ» 

па вы ні ках но ва га вай ско ва га пры зы ву, які за вяр шыў ся на 

гэ тым тыд ні. Ад зна ча ец ца, што яшчэ пяць га доў та му та кіх 
доб ра ах вот ніц ся род дзяў чат бы ло ўдвая менш. Па ве дам ля-
ец ца так са ма і аб па ве лі чэн ні коль кас ці пры зыў ніц, якія па-
жа да лі слу жыць у ба я вых час цях, ся род рэ лі гій ных дзяў чат. 
Акра мя ка рэн ных із ра іль цян, да ЦА ХАЛ да лу чы лі ся ма ла дыя 
рэ па тры ян ты, якія пры бы лі з роз ных кра ін Еў ро пы, Ла цін скай 

Аме ры кі, Аф ры кі. Част ка з іх за лі ча на ў ін жы нер ны кор пус, рэ-

па тры ян ты так са ма бу дуць слу жыць у бры га дзе па ра шу тыс-

таў-дэ сант ні каў, бра ня тан ка вым і ар ты ле рый скім кар пу сах, 

ба таль ё нах ра та валь ні каў і про ці па вет ра най аба ро ны.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт прай шоў ся па бу дын ку, на ве-

даў ка бі нет МРТ, апе ра цый ныя тэр мі но вых і 

пла на вых апе ра цый, а так са ма не ана таль ны 

блок, па га ва рыў з су пра цоў ні ка мі баль ні цы. 

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на не ка то-

рыя мо ман ты, якія яшчэ трэ ба да пра ца ваць. 

Пер шае — даў камп лек та ваць баль ні цу но-

вым су час ным аб ста ля ван нем, дру гое — па-

гля дзець на коль касць пер са на лу, каб яна 

бы ла ап ты маль най для ўста но вы.

Мі ністр ахо вы зда роўя Ва ле рый 

МА ЛА ШКА па ве да міў Прэ зі дэн ту асноў ныя 

па каз чы кі па ля чэн ні дзя цей. На прык лад, 

ад зна чыў, што ў апош нія дзе сяць га доў дзі-

ця чая смя рот насць у нас рэз ка зні зі ла ся. 

Так са ма ён звяр нуў ува гу на тое, што гэ та 

баль ні ца ста ла ба зай для на ву чан ня сту дэн-

таў ме ду ні вер сі тэ та: рых ту юць свае кад ры 

на мес цы.

* * *

Стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір ДВОР НІК рас ка заў пра асноў ныя 

па каз чы кі са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

рэ гі ё на, ад зна чыў шы, што ўсе яны вы кон ва-

юц ца. Так са ма гу бер на тар за кра нуў тэ му 

пра мыс ло вас ці, га во ра чы пра ма дэр ні за цыю 

за во даў. Раз мо ва зай шла і пра ўбо рач ную 

кам па нію. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што на поў на чы і на паў днё вым ус хо дзе воб-

лас ці стан не зда валь ня ю чы. Гэ та ад бы ло ся 

не столь кі з-за клі ма тыч ных умоў, коль кі 

з-за ха лат ных ад но сін з бо ку кі раў ніц тва. 

Прэ зі дэнт звяр нуў на гэ та ўва гу Ула дзі мі ра 

Двор ні ка, ад зна чыў шы, што не аб ход на пры-

му сіць усіх пра ца ваць як на ле жыць.

Чар га за су пер кам бай нам
На «Гом сель ма шы» Аляк санд ру Лу ка-

шэн ку рас ка за лі аб вы твор час ці кам бай наў і 

су пер кам бай наў. Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, якія 

праб ле мы бы лі вы яў ле ны пад час вы пра ба-

ван няў, што не аб ход на да пра ца ваць. Так-

са ма кі раў нік дзяр жа вы шмат ува гі ўдзя ліў 

не аб ход нас ці тры маць уз ро вень кан ку рэн-

та здоль нас ці, у тым лі ку ўліч ва ю чы пэў нае 

са пер ніц тва з ра сій скі мі вы твор ца мі.

