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Інаў гу ра цыя Ула дзі мі ра Зя лен ска га прой дзе 20 мая
Вяр хоў ная Ра да Укра і ны вы зна чы ла да ту пра вя дзен ня 

інаў гу ра цыі но ва абра на га прэ зі дэн та Ула дзі мі ра Зя ленскага. 

Як па ве да міў пар тал «Гро мадсь ке», яна ад бу дзец ца 

20 мая ў 10.00. Гэ тую пра па но ву пад тры ма лі 315 дэ пу та таў, 

двое бы лі су праць. На пя рэ дад ні ў пар ла мент Укра і ны ўнес лі 

сем пра ек таў, якія да ты чац ца мер ка ва най да ты інаў гу ра-

цыі, тры з якіх пра па ноў ва лі пра вес ці інаў гу ра цыю 19 мая. 

У ас тат ніх ча ты рох пра па ноў ва лі ся 17 мая, 20 мая, 26 мая 

і 27 мая. Сам Зя лен скі на стой ваў на 19 мая: яго па літ-

са вет нік Дзміт рый Ра зум коў па тлу ма чыў гэ та жа дан нем 

па збег нуць транс парт на га ка лап су, звя за на га з пры ез дам 

за меж ных гас цей і аб ме жа ван ня мі ру ху. Дэ та лі цы ры мо ніі, 

а так са ма спіс гас цей, якія на ве да юць інаў гу ра цыю, па куль 

за ста юц ца не вя до мы мі. У ася род дзі Зя лен ска га ра ней за-

яў ля лі пра на мер пра вес ці та кую інаў гу ра цыю, «якой яшчэ 

не бы ло», па ве да мі ла Бі-бі-сі.

У Фран цыі вы дзе лі лі срод кі па цяр пе лым 
ад «жоў тых ка мі зэ лек» біз нес ме нам

Прад пры маль ні кі ў 34 га ра дах Фран цыі, біз нес якіх па-

цяр пеў ад ак цый ру ху «жоў тых ка мі зэ лек», што пра цяг ва-

юц ца амаль паў го да, атры ма юць ад улад кра і ны да па мо гу 

агуль най су май у 5,49 міль ё на еў ра. Аб гэ тым па ве да мі лі 

ў Ма цінь ён скім па ла цы — ад мі ніст ра цыі прэм' ер-мі ніст ра 

Эду а ра Фі лі па. Там ад зна ча ец ца, што ся род га ра доў, біз-

нес ме ны якіх атры ма юць да па мо гу, не толь кі фран цуз ская 

ста лі ца, але і Авінь ён, Бар до, Ка ле, Ды жон, Лі ён, Мар сэль, 

Нант і ін шыя. Як вя до ма, буй на маш таб ныя пра тэс ты «жоў-

тых ка мі зэ лек» па ча лі ся ў Фран цыі 17 ліс та па да мі ну ла га 

го да з па тра ба ван няў не па вы шаць па да так на па лі ва і цэ ны 

на бен зін. Не за да во ле ныя са цы яль най па лі ты кай фран цуз-

скіх ула даў удзель ні кі ру ху пра цяг ва юць вы хо дзіць на ву лі-

цы па ўсёй кра і не, ня гле дзя чы на аб ве шча ныя кі раў ніц твам 

Фран цыі ме ры для за спа ка ен ня сі ту а цыі. 

«Фе ра ры» за два міль ё ны еў ра са гна лі пад час тэст-драй ву
Гэ та ад бы ло ся ў Дзю сель-

