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МВФ атры маў за пы ты на эк стра ннае 
фі нан са ван не ад 103 кра ін

Між на род ны ва лют ны фонд 

(МВФ) атры маў за пы ты на вы-

да чу эк стран най фі нан са вай 

да па мо гі ад 103 кра ін. Вы ка-

наў чы са вет фон ду раз гле-

дзіць ка ля па ло вы гэ тых за пы-

таў да кан ца бя гу ча га ме ся ца, 

па ве да мі ла ды рэк тар-рас па рад чык МВФ Крыс та лі на Ге ор-

гі е ва. Сё ле та 170 кра ін су тык нуц ца са зні жэн нем да хо даў 

на ду шу на сель ніц тва, ад зна чае Ге ор гі е ва ў бло гу на сай це 

МВФ. На мі ну лым тыд ні фонд апуб лі ка ваў агляд су свет най 

эка но мі кі (World Economіc Outlook: The Great Lockdown), па-

вод ле яко га су свет ная эка но мі ка ў 2020 го дзе за знае спад 

на тры пра цэн ты. Па сло вах Ге ор гі е вай, ура ды кра ін па 

ўсім све це пры ня лі бес прэ цэ дэнт ныя ме ры для ба раць бы з 

пан дэ мі яй ка ра на ві ру са. Бюд жэт ныя тра ты на гэ тыя ме ры

ў цэ лым за раз скла да юць ка ля васьмі трыль ё наў до ла раў, 

пры гэ тым цэнт ра бан кі пай шлі на маш таб ныя, а ў не ка то рых 

вы пад ках не аб ме жа ва ныя ўлі ван ні лік від нас ці.

У ЗША дру гі ты дзень пра цяг ва юц ца 
ак цыі пра тэс ту су праць ка ран ці ну

Вы ступ лен ні су праць ка ран цін ных мер і рэ жы му са ма іза-

ля цыі з-за рас паў сюдж ван ня 

ка ра на ві ру са прай шлі або 

за пла на ва ны больш чым у 

дзе ся ці шта тах, у тым лі ку ў 

Ары зо не, Агая, Паў ноч най 

Ка ра лі не, Ін дзі я не, Пен сіль-

ва ніі і ін шых. Боль шасць 

удзель ні каў мі тын гаў — пры хіль-

ні кі прэ зі дэн та До наль да Трам па. 

Пра тэс тоў цы за клі ка юць як ма га 

хут чэй пе ра за пус ціць эка но мі ку. 

Як па ве дам ляе Бі-бі-сі, мно гія з 

удзель ні каў ак цый пра тэс ту іг на-

ра ва лі пра ві лы са цы яль на га дыс-

тан цы я ван ня, а так са ма за клі кі ар га ні за та раў на дзець мас кі. 

Ін шыя ж за ста ва лі ся ў ма шы нах і ез дзі лі ка ло на мі, пе ра-

кры ва ючы рух. «Лю дзі лі чаць, што дэ ма кра ты спра бу юць 

па да рваць эка но мі ку, каб вы ка рыс таць гэ та су праць прэ зі-

дэн та», — пры во дзіць Reuters сло вы ад на го з удзель ні каў 

пра тэс ту, ры эл та ра з за ход ня га Мі чы га на.

У Із ра і лі з'я віў ся ўрад. І два прэм' ер-мі ніст ры
У рэ зі дэн цыі прэм' ер-мі ніст ра 

Із ра і ля ад бы ла ся на рэш це 

гіс та рыч ная па дзея. Лі дар 

бло ка «Ка холь-Ла ван» Бе ні 

Ганц і кі раў нік пар тыі «Лі куд» 

