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«Як i да маў ля лi ся мы з ва мi 

да вы ба раў, што праз не каль-

кi дзён пас ля элек та раль най 

кам па нii збя ром ся i аб мяр ку-

ем ак ту аль ныя пы тан нi функ-

цы я на ван ня на шай дзяр жа вы. 

Зра зу ме ла з сi ту а цыi, што 

най важ ней шы мi за да ча мi, якiя 

ця пер ста яць пе рад ор га на мi 

ўла ды, i ў пры ват нас цi Са ве там 

бяс пе кi (мо жа, i перш за ўсё), 

з'яў ля ец ца за бес пя чэн не бяс-

пе кi на шых гра ма дзян, аба ро на 

кан сты ту цый на га ла ду i за бес-

пя чэн не нар маль на га функ цы я -

на ван ня дзяр жаў ных ор га наў 

кi ра ван ня», — цы туе кi раў нi ка 

дзяр жа вы Бел ТА.

Ён пад крэс лiў, што ас но-

вай i пад мур кам уся го i най-

важ ней шым пы тан нем, як i 

ра ней, з'яў ля ец ца функ цы я на-

ван не эка но мi кi. «Та му ўра ду 

трэба пры няць усе не аб ход ныя 

да дат ко выя ме ры, ка лi гэ та 

трэ ба, для функ цы я на ван ня 

эка но мi кi», — да ру чыў Прэ зi-

дэнт.

«Усе, хто хо чуць пра ца ваць, 

хто iмк нец ца пра ца ваць, па вiн-

ны мець ра бо ту i, ад па вед на, 

за ра бот ную пла ту. Усе, хто сён-

ня не пра цуе, па вiн ны быць вы-

ву ча ны, i iм па вiн на быць пра-

па на ва на ра бо та, — пад крэс лiў 

бе ла рус кi лi дар. — Ас но ва ўсiх 

гэ тых так зва ных пра тэс ту ю-

чых — лю дзi з кры мi наль ным 

мi ну лым i сён ня бес пра цоў ныя. 

Ня ма ра бо ты, зна чыць, «гу ляй, 

дзядзь ка, па ву лi цах i пра спек-

тах». Та му я па-доб ра му пра-

шу i па пя рэдж ваю ўсiх: улад-

ка вац ца на ра бо ту тым, хто не 

пра цуе».

«I ха чу па пя рэ дзiць не ка-

то рых на шых, мяк ка ка жу чы, 

гра ма дзян, якiя абур жу а зi лi ся: 

не дай бог нех та не ка му бу дзе 

вы да ваць лi па выя да вед кi аб 

пра ца ўлад ка ван нi. Усё па вiн-

на быць сум лен на i пры стой-

на», — па пя рэ дзiў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён да ру чыў пра ва ахоў ным 

ор га нам i дзяр жаў ным струк-

ту рам за бяс пе чыць вы ка нан не 

да дзе ных ука зан няў.

На на ра дзе так са ма аб мяр-

коў ва лi ся пы тан нi iдэа ло гii, 

кад ра вай па лi ты кi i ра бо ты СМI.

Лi ван: спа чат ку вы бух, ця пер — ка вiд
У Лi ва не за фiк са ва-

на рэ корд ная су тач ная 

коль касць но вых за ра-

жа ных COVID-19. Ра ней 

прад стаў нi кi СА АЗ за яў-

ля лi, што пас ля вы бу хаў 

у кра i не ёсць ры зы ка 

па ска рэн ня рас паў сюдж-

ван ня ка ра на вi ру са, па-

ве дам ляе РБК-Укра i на.

Ула ды Лi ва на па ве да мi лi 11 жнiў ня аб 309 но вых вы-

пад ках за ра жэн ня COVID-19 i ся мi па мер лых ся род iн фi-

ка ва ных ка ра на вi ру сам. Агу лам у Лi ва не за рэ гiст ра ва ны 

7 121 вы па дак iн фi ка ван ня i 87 смя рот ных зы хо даў ся род 

па цы ен таў з COVID-19.