Ге не раль ны ды рэк тар «Гом сель ма ша» 

Аляк сандр КАМ КО ад зна чыў, што прад-

пры ем ства моц на ад чу вае кан ку рэн цыю з 

Ра сі яй. Так са ма ён рас ка заў пра ім парт аза-

мя шчаль ны эфект, яко га ўда ло ся да сяг нуць, 

і стра тэ гію раз віц ця да 2030 го да. За раз 

пяць ма дэ ляў кам бай наў пра хо дзяць вы пра-

ба ван ні і бу дуць ста віц ца на вы твор часць у 

2019-м і на ступ ных га дах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 

не аб ход на шу каць ва ры ян ты, як пра ца ваць 

у ня роў ных умо вах і кан ку ры ра ваць, не па-

ру ша ю чы тэх на ла гіч ны пра цэс. Не аб ход на 

вы ка рыс тоў ваць сваю пе ра ва гу. Так са ма 

кі раў нік дзяр жа вы пра па на ваў пра пра ца-

ваць пра гра му на ўзроў ні ўсёй кра і ны, якая 

пра ду гледж ва ла б ад наў лен не ста рой тэх ні-

кі. Гэ та бу дзе тан ней для ўла даль ні ка, чым 

на бы ваць но вую, а для за во да та кі па ды ход 

азна чае но вы аб' ём пра цы. З па доб ным па-

ды хо дам пра цу юць МАЗ і МТЗ.

* * *

Пас ля на вед ван ня цэ ха Аляк сандр Лу-

ка шэн ка па гу та рыў з су пра цоў ні ка мі «Гом-

сель ма ша» і ад ка заў на іх пы тан ні. Прэ зі-

дэнт рас ка заў, што на ве даў прад пры ем ства 

ў тым лі ку для та го, каб па гля дзець, як ства-

ра ец ца су пер кам байн, а ў най блі жэй шыя 

дні пла нуе па гля дзець, як ён пра цуе ў по лі. 

Кі раў нік дзяр жа вы за ўва жыў, што ме ха ні за-

та ры вы каз ва юц ца пра ма шы ну доб ра, але 

важ на вы свет ліць праб ле мы. «Вы хо ча це 

ма дэр ні за вац ца. Вы хо ча це ін вес та ваць у 

вы твор часць. Ёсць крэ ды ты, але па трэб ныя 

га ран тыі, дзяр жаў ныя, ура да выя. Мы раз-

гле дзім гэ та пы тан не, хут чэй за ўсё, мы вас 

пад тры ма ем, але пад пэў ныя аба вя за цель-

ствы, — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

— Асноў ная мэ та май го ві зі ту — я не ма гу 

да пус ціць, каб «Гом сель маш» пры та кой 

жорст кай кан ку рэн цыі, пры тым ня доб ра-

сум лен най кан ку рэн цыі, знік з кар ты на шай 

пла не ты. Вя до ма, мы гэ та га не да пус цім».

На конт са пер ніц тва ў вы твор час ці Аляк-

сандр Лу ка шэн ка вы ка заў ся, што і з за ха ду, 

і з ус хо ду мы за ціс ну тыя. Прэ зі дэнт звяр нуў 

ува гу на пад трым ку ра сій ска га вы твор цы, 

ня гле дзя чы на да моў ле нас ці ў ме жах Еў ра-

зій ска га эка на міч на га са ю за. «Гэ та ня пра-

віль на. Гэ та не спра вяд лі ва. І гэ ту праб ле му 

мы не зды ма ем з па рад ку дня бе ла рус ка-ра-

сій скіх пе ра га во раў на ўзроў ні ўра да і на ват 

Прэ зі дэн та. Та му мы бу дзем імк нуц ца, каб 

ства рыць роў ныя кан ку рэнт ныя ўмо вы».

