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Лі за ве та ІІ лі чыць, што бры тан скія па лі ты кі 
не здоль ныя кі ра ваць кра і най

Ка ра ле ва Вя лі ка бры та ніі Лі-

за ве та ІІ рас ча ра ва ная сі туа-

цы яй, якая скла ла ся ў кра і не 

ў су вя зі з Brехіt, яна не ве рыць 

у здоль насць ця пе раш ня га па-

ка лен ня па лі ты каў эфек тыў на 

кі ра ваць дзяр жа вай. Пра гэ та 

па ве да мі ла га зе та Thе Sundау 

Tіmеs, спа сы ла ю чы ся на кры-

ні цу ў па ла цы, якая ва ло дае 

«без да кор най рэ пу та цы яй». 

«Мне зда ец ца, што яна ад чу вае не пад роб ны не па кой», — 

за явіў су раз моў нік вы дан ня, па сло вах яко га ад па вед ную 

фра зу ка ра ле ва агу чы ла на за кры тым ме ра пры ем стве 

яшчэ ле там 2016 го да — не ўза ба ве пас ля та го, як прэм' ер-

мі ністр Дэ від Кэ ме ран па даў у ад стаў ку на фо не ня ўда лых 

для яго вы ні каў рэ фе рэн ду му аб Brехіt. «Яна вы ка за ла 

сваю не за да во ле насць і рас ча ра ван не якас цю па лі тыч-

на га кі раў ніц тва, і за мі ну лы час гэ та рас ча ра ван не толь кі 

ўзмац ні ла ся», — да да ла кры ні ца Tіmеs. Пры гэ тым на фо-

не на ды хо дзя чай да ты вы ха ду Злу ча на га Ка ра леў ства са 

скла ду Еў ра са ю за ў бры тан скіх СМІ з'яў ля ец ца ўсё больш 

па ве дам лен няў аб тым, што як урад прэм' ер-мі ніст ра Ба-

ры са Джон са на, так і апа зі цыя на ча ле з лі да рам Лей ба-

рысц кай пар тыі Джэ рэ мі Кор бі нам пла ну юць да сяг нуць 
сва іх па лі тыч ных мэт, звяр нуў шы ся на ўпрост да ка ра ле вы 
з прось бай ска рыс тац ца на яў ны мі ў яе паў на моц тва мі.

Аля ханд ра Джа ма тэі пе ра мог 
на прэ зі дэнц кіх вы ба рах у Гва тэ ма ле

Кан ды дат ад пра ва цэнт рысц кай пар тыі «На пе рад» 
Аля ханд ра Джа ма тэі стаў пе ра мож цам дру го га ту ра прэ-
зі дэнц кіх вы ба раў у Гва тэ ма ле. Вы ні кі га ла са ван ня апуб-
лі ка ваў Вы шэй шы вы бар чы тры бу нал цэнт раль на аме-
ры кан скай рэс пуб лі кі. Згод на з яго пад лі ка мі, па лі тык 
атры маў 58,4 пра цэн та га ла соў пас ля апра цоў кі бю ле-
тэ няў з 98 пра цэн таў участ каў. Яго ная са пер ні ца Сан дра 
То рэс ад са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі «На цы я наль ны 

са юз над зеі» за ру чы ла ся пад трым кай пры клад на 41 пра-

цэн та тых, хто пра га ла са ваў, і пры зна ла сваё па ра жэн-

не. У спі сы вы бар шчы каў бы ло ўне се на кры ху больш за 

8 міль ё наў ча ла век. Джа ма тэі, урач па аду ка цыі і баць ка 

тра іх дзя цей, чац вёр ты раз прэ тэн да ваў на вы шэй шую 

дзяр жаў ную па са ду. Упер шы ню ён вы ста віў сваю кан-

ды да ту ру ў 2007 го дзе, фі ні ша ваў шы трэ цім. У 2011-м 

і 2015-м ён так са ма быў удзель ні кам прэ зі дэнц кай гон кі, 

ад нак у абод вух вы пад ках па ка заў вель мі ніз кія вы ні кі. 

У 2017 го дзе па лі тык за сна ваў улас ную пар тыю «На пе-

рад», якая на пар ла менц кіх вы ба рах сё ле та ў чэр ве ні 

за ня ла дру гое мес ца. Ся род асноў ных абя цан няў пе рад-

вы бар чай кам па ніі па лі ты ка зна чы лі ся раз віц цё эка но мі кі, 

па ве лі чэн не пры то ку за меж ных ін вес ты цый і ства рэн не 

но вых ра бо чых мес цаў, каб гва тэ маль цы ра дзей па кі да лі 

кра і ну ў по шу ках леп шай до лі. Ён так са ма за яў ляў, што 

вы сту пае су праць абор таў і ад на по лых шлю баў.