дор фе. Як па ве да мі ла мяс-

цо вая па лі цыя, па да зра ва ны 

пад' ехаў да аў та са ло на на 

так сі і за явіў, што хо ча ку-

піць вы стаў ле ны там Ferrarі 

288 GTO 1985 го да. Яму да лі 

ма шы ну на тэст-драйв. Ка лі 

праз дзве га дзі ны тэс та ван не па ды шло да за вяр шэн ня і 

пра да вец вый шаў з ма шы ны, па тэн цый ны па куп нік на ціс-

нуў на газ і з'е хаў. У апі сан ні аў та ма бі ля на сай це ды ле ра 

га во рыц ца, што ка лісь ці ён на ле жаў бы ло му гон шчы ку 
Фор му лы-1 Эдзі Ір вай ну, які вы сту паў у ка ман дзе Ferrarі з 
1996 па 1999 год. Па доб ныя аў та ма бі лі звы чай на пра да-
юц ца праз спе цы я лі за ва ныя тар гі на аў кцы ё нах Sotheby's і 
абы хо дзяц ца но вым ула даль ні кам у ся рэд нім пры клад на ў 
тры міль ё ны до ла раў. Не дзіў на, што пры кмет ная ма шы на 
пры цяг ну ла ўва гу шмат лі кіх мі на коў і кі роў цаў, і яе хут ка 
знай шлі сха ва най у га ра жы га рад ка Грэ венб ройх, не да лё ка 
ад Дзю сель дор фа. Па да зра ва ны, ад нак, збег. Кі раў нік фір-
мы ды лер скай кам па ніі Берн хард Керк ло за ўва жыў га зе це 
Westdeutsche Allgemeіne Zeіtung, што пе ра пра даць гэ ты 
аў та ма біль бы ло б не маг чы ма. Па куп ні кі та кіх рэд кіх ка лек-
цый ных аў то ад ра зу б зра зу ме лі, што «Фе ра ры» са гна на, 
та му што ім доб ра вя до мыя ўсе ка лі-не будзь пра да дзе ныя 

ма шы ны гэ тай ма дэ лі. Дарэчы, уся го бы ло вы раб ле на толь-

кі 272 аў та ма бі лі Ferrarі 288 GTO.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'еНа двор'е

ЗА ДАЖ ДЖА МІ 
ІДЗЕ ЦЯП ЛО

На вы хад ныя бу дзе да плюс 26 гра ду саў 
і пе ра важ на без апад каў

За пер шую па ло ву ме ся ца мес ца мі па кра і не ўжо 

вы па ла ме сяч ная нор ма апад каў. Але ў гэ тыя 

вы хад ныя дні ат мас фер ны фронт, які аб умо віў 

ня ўстой лі вае з даж джа мі на двор'е, пе ра мес ціц ца 

на край ні паў днё вы за хад Бе ла ру сі. На ас тат няй 

тэ ры то рыі ада б'ец ца ўплыў скан ды наў ска га ан-

ты цык ло ну і бу дзе па-са праўд на му цёп ла, па-

ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя Мінп ры ро ды.

У пят ні цу яшчэ за ха ва ец ца ня ўстой лі вае на двор'е, 

а фран таль ны раз дзел пры ня се пе ра важ на па паўд нё-

ва-за ход няй част цы кра і ны ка рот ка ча со выя даж джы, 

мес ца мі на валь ні цы і моц ныя даж джы. Мак сі маль ная 

тэм пе ра ту ра скла дзе ад плюс 16 да 22 гра ду саў, мес-

ца мі па Го мель скай воб лас ці па вет ра пра грэ ец ца да 

25 цяп ла. У вы хад ныя на боль шай част цы тэ ры то рыі 

кра і ны на двор'е ста не вы зна чаць воб ласць па вы ша-

на га ат мас фер на га ціс ку, та му бу дзе пе ра важ на без 

апад каў, толь кі ў паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах ада б'ец ца 

ўплыў ма ла ру хо ма га фран таль на га раз дзе лу, дзе не 

абы дзец ца без ка рот ка ча со вых даж джоў.

Апад каў прак-

тыч на не бу дзе 

ў су бо ту, толь кі 

мес ца мі па паў-

днё вым за ха-

дзе прой дуць 

ка рот ка ча со выя 

на  валь  н іч  ныя 

даж джы. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе 

ад плюс 6 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе да 15 цяп ла 

па паў днё вым за ха дзе кра і ны. Удзень праг на зу ец ца 

19—24 гра ду саў вы шэй за нуль. У ня дзе лю па паў-

днё вым за ха дзе ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, 

мес ца мі на валь ні цы. Уна чы ча ка ец ца ад плюс 6 па 

паў ноч ным ус хо дзе да плюс 16 гра ду саў па паў днё вым 

за ха дзе кра і ны. Удзень бу дзе со неч на і кам форт на — 

21—26 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

У гэ тыя дні ў Мін ску 

пра хо дзіць 

V Між на род ны з'езд 

Еў ра зій скай аса цы я цыі 

тэ ра пеў таў. 

У ім удзель ні чае 

ка ля 2,5 ты ся чы 

ме ды каў з 12 кра ін 

све ту.