Па пя рэд нi раз ус плёск за хвор ван ня быў за фiк са ва ны 

за доў га да вы бу ху ў пор це Бей ру та, у вы нi ку яко га па 

мен шай ме ры 171 ча ла век за гi нуў i ка ля 6 ты сяч атры-

ма лi ра нен нi.

«Над звы чай ная сi ту а цыя ў Бей ру це пры вя ла да па-

слаб лен ня мно гiх мер для пра ду хi лен ня рас паў сюдж ван ня 

COVID-19, па вы сi ла ры зы ку па ве лi чэн ня хут ка сцi пе ра да-

чы i вя лi кай на груз кi ў най блi жэй шыя тыд нi», — па пя рэ дзi-

лi ў ААН. У спра ва зда чы Упраў лен ня ААН па ка ар ды на цыi 

гу ма нi тар ных пы тан няў (УКГП) га во рыц ца, што па мен шай 

ме ры 15 ме ды цын скiх уста ноў Бей ру та, у тым лi ку тры 

буй ныя баль нi цы, атры ма лi част ко выя цi сур' ёз ныя па-

шко джан нi ў вы нi ку вы бу ху. Ацэн ка 55 цэнт раў пер ша снай 

ме ды ка-са нi тар най да па мо гi ў ста лi цы Лi ва на па ка за ла, 

што толь кi 47 працэнтаў з iх мо гуць аказ ваць стан дарт ныя 

па слу гi ў поў най ме ры, па ве дам ляе бры тан скае вы дан не 

The Guardian.

Вер саль не да лi чыў ся мiль ё наў еў ра
З-за ад сут нас цi за-

меж ных ту рыс таў у су-

вя зi з аб ме жа ван ня мi, 

уве дзе ны мi праз пан-

дэ мiю ка ра на вi ру са, 

фран цуз скi Вер саль 

стра цiў ка ля 45 млн еў-

ра, па ве дам ляе га зе та 

Le Figaro.

Па сло вах ды рэк та-

ра Вер саль ска га па ла ца Кат рын Пе гар, з ча су ад крыц-

ця па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля 6 чэр ве ня ў дзень яго 

на вед вае да 10 ты сяч гас цей, што на тра цi ну менш, чым 

звы чай на. Пры гэ тым амаль усе на вед валь нi кi — фран-

цу зы. Хоць па сту по ва па чы на юць з'яў ляц ца ту рыс ты з 

Гер ма нii, Нi дэр лан даў i Iта лii.

«Ра ней 80 працэнтаў усiх на вед валь нi каў скла да лi за-

меж нi кi. За раз з-за ад сут нас цi за меж ных ту рыс таў на вед-

валь насць па дае. З па чат ку пан дэ мii Вер саль стра цiў ка ля 

45 млн еў ра пры быт ку», — ад зна чае Кат рын Пе гар.

Ад нак, па сло вах ды рэк та ра му зея, стра та пры быт ку 

не ада б'ец ца на зар пла це пер са на лу. У за мку пра цуе 

пры клад на ты ся ча ча ла век, ка ля 20 ты сяч аб слу гоў ва юць 

пры лег лую тэ ры то рыю.

У Iн дыi зга рэў аў то бус
У шта це Кар на-

та ка на поўд нi Iн дыi 

ўчо ра ра нi цай ад бы-

ло ся ўзга ран не аў-

то бу са. За гi ну лi па 

мен шай ме ры пяць 

ча ла век, па ве дам-

ляе Сiнь хуа.