Бінь я мін Не тань я ху пад пі са лі 

па гад нен не аб фар мі ра ван ні 

ўра да. Пра гэ та па ве да мі ла 

дзяр жаў нае із ра іль скае ра дыё Kan. Ле выя і пра выя ўсё ж 

та кі да мо ві лі ся за вяр шыць за цяж ны па лі тыч ны кры зіс, 

яшчэ больш не бяс печ ны ва ўмо вах пан дэ міі. Но вы ка бі нет 

ха рак та ры зу юць як урад на цы я наль на га адзін ства. Па гад-

нен не ства рае вель мі не звы чай ную для Із ра і ля кан струк цыю 

ўла ды. У кра і не з'яў ля юц ца ў лі та раль ным сэн се сло ва два 

прэм' ер-мі ніст ры, за ўва жыў expert.ru. На ступ ныя паў та ра го-

да на гэ тай па са дзе за ста нец ца Не тань я ху. Во сен ню 2021-га 

яго зме ніць Ганц і пра бу дзе кі раў ні ком ура да так са ма паў та-

ра го да. А да лей — но выя пар ла менц кія вы ба ры.
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• Пя тая част ка ўве дзе на га ў 

І квар та ле жыл ля ў Мін ску па-

бу да ва на для тых, хто мае па-

трэ бу.

• До на ра мі плаз мы ста лі 15 ча ла-

век, якія пе ра хва рэ лі на COVІD-19.

• Трэ ці этап рэ пе ты цый на га тэс-

ці ра ван ня па доў жа ны да 24 мая.

• Рэ гіст ра цый ны ад дзел ДАІ на 

ста ліч ным аў та рын ку «Ма лі наў ка» 

ад но віць ра бо ту з 22 кра са ві ка.

• Бе ла рус кія мыт ні кі ў кра са-

ві ку ўжо афор мі лі 77 ты сяч тон 

та ва раў пер шай не аб ход нас ці.

• На цы я наль ны цэнтр су час-

на га мас тац тва ўзна ча ліў топ-5 

му зе яў і цэнт раў су час на га мас-

тац тва кра ін СНД.

• На ву чаль ныя пра гра мы і 

да па мож ні кі па гіс то рыі пла ну-

ец ца аб на віць.

• Мінп ры ро ды рас пра цоў вае 

кан цэп цыю доб ра ўпа рад ка ван ня 

кры ніц.

• МУС па пя рэдж вае пра ак-

ты ві за цыю кі бер мах ля роў на 

фо не ка ра на ві ру са.

• Упер шы ню за 70 га доў ад мя-

ні лі мюн хен скі «Ак то бер фэст».

КОРАТКА

Мі ха іл ОР ДА, стар шы ня 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў 

Бе ла ру сі:

«Мы сён ня ба чым 
і ра зу ме ем, што ў 
вы ні ку эка на міч най 
сі ту а цыі, якая 
склад ва ец ца ў све це 
з-за пан дэ міі, мно гія 
на шы прад пры ем ствы 
апы ну лі ся ў до сыць 
ня прос тай сі ту а цыі. 
Па ру ша юц ца 
вы твор чыя лан цуж кі, 
ёсць скла да нас ці 
з рэа лі за цы яй на 
экс парт. У гэ тых 
умо вах асаб лі ва 
ня прос та тым 
прад пры ем ствам, 
якія не ма юць 
за па су тры ва лас ці. 
Праф са ю зы 
ака жуць пад трым ку 
ра бот ні кам 
прад пры ем стваў, якія 
тра пі лі ў скла да ную 
эка на міч ную 
сі ту а цыю».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЯК БЕЛАРУСЫ 
ЖЫВУЦЬ 
У САМАІЗАЛЯЦЫІ

УСЁ, ШТО ТРЭБА 
ВЕДАЦЬ 
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Маг чы ма, ка мусь ці вель мі ха це ла ся б за ва-

рыць смец цеп ра вод у сва ім до ме, але па-

зба віц ца ад кры ні цы не пры ем на га па ху і 

ліш ня га смец ця ў пад' ез дзе не заў сё ды так 

прос та, як мо жа зда вац ца на пер шы по гляд. 

Зра біць гэ та мож на толь кі ў тым вы пад ку, 

ка лі вам пра па ну юць бу даў ніц тва кан тэй-

нер най пля цоў кі. Ад нак і тут мо жа ча каць 

сюр прыз — да лё ка не ўсю ды га рад ская 

за бу до ва і пад зем ныя ка му ні ка цыі да зва-

ля юць гэ та зра біць. Дак лад ней ска заць, не 

да зва ля лі, бо спе цы я ліс ты РУП «Ін сты тут 

«Бел жылп ра ект» знай шлі аль тэр на ты ву.