На ша кра і на невы пад ко-

ва ста ла пля цоў кай та ко га 

прад стаў ні ча га між на род на-

га фо ру му. Мі ністр ахо вы 

зда роўя Бе ла ру сі Ва ле рый 

МА ЛА ШКА, рас каз ва ю чы 

пра да сяг нен ні ай чын най ме-

ды цы ны, пад крэс ліў, што ле-

тась па каз чык агуль най смя-

рот нас ці склаў 12,6 пра мі ле, 

уз ро вень на ра джаль нас ці — 

10 пра мі ле. Смя рот насць не-

маў лят да сяг ну ла са ма га ніз-

ка га ўзроў ню за ўсю гіс то рыю 

на зі ран няў — 2,4 пра мі ле. 

Ча ка ная пра цяг ласць жыц-

ця за раз скла дае 74,4 го да. 

До ля па цы ен таў з вы яў ле ны-

мі на ран ніх, 1—2 ста ды ях, 

ра ка вы мі пух лі на мі вы рас ла 

да 78 %. Уда ло ся зні зіць смя-

рот насць ад ту бер ку лё зу — 

да 2,4 вы пад ка на 100 ты сяч 

ча ла век. Ле тась пра ве дзе на 

18 ты сяч апе ра цый на сэр цы 

і са су дах, вы ка на на 41 транс-

план та цыя сэр ца. Бе ла русь 

зна хо дзіц ца на 10-м мес цы ў 

све це па коль кас ці до на раў, 

а так са ма па транс план та цыі 

ныр кі.

— Сён ня мы ідзём па шля-

ху да ступ нас ці сіс тэ мы ахо вы 

зда роўя, у тым лі ку і вы со кіх 

тэх на ло гій. Мі ніс тэр ства за-

куп ляе ўсе не аб ход ныя прэ-

па ра ты, якія ўва хо дзяць у су-

час ныя пра та ко лы ля чэн ня, а 

так са ма рас ход ныя ма тэ рыя-

лы, вы ра бы ме ды цын скай 

тэх ні кі, якія не аб ход ны для 

пра вя дзен ня вы со ка тэх на ла-

гіч ных апе ра цый у кар дыя ло-

гіі, не ўра ло гіі, ней ра хі рур гіі. 

У транс план та ло гіі, кар дыя-

хі рур гіі мы зай ма ем вы со кія 

па зі цыі ў све це і пад трым лі-

ва ем сіс тэ му ахо вы зда роўя 

на да стат ко ва вы со кім уз роў-

ні, — ад зна чыў мі ністр.

За кра на ю чы пы тан не рэ-

фар ма ван ня тэ ра пеў тыч най 

служ бы, дзе ад бы ва ец ца па-

сту по вы пе ра ход да ўра чоў 

агуль най прак ты кі, Ва ле рый 

Ма ла шка па ве да міў, што ўжо 

ле тась до ля гэ тых спе цы я ліс-

таў скла да ла 60 %.

Як рас тлу ма чыў член-

ка рэс пан дэнт Ра сій скай 

ака дэ міі на вук, пра фе сар 

Ры гор АРУ ЦЮ НАЎ, мэ та 

фо ру му — аб мен пе ра да вы-

мі тэх на ло гі я мі, якія ста лі рэ-

аль нас цю клі ніч най прак ты кі. 

Ад но з га лоў ных пы тан няў — 

ка мар бід ны па цы ент, які мае 

не каль кі хва роб, што ўплы-

ва юць ад на на ад ну. Дыяг-

нас та ваць і ля чыць ка мар-

бід ны стан — важ ная за да ча 

су час най тэ ра піі.

— Два дзе ся ці год дзі та му 

да нас пры яз джа лі япон скія і 

ка над скія ка ле гі і да па ма га лі 

асвой ваць но выя тэх на ло гіі. 