Як па ве да мi ла 

мяс цо вая па лi цыя, у мо мант уз га ран ня ў пры ват ным аў-

то бу се, якi ру хаў ся па хут кас най ша шы ў Бан га лор, зна хо-

дзi ла ся ка ля 30 па са жы раў. Па вод ле па пя рэд нiх вы нi каў 

рас сле да ван ня, пры чы най iн цы дэн ту ста ла ка рот кае за-

мы кан не, вы клi ка нае ня спраў нас цю ру ха вi ка. Па цяр пе лыя 

бы лi да стаў ле ны ў мяс цо вую баль нi цу. Рас сле да ван не 

пра цяг ва ец ца.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Уста но вы аду ка цыi па вiн ны 

быць га то выя 

да па чат ку за ня ткаў 

да 25 жнiў ня, па ве да мiў 

на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра 

Iгар ПЕТ РЫ ШЭН КА 

ўчо ра на на ра дзе 

па пы тан нi пад рых тоў кi 

ўста ноў аду ка цыi 

да па чат ку 2020/2021 

на ву чаль на га го да.

«Да гэ та га ча су па вiн ны быць 

за вер ша ны ўсе ра бо ты па ма дэр-

нi за цыi, ра мон це i доб ра ўпа рад ка-

ван нi тэ ры то рый, аб наў лен нi аб ста-

ля ван ня, пад пi сан нi ад па вед ных 

сер ты фi ка таў га тоў нас цi», — цы туе 

вi цэ-прэм' е ра Бел ТА.

Асоб на Iгар Пет ры шэн ка па пра-

сiў да ла жыць аб за ха ван нi эпi дэ мi я -

ла гiч на га рэ жы му пры ар га нi за цыi 

аду ка цый на га пра цэ су ў ця пе раш нiх 

умо вах, у тым лi ку пра тое, цi да стат-

ко ва ў шко лах срод каў дэз ын фек-

цыi. «Гэ тыя пы тан нi па вiн ны быць у 

цэнт ры ўва гi i ка мi сiй пры пры ём цы 

ўста ноў аду ка цыi да па чат ку на ву-

чаль на га го да», — да ру чыў ён.

Аб мяр коў ва ла ся так са ма ар га нi-

за цыя хар ча ван ня вуч няў. «Па ра дак 

у гэ тым пы тан нi ва ўсiх уста но вах 

аду ка цыi па куль не да сяг ну ты. I Ка-

мi тэт дзяр жаў на га кант ро лю, i Ге не-

раль ная пра ку ра ту ра вы яў ля юць у 

асоб ных уста но вах праб ле мы, якiя, 

на жаль, ужо ча мусь цi ста лi тра ды-

цый ны мi: па ру шэн нi па тра ба ван няў 

за ка на даў ства ў сфе рах за ку пак, 

фi нан са вай i ка са вай дыс цып лi ны, 

са нi тар на-эпi дэ мi я ла гiч ных нор маў. 

У но вым на ву чаль ным го дзе па доб-

нае не да пу шчаль на», — ад зна чыў 

Iгар Пет ры шэн ка.

На на ра дзе за кра ну лi пы тан нi 

га тоў нас цi спар тыў ных пля цо вак 

у шко лах, за бяс пе ча нас цi спар-

тыў ным iн вен та ром, свое ча со ва га 

вы дан ня i да стаў кi пад руч нi каў, 

укам плек та ва нас цi ўста ноў аду-

ка цыi кад ра мi, у пер шую чар гу 

вы ха валь нi ка мi, пе да го га мi-псi хо-

ла га мi, са цы яль ны мi пе да го га мi.

Сё ле та ў на ву чаль ныя ўста но вы 

на кi ра ва ны 4722 ма ла дыя спе цы я -

лiс ты. Iгар Пет ры шэн ка па пра сiў 

звяр нуць ува гу на ства рэн не ўмоў 

для iх пра цы.

«Не па вiн ны за ста вац ца па-за 

ўва гай пы тан нi ар га нi за цыi ра бо ты 

школь ных кiр ма шоў, за бес пя чэн ня 

да ступ нас цi, якас цi i раз на стай нас-

цi асар ты мен ту школь на га адзен ня 

i абут ку, школь на-пiсь мо вых пры-

лад i кан цы ляр скiх та ва раў», — 

пад крэс лiў ён.

Iгар Пет ры шэн ка так са ма 

звяр нуў ся да баць коў: «Да вай-

це ўбе ра жом на шых дзя цей ад 

не аб ду ма ных кро каў i ўчын каў. 