Да Зям лі ля ціць астэ ро ід па ме рам з пі ра мі ду Хе оп са
Астэ ро ід, які пе ра ўзы хо дзіць па па ме ры Вя лі кую пі ра мі-

ду Гі зы, так са ма вя до мую як пі ра мі ду Хе оп са, на блі жа ец ца 

да Зям лі. Пра гэ та па ве да мі ла NАSА. Па вод ле на яў ных 

да ны мі, яго дыя метр скла дае 160 мет раў, што на 20 мет-

раў больш за егі пец кую пі ра мі ду. Ад зна ча ец ца, што ён 

на блі зіц ца да на шай пла не ты ў кан цы гэ та га ме ся ца. Так, 

28 жніў ня астэ ро ід бу дзе ў 40 ра зоў блі жэй да Зям лі, чым 

Ве не ра. Ад нак гэ тае ня бес нае це ла нам не па гра жае. Пра 

гэ та па ве да мі ла RT са спа сыл кай на за гад чы ка ад дзе ла 

фі зі кі і эва лю цыі зо рак Ін сты ту та аст ра но міі РАН Дзміт рыя 

Ві бе. Па вод ле яго слоў, астэ ро ід ні як не паў плы вае на Зям-

лю, па коль кі пра ля ціць на ад лег лас ці міль ён кі ла мет раў ад 

яе. Такім чынам, ён ні як не мо жа мець уз дзе ян не на на шу 

пла не ту, рас тлу ма чыў ву чо ны. «Гэ та ка ла саль ная ад лег-

ласць па зям ных мер ках», — ад зна чыў Ві бе.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ІН ФЛЯ ЦЫЯ Ў ЛІ ПЕ НІ 
СКЛА ЛА 0,2 %

Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі ў лі пе-

ні 2019 го да ў па раў на нні з чэр ве нем 2019-га склаў 

100,2 %, са снеж нем 2018 го да — 103,1 %, па ве да міў 

На цы я наль ны ста тыс тыч ны ка мі тэт.

Ба за вы ін дэкс спа жы вец кіх цэн, што вы клю чаў змя нен-

не цэн на асоб ныя та ва ры і па слу гі, якія пад па да юць пад 

уплыў фак та раў ад мі ніст ра цый на га і се зон на га ха рак та ру, 

у лі пе ні ў па раў на нні з чэр ве нем 2019-га склаў 100,2 %, са 

снеж нем 2018-га — 102,3 %.

Хар чо выя та ва ры ў лі пе ні па да ра жэ лі на 0,1 % у па раў-

нан ні з чэр ве нем 2019-га і на 2,9 % у па раў на нні са снеж нем 

2018-га. Цэ ны на не хар чо выя та ва ры зні зі лі ся на 0,1 % у 

па раў на нні з чэр ве нем 2019-га і вы рас лі на 2,2 % у па раў-

на нні са снеж нем 2018-га. Па слу гі ў лі пе ні ў па раў на нні з 

чэр ве нем гэ та га го да па да ра жэ лі на 0,7 %, у па раў на нні са 

снеж нем 2018-га — на 4,8 %.

З мо ман ту на зна чэн ня Ула дзі мі ра 

КА РА НІ КА на па са ду мі ніст ра ахо-

вы зда роўя прай шло кры ху больш 

за два ме ся цы. Та ды на «кад ра-

вай» су стрэ чы Прэ зі дэнт даў да-

ру чэн ні між ін шым — вы ка ра ніць 

ка руп цый ны склад нік у га лі не, вы-

ра шыць праб ле мы з аб ста ля ван-

нем і эфек тыў ней за няц ца ім парт-

аза мя шчэн нем фарм прэ па ра таў. 

Пра тое, на коль кі па спя хо ва ідзе 

ра бо та па ўдас ка на лен ні сіс тэ мы, 

Ула дзі мір Ка ра нік да ла жыў кі раў-

ні ку дзяр жа вы.