А сён ня яны пры яз джа юць 

для аб ме ну во пы там. Ня-

даў на прэ зі дэнт уні вер сі тэ та 

япон ска га го ра да Акі та ска-

заў, што ім ёсць ча му ў нас 

па ву чыц ца. Гэ та са мая вы со-

кая па хва ла, — па дзя лі ла ся 

док тар ме ды цын скіх на вук, 

пра фе сар, за гад чык ка-

фед ры кар дыя ло гіі і ўнут-

ра ных хва роб Бе ла рус ка-

га дзяр жаў на га ме ды цын-

ска га ўні вер сі тэ та На тал ля 

МІЦЬ КОЎ СКАЯ. — Уз ро вень 

на шых ін тэр вен цый ных, кар-

дыя хі рур гіч ных тэх на ло гій і 

тэх на ло гій у га лі не транс-

план та цыі сэр ца не прос та 

вы клі кае ці ка васць за мя жой, 

а са дзей ні чае та му, што на-

шых спе цы я ліс таў за пра ша-

юць на май стар-кла сы ў буй-

ныя кар дыя ла гіч ныя цэнт ры 

Еў ро пы і Азіі.

Але на КРА ВЕЦ.

На лю бы густНа лю бы густ

«ПЕ ША ХОД КА» 
ПОЙ ДЗЕ НА ПЛЯ ЦОЎ КІ

Якія свя точ ныя і куль тур ныя ме ра пры ем ствы пад-

рых та ва ны для жы ха роў і гас цей ста лі цы сё ле та?

— Му зыч на-ту рыс тыч ны се зон бу дзе доў жыц ца да 

кан ца ве рас ня, — па ве да мі ла Ган на ШЫ МАН СКАЯ, 

на чаль нік ад дзе ла ўста ноў куль ту ры ўпраў лен ня 

куль ту ры Мін гар вы кан ка ма. — У пла нах роз ныя ці-

ка выя ак тыў нас ці: ін тэр ак тыў ныя пра гра мы, джа за выя 

ве ча ры, вя чэр нія кі на се ан сы, свя ты на цы я наль ных 

куль тур, а так са ма пра ек ты «Пе ша ход ка» і «Кла сі ка 

ля Ра ту шы».

У Мін ску пла ну ец ца за дзей ні чаць раз на стай ныя пля-

цоў кі: ін фар ма цый ныя, аду ка цый ныя, за баў ляль ныя. 

У гэ тым го дзе прой дзе 16 свят на цы я наль ных куль тур, 

іх ча ра да пач нец ца 25 мая па ка зам-дэ ман стра цы яй 

бе ла рус кай куль ту ры. У гэ ты ж дзень пач нец ца фес ты-

валь-кір маш «Вяс но вы бу кет», на якім збя руц ца больш 

за 400 май строў з усёй Бе ла ру сі. 1 чэр ве ня эс та фе-

ту пры ме Дзень Шве цыі, на якім вы сту пяць вя до мыя 

бе ла рус кія і за меж ныя ар тыс ты. На прык лад, ра зам з 

бе ла рус кім рок-гур том J:МОРС вы сту піць спя вач ка са 

Шве цыі Loreen.

Ужо ў гэ тую су бо ту на тэ ры то рыі Верх ня га го ра да 

стар туе вя до мы му зыч ны пра ект «Пе ша ход ка», мэ та 

яко га — да нес ці да слу ха чоў якас ную жы вую му зы ку. 

Да рэ чы, удзель ні кі гэ та га фэс ту на пра ця гу ўся го ле та 

бу дуць вы сту паць на 17 пля цоў ках, па зна ча ных на «Му-

зыч най кар це» Мін ска.

Але на ПЛІС, ды рэк тар уста но вы «Ін фар ма цый на-

ту рысц кі цэнтр «Мінск», ад зна чы ла, што на да дзе ны 

мо мант на тэ ры то рыі ста лі цы ту рыс тыч ную дзей насць 

вя дуць 136 ар га ні за цый. Для эк скур сій на га аб слу гоў-

ван ня атэс та ва на 356 эк скур са во даў, 147 гі даў і пе ра-

клад чы каў:

— Ту рыс тыч ная інф ра струк ту ра цал кам га то вая для 

пра вя дзен ня шмат лі кіх ме ра пры ем стваў, у тым лі ку да 

Еў ра пей скіх гуль няў. Рас пра ца ва ны шы ро кі вы бар эк-

скур сій ных пра грам па го ра дзе: больш за 60 гру па вых і 

20 аў тар скіх эк скур сій. У рам ках на цы я наль ных куль тур 

прой дуць гаст ра фэс ты, дзе ах вот ныя змо гуць па каш та-

ваць на цы я наль ныя стра вы. Да та го ж для ту рыс таў рас-

пра ца ва на кар та і бу дзе дзей ні чаць кан цэп цыя пра сто ра-

ва га ары ен та ван ня — 70 ін фар ма цый ных стэн даў. 