Кі раў нік дзяр жа вы на зваў Ка зах стан 

вель мі важ ным рын кам, які га то вы з на мі 

су пра цоў ні чаць і ўвай сці ў ка пі тал прад-

пры ем ства. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што не 

збі ра ец ца «Гом сель маш» пра да ваць. Ка-

зах стан скі бок мо жа раз ліч ваць толь кі на 

пэў ную до лю ак цый.

«Але са мае га лоў нае да ты чыц ца вас, і я 

вам ад кры та ў во чы ка жу: ка лі вы не пад цяг-

не це ся з якас цю сва ёй тэх ні кі, вы бу дзе це 

не кан ку рэн та здоль ныя. І я вас та ды пад-

трым лі ваць не бу ду», — ак цэн та ваў кі раў нік 

дзяр жа вы. Якасць пра дук цыі — пы тан не 

ну мар адзін.

Ад фут бо ла да ага ро да
Су пра цоў ні кі прад пры ем ства за да лі тры 

пы тан ні Прэ зі дэн ту: пра рэ кан струк цыю 

баль ні цы, Еў ра пей скія гуль ні і пра яго ўлас-

ны пры ся дзіб ны ўчас так.

«Па бу да ва лі па лац», — та кім ура жан-

нем на конт баль ні цы па дзя ліў ся кі раў нік 

дзяр жа вы, ад зна чыў шы най вы шэй шыя 

тэх на ло гіі. «Эка ло гія па гар ша ец ца, і дзе ці 

не ўсе на ра джа юц ца цал кам зда ро вы мі. 

І вось та кія па ла цы, та кія цэнт ры ў кож най

воб лас ці ство ра ны. Не аб ход на бы ло ства-

рыць у Го ме лі», — рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт. 

На яго дум ку, атры маў ся вы дат ны квар тал 

з унут ра ным дво ры кам. Баль ні цы ха пае для 

дзе так воб лас ці, і ёсць яшчэ за пас.

Пра свой пры ся дзіб ны ўчас так Аляк сандр 

Лу ка шэн ка рас ка заў, што ста ра ец ца вы рошч-

ваць там на він кі. Сё ле та па са дзіў пяць сар тоў 

буль бы і за стаў ся за да во ле ны. Дак лад на гэ-

так са ма Прэ зі дэнт экс пе ры мен туе з кар ма вы-

мі куль ту ра мі, ужо ідзе чац вёр ты ўкос.

Кі раў нік дзяр жа вы зноў за кра нуў тэ му 

аб наў лен ня Ор шы, а так са ма ін шых па доб-

ных га ра доў у кра і не, на прык лад Ба ры са ва, 

Жло бі на, Ма зы ра, Лі ды, Баб руй ска, Ба ра-

на ві чаў.

На мес нік стар шы ні пра фка ма прад пры-

ем ства па ці ка віў ся, якія ўра жан ні ў Прэ зі-

дэн та ад гуль ні «Ды на ма-Мінск» — «Зе ніт» 

на ста ліч ным ста ды ё не. Аляк сандр Лу ка-

шэн ка ад ка заў, што ўжо па дзя ка ваў ка ман-

дзе і трэ не ру: «Яны па да ры лі свя та ўсёй 

кра і не. Ма лай цы». На конт дру гіх Еў ра пей-

скіх гуль няў Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на тое, 

што гэ та са пер ніц тва нас па да гна ла зра біць 

доб рую спар тыў ную інф ра струк ту ру. Гэ та 

ста ноў ча ада б'ец ца на ту рыс тыч най га лі не 

і на імі джы кра і ны.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

ДЗЕ ЦЯМ — КЛО ПАТ, АГ РА РЫ ЯМ — ТЭХ НІ КУ
 Ка мен та рый у тэ му

На мес нік га лоў на га ўра ча па ар га ні-

за цый на-ме та дыч най ра бо це Го мель-

скай аб лас ной дзі ця чай клі ніч най баль-

ні цы Аляк сандр ДЗЯ ЖУР КА:

— Са мае важ нае — што мы атры ма лі 

су час ны дзі ця чы ме ды цын скі цэнтр, які 

ад сут ні чаў у воб лас ці. І мы за ку пі лі са мае 

су час нае аб ста ля ван не, якое ўжо ўста-

ноў ле на, пра цуе, пра ве дзе ны пер шыя 

апе ра цыі. У нас з'я ві ла ся кам п'ю тар ная 

та маг ра фія, МРТ, эн да ска піч нае аб ста-

ля ван не, су час ныя хі рур гіч ныя ста лы і 

ві дэа стой кі. Усё гэ та да зво ліць пад няць 

на больш вы со кі ўзро вень ме ды цын скую 

да па мо гу дзе цям рэ гі ё на. Акра мя та го, гэ-

тыя маг чы мас ці па шы ры лі ся. Мы бу дзем 

аказ ваць ме ды цын скую да па мо гу дзе цям 

да 18 га доў, ча го ра ней не бы ло.

Да гэ туль да па мо га аказ ва ла ся дзе-

цям на да стат ко ва вы со кім уз роў ні, але 

па не ка то рых праб ле мах пры хо дзі ла ся 

на кі роў ваць ма лых па цы ен таў у рэс пуб-

лі кан скія ме ды цын скія цэнт ры. За раз пе-

ра лік апе ра цый і ды яг нас тыч ных маг чы-

мас цяў па шы рыў ся на мес цы, па вы сі ла ся 

да ступ насць.

Мы прад ба чы лі па шы рэн не на шай 

баль ні цы і пра ца ва лі з на бо рам кад раў. 

Хтось ці прый шоў як ма ла ды спе цы я ліст, 

хтось ці — з ін шых ме ду ста ноў, і коль касць 

пер са на лу па вя лі чы ла ся прак тыч на ўдвая. 

На да дзе ны мо мант у нас 160 ура чоў і 

пры клад на 1200 па сад ра бот ні каў. Пра-

цяг ва ец ца на бор пер са на лу.

Мы зай ма лі ся пы тан нем экс пар ту па-

слуг. І вя до ма, маг чы мас ці на шы знач на 

па шы рац ца ў гэ тым на прам ку. Мы бу дзем 

су пра цоў ні чаць з пры гра ніч ны мі, перш за 

ўсё, аб лас ця мі.

На мес нік стар шы ні праф са юз на га 

ка мі тэ та «Гом сель ма ша» Іван ШВЕД:

— Я заў сё ды са чу за спар тыў ны мі 

ме ра пры ем ства мі. Гэ та пры но сіць за да-

валь нен не, як ад фут боль на га мат ча ў 

чац вер і вы ступ лен ня на шых спарт сме наў 

на чэм пі я на це Еў ро пы. Ха це ла ся аса біс та 

па чуць мер ка ван не Прэ зі дэн та. Тое, што 

ства ра ец ца для спор ту, па він на апраўд-

ваць ся бе.

На конт вы твор час ці са мае га лоў нае 

пы тан не — тое, што ўсё ж та кі нам час та 

па стаў ля юць ня якас ныя кам плек ту ю чыя 

су меж ныя па стаў шчы кі. Гэ та не сак рэт. 

Але, як Прэ зі дэнт га во рыць, не ці ка ва, хто 

па ста віў пра дук цыю з бра кам. Гэ та наш 

кам байн, і мы за яго ня сём поў ную ад каз-

насць. Ён па ві нен быць пра ца здоль ны, а 

для гэ та га кож ны ра бот нік на сва ім ра бо-

чым мес цы па ві нен доб ра сум лен на вы-

кон ваць свае пра цоў ныя аба вяз кі, кант ра-

ля ваць тое, што па стаў ля ец ца. І ў вы пад ку 

ад хі лен няў ін фар ма ваць бю ро тэх ніч на га 

кант ро лю і вяр таць гэ тую пра дук цыю. Над 

гэ тым мы пра цу ем. Мы вель мі шмат зра-

бі лі ў пы тан ні ім парт аза мя шчэн ня, каб гэ-

тыя рэ чы вы клю чаць.
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