Каб па бу да ваць звы чай ную кан тэй нер ную пля-

цоў ку, не аб ход на вы кон ваць пэў ныя нар ма тыў ныя 

па тра ба ван ні. На прык лад, збор смец ця па ві нен 

быць ар га ні за ва ны не блі жэй чым за 15 мет раў ад 

вок наў жы ло га до ма ці за 20 мет раў ад дзі ця чых 

пля цо вак для гуль ні і на ву чаль ных уста ноў. Пры 

гэ тым да ўва хо ду ў жы лы дом па він на быць не 

бо лей за сто мет раў, і каб да мес ца збо ру ад хо даў 

без вя лі кіх на ма ган няў змог пра ехаць смец ця-

воз. З-за шчыль най га рад ской за бу до вы па доб-

ныя нор мы не заў сё ды маг чы ма вы тры маць, і 

смец цеп ра вод за ста ец ца адзі ным ва ры ян там для 

збо ру смец ця, не да ючы жы ха рам маг чы мас ці ад-

бі раць дру гас ныя ма тэ ры яль ныя рэ сур сы.

Больш за тое, бу даў ніц тва пля цоў кі — гэ та 

вя лі кія за тра ты для ка му наль ні каў (і, як вы нік, 

для спа жыў цоў па слуг) і пэў ныя ня зруч нас ці для 

жы ха роў да моў. Бо трэ ба вы ка наць пэў ныя зем ля-

ныя ра бо ты, зра біць па душ ку з бе то ну, уста на віць 

бар дзю ры — усё гэ та зай мае час. І трэ ба ж уліч-

ваць, што ў го ра дзе зна хо дзіц ца шмат пад зем ных 

ін жы нер ных ка му ні ка цый, якія ра на ці поз на спат-

рэ біц ца ра ман та ваць. Так са ма вель мі важ на не 

за ча піць іх, ка лі бу дуць вес ці ся рас коп кі 

пад час бу даў ніц тва пля цоў кі.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВА 
ПА ДЭ МА КРА ТЫЧ НАЙ ЦА НЕ

У Мін ску з'я ві ла ся пер шая ма біль ная кан тэй нер ная пля цоў ка

На ступ ствы бы лой тра ге дыі ад чу ва-

юц ца і сён ня. На яў рэй скім вя сел лі 

не рэд касць, ка лі з бо ку ад на го з 

ма ла дых у ра зы менш гас цей, бо 

сва я кі бы лі зні шча ны пад час Дру-

гой су свет най вай ны. Ха ла кост не-

вы пад ко ва стаў асоб най тэ май у 

гіс то рыі па мя ці пра вай ну. Цяж ка 

зра зу мець, як на огул маг ла за ра-

дзіц ца і ажыц цяў ляц ца ідэя аб вы-

ні шчэн ні цэ лай на цыі. Та му для яў-

рэй ска га на ро да вель мі важ на, каб 

на пом ні ках, якія на гад ва юць пра 

жах лі выя па дзеі 40-х га доў мі ну ла га 

ста год дзя, аба вяз ко ва бы ла па зна-

ча на на цы я наль насць ах вяр.

Кар та з пом ні каў
У Бе ла ру сі шмат мес цаў, якія на гад-

ва юць пра Ха ла кост, і не аба вяз ко ва 

гэ та вя лі кія пом ні кі. Та кіх бо ле вых пунк-

таў на на шай зям лі ты ся чы, і час та яны 

зна хо дзяц ца ў глу хіх мес цах, у ле се. 

Ча сам жы ха ры ма лень кіх вё са чак про-

сяць за ха ваць па мяць пра тра ге дыі, што 

ад бы ва лі ся ў іх мяс цо вас ці, — хоць прос-

та раз раў няць зям лю і па клас ці ва лун 

там, дзе фа шыс ты за бі ва лі яў рэй скія 

сем'і. Дзя ку ю чы мяс цо вым іні цы я ты вам 

мы сён ня ма ем не ве ра год ную кар ту Ха-

ла кос ту на Бе ла ру сі — гэ та ка ля 500 

пом ні каў! Ся род іх ёсць аб' ек ты, вар тыя 

вы со кай мас тац кай ацэн кі, якія вя до мыя 

да лё ка за ме жа мі кра і ны.