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Пра гэ та па ве да міў вы кон ва ю чы 

аба вяз кі на чаль ні ка цэнт ра авія-
цый най ахо вы ля соў дзяр жаў най 
авія цый най ава рый на-вы ра та валь-
най уста но вы «Авія цыя» Мі ніс тэр-
ства па над звы чай ных сі ту а цы ях 
Ігар ЗМІТ РЭ НЯ.

Па жа ры ў ля сах і на тар фя ні ках што-

год на но сяць не ма лы ўрон дзяр жа ве. 

Яны ха рак та ры зу юц ца не толь кі знач-

най ма тэ ры яль най і эка ла гіч най шко-

дай, але і пры цяг нен нем на іх лік ві да-

цыю вя лі кай коль кас ці пер са на лу і спе-

цы яль най тэх ні кі.

Так, па вод ле звес так МНС, у 2018 го-

дзе лік ві да ва на 1965 ляс ных і тар фя ных 

па жа раў на пло шчы больш за 1400 гек-

та раў. Пры ту шэн ні па жа раў у эка сіс тэ-

мах бы ло за дзей ні ча на 7970 ра бот ні каў 

МНС і 2870 адзі нак тэх ні кі.

Для ад шу кан ня та кіх па жа раў вы-

ка рыс тоў ва юц ца роз ныя ві ды ма ні-

то рын гу, у тым лі ку кас міч ны і авія-

цый ны. На тэ ры то рыі кра і ны дыс тан-

цый нае за нда ван не зям лі пра во дзіц-

ца з да па мо гай кас міч ных апа ра таў 

роз ных ты паў. «Авія цый ны ма ні то-

рынг ажыц цяў ляе на ша авія цый ная 

ава рый на-вы ра та валь ная ўста но ва. 

У асноў ным ажыц цяў ля ем па тру ля-

ван не па за пла на ва ных марш ру тах. 

Вы стаў ле на 12 па вет ра ных су доў для 

авія па тру ля ван ня», — рас тлу ма чыў Ігар 

Зміт рэ ня.

Сё ле та спе цы я ліс та мі гэ тай служ бы 

быў вы яў ле ны 21 ляс ны па жар. З да па-

мо гай дэ сант на-па жар най служ бы яны 

па ту шы лі дзевяць ляс ных па жа раў. Буй-

ныя па жа ры бы лі на поўд ні кра і ны. Мно-

гія па жа ры пры хо дзі лі з Укра і ны і Ра сіі.

Вя лі кую ро лю ў ту шэн ні за да ных па-

жа раў ады гра лі па вет ра ныя суд ны авія-

цыі, якія на сён няш ні дзень з'яў ля юц ца 

са мы мі эфек тыў ны мі і апе ра тыў ны мі 

срод ка мі ў спра ве па пя рэ джван ня і лік-

ві да цыі над звы чай ных сі ту а цый пры-

род на га і тэх на ген на га ха рак та ру.

Су праць па жар ную ра бо ту вы кон вае 

бес пі лот нік «Бу сел-М» з ра ды у сам дзе-

ян ня ка ля 25 кі ла мет раў, а хут ка ў ар-

се на ле ар га ні за цыі ДА АВУ «Авія цыя» 

з'я віц ца но вы рас пра ца ва ны ў Ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі апа рат — «Бу ра вес нік» 

з ра ды у сам дзе ян ня 75 кі ла мет раў. За-

ста ло ся толь кі скон чыць яго пры ёмач-

нае вы пра ба ван не. Рас пра цоў шчы кі 

пла ну юць пе ра даць яго для прак тыч-

на га пры мя нен ня ра та валь ні ка мі ўжо ў 

кан цы гэ та га го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ба чыць па жа ры хут ка 
бу дзе бес пі лот нік «Бу ра вес нік»

Пры чы на буй ных ляс ных 
па жа раў у па чат ку вяс ны — 

ад сут насць даж джоў 
і моц ны ве цер

НЕ ВЫ ПАД КО ВАЯ ПЛЯ ЦОЎ КА
У Бе ла русь з'е ха лі ся най леп шыя тэ ра пеў ты з 12 кра ін све туУ Бе ла русь з'е ха лі ся най леп шыя тэ ра пеў ты з 12 кра ін све ту

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