Най больш ак ту аль ны мі, па сло вах 

Прэ зі дэн та, для яго аса біс та і гра мад-

скас ці з'яў ля юц ца пы тан ні за ку пак 

ме ды цын ска га аб ста ля ван ня і цэ на-

ўтва рэн ня. Прэ зі дэнт упэў не ны, што 

ме ды кі на бы ва юць пры бо ры вя ду чых 

фір маў, та му якасць (у ад роз нен не ад 

ца ны) не вы клі кае пы тан няў. «І са мае 

га лоў нае — гэ та ўста наў лен не той ца-

ны, якая ёсць на су свет ных рын ках, 

і ра бо та без па срэд ні каў. На ту раль-

на, што па срэд ні кі да 30 пра цэн таў, 

а тое і больш, па вя ліч ва юць цэ ны на 

аб ста ля ван не. Тое ж са мае да ты чыц ца 

і ле ка вых срод каў, прэ па ра таў, суб-

стан цый і гэ так да лей», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт.

Ён ад зна чыў, што Ула дзі мір Ка ра нік 

доб ра ве дае «хва ро бы» і бо ле выя пунк-

ты на шай сіс тэ мы ахо вы зда роўя, і для 

іх вы ра шэн ня трэ ба зра біць сур' ёз ныя 

на ма ган ні. «Цяг нуць нель га», — ак цэн-

та ваў ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт на га даў, што на за куп ку 

за меж ных ле каў тра ці лі паў міль яр да 

до ла раў. «Не да пу шчаль на шмат. Тым 

больш мы мо жам ства раць свае ле-

кі», — ска заў кі раў нік кра і ны.

За да ча для спе цы я ліс таў — рэа-

лі за ваць ім парт аза мя шчэн не да 50 

пра цэн таў ле ка вых срод каў — вы ка-

на на. А сён ня, на дум ку Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, ува гу трэ ба звяр нуць на 

суб стан цыі.

Яшчэ ад но пы тан не, якое за кра ну лі 

на су стрэ чы, — удас ка на лен не ме ды-

цын скай сіс тэ мы. За ча сы іс на ван ня 

яна за рэ ка мен да ва ла ся бе, але трэ ба 

ўно сіць і ка рэк ты вы.

* * *
Пас ля раз мо вы з Аляк санд рам 

Лу ка шэн ка мі ністр ахо вы зда роўя 

па ве да міў жур на ліс там аб асноў ных 

но ва ўвя дзен нях і пла нах па ўдас ка на-

лен ні га лі ны.

Па глыб ле ны мар ке тынг, вы клю чэн-

не не аб грун та ва на га па срэд ніц тва, ра-

бо та з вы твор ца мі — та кі мі ме та да мі 

спе цы я ліс ты вы ра ша юць праб ле му вы-

со кіх цэн пры за куп цы аб ста ля ван ня і 

за па сных час так.

«Па не ка то рых па зі цы ях па да ра гім 

аб ста ля ван ні ца на зні зі ла ся ад 26 да 

54 пра цэн таў. Па не ка то рых за па сных 

част ках зні жэн не ца ны яшчэ больш ад-

чу валь нае», — рас ка заў мі ністр ахо вы 

зда роўя.

Ска ра ча ец ца амаль у два ра зы і час 

на ра монт аб ста ля ван ня. Доў гія тэр мі-

ны на лад кі вы клі ка лі на ра кан ні гра ма-

дзян і звыш нар ма тыў ную на груз ку на 

пра цу ю чыя пры бо ры. «Ця пер па ме ры 

ад наў лен ня та го аб ста ля ван ня, якое 

вы хо дзі ла са строю, па чы на юц ца праб-

ле мы ў та го аб ста ля ван ня, якое пра ца-

ва ла вы шэй сва іх маг чы мас цяў, — па-

ве да міў Ула дзі мір Ка ра нік. — Ра бо та 

ак ты ві за ва ла ся, і апош нія тры тыд ні 

мы ацэнь ва ем ста ноў ча, што ўпер шы-

ню мы ра ман ту ем і ўво дзім у экс плу а-

та цыю аб ста ля ван ня больш, чым яно 

вы хо дзіць са строю. І мы пла ну ем, ма-

быць, за жні вень — па ча так ве рас ня 

пы тан ні ад наў лен ня пра ца здоль нас ці 

ўся го аб ста ля ван ня, якое ма ем, вы ра-

шыць. І тыя апа ра ты, што экс плуа ту-

юц ца больш за дзесяць га доў, і ра монт 

якіх эка на міч на не мэ та згод ны, бу дуць 

за ме не ны на но выя».