Мо ладзь мае пра ва мець сваё 

мер ка ван не. Але ме на вi та сваё, 

не на вя за нае звон ку ней кi мi сi ла-

мi, якiя ўцяг ва юць на ша ма ла дое 

па ка лен не ў псеў да па лi тыч ныя 

гуль нi ды пе ра тва ра юць яго ў 

ма ры я нет ку дэ струк тыў ных эле-

мен таў. Ка му, як не вам, хто ве-

дае сва iх дзя цей лепш, чым хто-

не будзь, рас тлу ма чыць iм усё дзi-

кун ства i не пра ва мер насць та го, 

што ад бы ва ец ца. Звяр нi це за раз 

яшчэ больш ува гi на сва iх дзя цей, 

род ных i блiз кiх, да па ма жы це iм 

сва ёй муд рай па ра дай i не дай це 

ўстаць на зла чын ны шлях».

«Дзяр жа ва ства рае для мо-

ла дзi ўсе не аб ход ныя ўмо вы для 

атры ман ня якас най аду ка цыi i са-

ма рэа лi за цыi. Для та го каб ма ла-

дыя лю дзi ста лi са праўд ны мi па-

тры ё та мi кра i ны i са мi вы зна ча лi i 

свой лёс, i лёс дзяр жа вы», — да-

даў ён.

Но вая ся рэд няя шко ла на 1020 вуч няў ад кры ец ца 1 ве рас ня ў ад ным з но вых мiк ра ра ё наў Вi цеб ска — Бi ле ва. 
Ёй пры свое на iмя ле ген дар на га ге не ра ла ар мii, Ге роя Са вец ка га Са ю за Яў ге на Iва ноў ска га. 
Для на ву чан ня тут ство ра ны ўсе ўмо вы: 70 кла саў, два ба сей ны, спар тыў ная i ак та вая за лы, 

дзве трэ на жор ныя за лы, бiб лi я тэ ка, ста ло вая i мно гае iн шае.

ПА СПЕЦЬ 
ЗА ДЗЕ СЯЦЬ ДЗЁН

Па вод ле iн фар ма цыi прэс-служ бы ўра да, 

ва ўсiх рэ гi ё нах кра i ны бу дзе ар га нi за ва на ра бо та больш 

чым 350 школь ных кiр ма шоў.

Кошт кам плек та адзен ня дзе ла во га сты лю для школь нi каў 1—4 

кла саў скла дзе ад Br70 да Br231, 5—9 кла саў — ад Br72 да Br283, 

10—11 кла саў — ад Br80 да Br303. Кошт на бо ру школь на-пiсь мо вых 

пры лад i кан цы ляр скiх та ва раў скла дае ад Br25 да Br120.

Ма ла за бяс пе ча ным сем' ям бу дзе ака за на пад трым ка ў вы гля дзе 

са цы яль ных да па мог на куп лю адзен ня, абут ку, школь ных пры лад. 

Да па мо гу атры ма юць сем'i, якiя вы хоў ва юць дзя цей-iн ва лi даў, сем'i, 

у якiх баць кi (адзiн з iх) з'яў ля юц ца не пра ца здоль ны мi. Для шмат дзет-

ных сем' яў пла та за пад руч нi кi знi жа ец ца на 50 працэнтаў. У рэ гi ё нах 

i Мiн ску аб' яў ле ны даб ра чын ныя ак цыi «Ад сэр ца да сэр ца», «Збя ром 

парт фель пер ша клас нi ку», «Па да ры ра дасць дзе цям», «У шко лу з 

доб рым сэр цам» i iн шыя.

У но вым на ву чаль ным го дзе бу дуць пра ца ваць 2952 дзi ця чыя сад кi, 

2990 школ i 50 ВНУ. Пла ну ец ца, што дзi ця чыя сад кi бу дуць на вед ваць 

435,5 ты ся чы вы ха ван цаў, у шко лы пой дуць 1 млн 55 ты сяч дзя цей, у 

тым лi ку 114 ты сяч пер ша клас нi каў.
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