У Еў ро пе тэ ма Ха ла кос ту шы ро ка 

аб мяр коў ва ла ся яшчэ ў 60—70-я га ды, 

а на пост са вец кай пра сто ры ўзні маць 

яе не бы ло пры ня та. Та му ў нас і сён ня 

вы ра ша юц ца пы тан ні, як па да ваць гэ тую 

па мяць, дзе ста віць пом ні кі, як ад наў-

ляць ім ёны ах вяр.

Да та го ж з'я ві лі ся но выя срод кі прад-

стаў лен ня гэ тых ве даў. На прык лад, ця-

пер на Бе ла ру сі пра гра міс ты і гіс то ры кі 

ства ра юць ма біль ны сэр віс, які бу дзе 

да па ма гаць знай сці пом ні кі Ха ла кос ту, 

на ват тыя, што ста ві лі ся ў не да сяж ных, 

ма ла вя до мых мес цах. У пла нах рас пра-

цоў шчы каў — па зна чыць ка ар ды на ты 

кож на га па мят на га ка мень чы ка, каб 

па да рож ні кі лёг ка маг лі ад шу каць гіс-

та рыч ныя аб' ек ты, звя за ныя не толь кі са 

зні шчэн нем яў рэ яў, але і з іх гіс то ры яй. 

Бу дуць па зна чац ца мес цы, дзе зна хо-

дзі лі ся сі на го гі, яў рэй скія на ву чаль ныя 

ўста но вы.

Брэсц кі тэ атр «Кры лы ха ло па» ства-

рыў да ку мен таль ны аў ды ёс пек такль, 

пры све ча ны мяс цо вай тра ге дыі. Дзя ку-

ю чы ма біль най пра гра ме мож на слу хаць 

спек такль і пе ра мя шчац ца па кар це го-

ра да ў мяс ці ны, звя за ныя з вы ні шчэн нем 

яў рэй скай аб шчы ны ў Брэс це. Не абы яка-

вая мо ладзь пра цяг вае шу каць но выя 

фор мы па да чы — на прык лад, су час ні кі 

мо гуць звяр нуц ца з пы тан ня мі 

да ах вяр-га ла грам.

ЯК НЕ ПЕ РА СТУ ПІЦЬ РЫ СУ НЯ НА ВІС ЦІ?
Апо вед пра Ха ла кост — гэ та па сыл бу ду чым па ка лен ням

60-ква тэр ны дом для шмат дзет ных сем' яў уз во дзіц ца ў но вым мік ра ра ё не ў Жыт ка ві чах. 
За вяр шыць бу даў ніц тва пла ну ец ца ў чэр ве ні. Гэ та ўжо тры нац ца ты дом но ва га мік ра ра ё на № 10, 
за бу до ву яко га па ча лі ў снеж ні 2014 го да. На здым ку: бры га дзір му ля роў Ге надзь МЕ ЛЯ ШЧЭ НЯ. 
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ЁСЦЬ СЦЕНЫ — БУДЗЕ І ДАХ

Пы тан ні сель скай гас па дар кі, стан 

ай чын най і су свет най эка но мі кі, раз віц цё 

сіс тэ мы ахо вы зда роўя, вы ка нан не 

да ру чэн няў па вы твор час ці ахоў ных 

срод каў для ме ды каў і на сель ніц тва 

бы лі на па рад ку чар го вай ра бо чай 

ка ман дзі роў кі Прэ зі дэн та па кра і не. 

Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка за ві таў 

у Баб руйск, дзе па зна ё міў ся з дзей нас цю 

ААТ «Сла вян ка». Адзін з най буй ней шых 

вы твор цаў адзен ня з лю та га па чаў шыць 

ахоў ныя мас кі. Сён ня ўсе ма гут нас ці 

прад пры ем ства пе ра пра фі ля ва ны 

на іх вы твор часць, што дня вы пус ка юць 

ка ля 150 ты сяч штук. Так са ма «Сла вян ка» 

асво і ла вы твор часць ад на ра зо ва га 

адзен ня для ме ды цын ска га пер са на лу.