Сён ня пяць кам п'ю тар ных та мо-

гра фаў ужо зна хо дзяц ца ў пра цэ ду ры 

па стаў кі.

Па пра ек це но ва га за ко на рэ гіст ра-

цыя не ка то рых за меж ных прэ па ра таў 

бу дзе зай маць 35 дзён і каш та ваць 120 

ба за вых ве лі чынь. Гэ та зро біць больш 

прос тай схе му рэ гіст ра цыі ле каў, якія 

не вы пус ка юц ца ў на шай кра і не і ма-

юць між на род ныя сер ты фі ка ты якас ці. 

Па сло вах мі ніст ра, на ва цыя за бяс пе-

чыць зда ро вую кан ку рэн цыю на рын ку 

і бу дзе сты му ля ваць раз віц цё ай чын-

най фарм га лі ны.

«Мно гія да стат ко ва буй ныя кам па-

ніі бу дуць ра зу мець, што мэ та згод на 

не зай мац ца па стаў ка мі прэ па ра таў 

ва ўмо вах жорст кай кан ку рэн цыі, а 

асво іць вы твор часць тут і ажыц ця віць 

транс фер тэх на ло гій, каб мець пе ра ва-

гу за кошт мен шых вы дат каў», — рас-

тлу ма чыў Ула дзі мір Ка ра нік.

Аб мяр коў ва ец ца пы тан не ства рэн ня 

Дзярж фарм наг ля да. Струк ту ра бу дзе 

са чыць за якас цю за меж ных і ай чын-

ных прэ па ра таў, якія вы пус ка юц ца на 

рын ку. «Гэ та ў рам ках ужо іс ну ю чай 

струк ту ры за кошт пе ра раз мер ка ван ня 

паў на моц тваў», — кан ста та ваў кі раў-

нік ве дам ства.

Ста нуць больш жорст кі мі па тра-

ба ван ні да скла доў і ўмоў за ха ван ня 

ле каў.

У кра і не з'я ві ла ся маг чы масць ства-

рэн ня між ра ён ных і між рэ гі я наль ных 

цэнт раў спе цы я лі за ва най да па мо гі. 

Та кія баль ні цы бу дуць ва ло даць маг-

ніт на-рэ за нанс ны мі і кам п'ю тар ны мі 

та мог ра фа мі, ан гі яг ра фі яй, каб жы-

ха ры рэ гі ё наў атрым лі ва лі да па мо гу 

згод на стан дар там якас ці, да ступ ным 

па куль толь кі ў аб лас ных і рэс пуб лі-

кан скіх цэнт рах.

Удзе ляць ува гу кад ра ва му за бес пя-

чэн ню ра ён ных баль ніц, вы бу доў ван ню 

ла гіс ты кі да стаў кі па цы ен таў у ля чэб-

ныя цэнт ры. Ужо па вя лі ча ны нар ма тыў 

за бяс пе ча нас ці бры га да мі хут кай да-

па мо гі на сель ніц тву, якое пра жы вае ў 

ра ё нах, ад да ле ных ад цэнт раў.

«Я ду маю, гэ та ра бо та бу дзе пра-

цяг ну та для та го, каб мы ства ры лі 

ла гіс ты ку, што дзе б ні зна хо дзіў ся 

наш па цы ент, у вы пад ку якой-не будзь 

сур'ёз най, па гра жа ю чай жыц цю сі ту а-

цыі бы ло за ха ва на пра ві ла «за ла той 

га дзі ны» (на пра ця гу га дзі ны ён мо жа 

быць да стаў ле ны ў клі ні ку, якая ва ло-

дае ўсі мі маг чы мас ця мі для ака зан ня 

да па мо гі на су час ным уз роў ні)», — ак-

цэн та ваў ува гу мі ністр.

Кант ра ля ваць пра цэ сы за ку пак да-

па мо гуць ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі. 

Па сло вах мі ніст ра, цэнт ра лі за цыя за-

ку пак ак ту аль ная не заў сё ды. На прык-

лад, не ка то рыя па зі цыі для што дзён-

най ра бо ты клі нік трэ ба ад даць для 

са ма стой на га на быц ця ме ды цын скім 

уста но вам.