Прэ зі дэнт па зна ё міў ся з пра цоў ным ка лек-

ты вам прад пры ем ства і даў ад ка зы на пы тан ні 

су пра цоў ні каў.

Ме ды кі — ле чаць, 
ула да — да па ма гае

Прэ зі дэн ту да ла жы лі аб са цы яль на-эка на-

міч ным раз віц ці Ма гі лёў скай воб лас ці, су праць-

дзе ян ні рас паў сюдж ван ню ка ра на ві ру са. Але 

пер шае пы тан не, ад ра зу пас ля пры зям лен ня 

вер та лё та, бы ло пра на дзён нае — па сяў ную кам-

па нію. Асаб лі вую ўва гу кі раў нік дзяр жа вы звяр-

нуў на вы рошч ван не грэч кі, рас тлу ма чыў шы гэ та 

тым, што па гэтай культуры няма дамоўленасці 

з расіянамі.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка спы таў, як ідзе 

сяў ба ін шых куль тур, ці ёсць у прад пры ем стваў 

пы тан ні з на яў нас цю па лі ва і ўгна ен няў. Тры маў 

ад каз стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ле а -

нід За яц. «Свое ча со ва ўсё па се ем», — за пэў ніў 

ён, ад зна чыў шы, што іс тот ных праб лем ня ма.

Ужо пас ля пры быц ця на «Сла вян ку» стар шы-

ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма да ла жыў, што 

амаль усе га лі ны эка но мі кі воб лас ці спра ца ва лі 

ды на міч на.

«Доб ра, але не ду май, што з-за ней ка га псі хо зу 

мы па він ны са сту піць ці спрас ціць па тра ба ван ні 

да вас. Мы па він ны вы ка наць тыя пла ны, якія 

пе рад на мі ста яць», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, на пра ця гу 

ме ся ца су свет ная эка но мі ка, у тым лі ку і ў най-

блі жэй шых су се дзяў, пач не пра ца ваць. «Еў ро па 

па ча ла ад чы няц ца. На пра ця гу ме ся ца, я ўпэў-

не ны, су свет ная эка но мі ка, асаб лі ва ў на шых 

су се дзяў, бу дзе пра ца ваць. У тым лі ку і ў Ра сіі. 

Яны ўжо ра зу ме юць, ку ды ўско чы лі. Усе ра зу ме-

юць у све це», — пе ра ка на ны лі дар кра і ны.

Ле а нід За яц пра цяг нуў свой дак лад, рас каз-

ва ю чы пра пос пе хі воб лас ці ў бу даў ніц тве но вых 

са цы яль ных аб' ек таў. У Прэ зі дэн та яшчэ бу дзе 

маг чы масць па зна ё міц ца з імі блі жэй — ён па ве-

да міў, што з ця гам ча су яшчэ за ві тае ў рэ гі ён.

Апош ні мі ме ся ца мі тэ ма эка но мі кі не па рыў на 

звя за на з за хвор ван ня мі, а ка лі дак лад ней, то з 

ад ным — ка ра на ві ру сам. Та му на ступ най тэ май 

для аб мер ка ван ня ста ла дзей насць сіс тэ мы ахо-

вы зда роўя і яе па трэ бы.

Прэ зі дэнт пра ін фар ма ваў, што між на род ныя 

бан кі і фон ды да па мо гуць Бе ла ру сі 

срод ка мі на ме ды цы ну.

«МЫ ПА ВІН НЫ 
ВЫ КА НАЦЬ 

ПЛА НЫ, ЯКІЯ ПЕ РАД 
НА МІ СТА ЯЦЬ»

Пе ра пра фі лю ю чы прад пры ем ствы 
пад на дзён ныя па трэ бы, не трэ ба за бы вац ца 

і пра асноў ную пра дук цыю, на якой яны спе цы я лі зу юц ца
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