«Мы за раз су мес на з Мі ніс тэр ствам 

ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд-

лю, рэ зі дэн та мі Пар ка вы со кіх тэх на-

ло гій аб мяр коў ва ем ства рэн не плат-

фор мы, якая бу дзе ана лі за ваць гэ тыя 

вя лі кія аб' ёмы да ных у аў та ма тыч ным 

рэ жы ме і вы яў ляць тыя ад на тып ныя 

па зі цыі, якія роз ны мі баль ні ца мі за куп-

ляюц ца па роз най ца не», — анан са ваў 

но ва ўвя дзен не Ула дзі мір Ка ра нік.

Пад рых та ва ны змя нен ні і ў рэ гіст ра-

цыю вы ра баў медп рыз на чэн ня.

Ка рыс таль ні кі сац сет кі да па маг лі 

ме ды кам у пад рых тоў цы да паў нен-

няў у нар ма тыў ную ба зу рэ гіст ра цыі 

гра ніч ных цэн на ле кі. З да па мо гай 

ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў пра ана лі за-

ва ны прэ па ра ты, якія най больш час-

та су стра ка юц ца, і за раз ве дам ствам 

рых ту юц ца ад па вед ныя да паў нен ні ў 

да ку мент. Ін фар ма цыю пе рад адуць у 

МАРГ, якое вы ву чыць сі ту а цыю на су-

сед ніх рын ках і за рэ гіст руе гра ніч ную 

ца ну.

Па сло вах Ула дзі мі ра Ка ра ні ка, гэ-

та не пры вя дзе да ска ра чэн ня па ста-

вак ле каў — «Бел фар ма цыя» па чы нае 

без па срэд ні каў за клю чаць кант рак ты 

з вы твор ца мі. «Ка лі гэ тыя прэ па ра ты 

знік нуць у ка мер цый ных ап тэ ках, яны 

з'я вяц ца па ад па вед най ца не ў дзяр-

жаў ных», — ад зна чыў мі ністр.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:

5517,2

32

79,8

1183,2
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1124,3

37,7
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Гродзенская 

вобл.:

Брэсцкая 
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55,6

Віцебская 
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Гомельская 
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609,8

26,2

74,4

Магілёўская 

вобл.:

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 12 жніў ня 

за слу хаў дак лад мі ніст ра сель скай гас па дар кі і хар-

ча ван ня Бе ла ру сі Ана то ля Хаць ко аб хо дзе ўбор кі 

ўра джаю, па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр-

жа вы.

Як бы ло ад зна ча на, пра ца ваць аг ра ры ям да во дзіц ца ў 

скла да ных умо вах на двор'я, што, вя до ма, знач на тар мо зіць 

пра цэс убор кі збож жа вых куль тур. Тым не менш у цэ лым 

па кра і не ця пер на па лях за ста ец ца ка ля 20 пра цэн таў ура-

джаю, на ма ло ча на больш за 5,5 міль ё на тон збож жа.

Па ста не на 12 жніў ня збож жа выя і зер не ба бо выя куль-

ту ры (без ку ку ру зы, грэч кі і про са) убра ны больш чым з 

1,7 міль ё на гек та раў, што скла дае 79,8 пра цэн та ад за-

пла на ва на га. Ся рэд няя ўра джай насць — 32 ц/га (у 2018 

го дзе — 27 ц/га). План па ста вак збож жа ў лік дзярж за ка зу 

скла дае 815 ты сяч тон. На 12 жніў ня за дан не вы ка на на на 

76,1 пра цэн та (620 ты сяч тон).

Ад нос на кар ці ны па рэ гі ё нах Прэ зі дэн ту бы ло да ло жа на, 

што асаб лі ва цяж кая сі ту а цыя на сён няш ні дзень у Ма гі лёў-

скай, на поў на чы Мін скай і ў Ві цеб скай аб лас цях. І ў цэ лым 

па кра і не ўмо вы жні ва за ста юц ца вель мі ня прос ты мі.

Уліч ва ю чы аб ста ві ны, Прэ зі дэнт тры мае ход убор кі ўра-

джаю на па ста ян ным аса біс тым кант ро лі, а про філь на му 

мі ніст ру бы ло да ру ча на ма бі лі за ваць усе сі лы і зра біць усё 

маг чы мае для та го, каб з пло шчаў, што за ста лі ся, ура джай 

быў убра ны з мі ні маль ны мі стра та мі.

У НЯ ПРОС ТЫХ 
УМО ВАХВЫ ЛЕ ЧЫЦЬ «ХВА РО БЫ» 

МЕ ДЫ ЦЫН СКАЙ СІС ТЭ МЫ
Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў з дак ла дам мі ніст ра ахо вы зда роўя


