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Іта лія ўвя ла над звы чай ныя ме ры 
ў ба раць бе з эпі дэ мі яй СОVІD-19

У Іта ліі ды яг нас та ва на 

больш за 220 вы пад каў 

ка ра на ві ру са. Ад за хвор-

ван ня ўжо па мер лі сямё-

ра. Ула ды пад крэс лі лі: 

гэ тыя ліч бы — не кан-

чат ко выя, яны бу дуць рас ці. Шэ раг на се ле ных пунк таў 

за кры ты на ка ран цін. Дзя сят кі ты сяч мяс цо вых жы ха роў 

атры ма лі за гад ад улад не вы хо дзіць з до му. Як рас тлу-

ма чыў прэм' ер-мі ністр Іта ліі Джу зэ пе Кон тэ, без спе цы-

яль на га да зво лу з гэ та га ча су за ба ро не на ўва хо дзіць або 

па кі даць зо ны, дзе быў за фік са ва ны ві рус. У та кіх ра ё нах 

ад ме не ныя за ня ткі ў шко лах і ўні вер сі тэ тах, цар коў ныя 

на ба жэн ствы, за чы не ны му зеі, ад ме не ны спар тыў ныя 

ме ра пры ем ствы. На эк стран ным па ся джэн ні ка бі не та мі-

ніст раў у Ры ме пры ня та па ста но ва, якая на да ла на час 

эпі дэ міі мяс цо вым ула дам ад мыс ло выя паў на моц твы ў 

су вя зі з над звы чай най сі ту а цы яй. На пя рэ дад ні за два дні 

да фі на лу быў за кры ты сла ву ты ве не цы ян скі кар на вал, і 

тэ ат раль ныя мас кі са сту пі лі мес ца ме ды цын скім. Кі раў-

ніц тва мі лан ска га опер на га тэ ат ра «Ла Ска ла» аб вяс ці ла, 

што пры пы няе ра бо ту на ня вы зна ча ны тэр мін. Італь ян скі 

ды зай нер Джор джыа Ар ма ні ад мя ніў свой па каз у Мі ла не. 

Са чыць за вы ка нан нем ка ран цін ных мер да ру ча на па лі цыі 

і, у вы пад ку не аб ход нас ці, ар міі. Па куль не зра зу ме ла, як 

у Іта ліі паў ста ла гэ тая ўспыш ка.

Прэм' ер Ма лай зіі па даў у ад стаў ку
Прэм' ер-мі ністр Ма лай зіі 94-га до вы 

Ма хат хір Ма ха мад па даў у ад стаў ку. 

Ад па вед нае пра шэн не бы ло на кі ра-

ва на вяр хоў на му кі раў ні ку (ка ра лю) 

Ма лай зіі. Не за доў га да гэ та га Аб' яд-

на ная пар тыя сы ноў зям лі Ма лай зіі, 

якую ўзна чаль вае Ма хат хір, вый шла 

са скла ду кі ру ю чай ка а лі цыі «Аль янс над зеі». Гэ тая па лі-

тыч ная струк ту ра бы ла ство ра на ў 2017 го дзе і аб' яд на ла 

ча ты ры апа зі цый ныя пар тыі. Ад на ча со ва та ды ж бы ло 

да сяг ну та па гад нен не, што ў вы пад ку пе ра мо гі на пар ла-

менц кіх вы ба рах у маі 2018-га Ма хат хір ста но віц ца прэм'-

е рам толь кі на два га ды, а за тым пе рад ае па са ду Ан ва ру 

Іб ра гі му як лі да ру най буй ней шай у гэ тым бло ку пар тыі.

У Паў днё вым Су да не 
сфар мі ра ва ны ка а лі цый ны ўрад

У яго склад увай шлі прад стаў ні кі дзе ю чай ула ды і бы лой 

уз бро е най апа зі цыі. Дзе ю чы прэ зі дэнт Са лва Кі ір і ко ліш ні 

лі дар паў стан цаў Ры ек Ма чар аб вяс ці лі, што «вай на скон-

ча на». Рас пус ціў шы па пя рэд ні ка бі нет, Кі ір пры зна чыў сва-

ім пер шым на мес ні кам Ма ча ра. Паў днё вы Су дан атры маў 

не за леж насць ад Су да на ў 2011 го дзе. Але ўжо ў 2013-м у 

кра і не па ча ла ся гра ма дзян ская вай на па між пры хіль ні ка мі 

Кі і ра, якія прад стаў ля юць на род насць дзін ка, і апа зі цы яй 

з ін шых эт ніч ных груп. За гі ну лі ка ля 400 ты сяч ча ла век,

больш за два міль ё ны ста лі бе жан ца мі. Спро бы ўрэ гу ля-

ван ня да апош ня га ча су пра валь ва лі ся. У вы ні ку ад ной з іх 

у 2016 го дзе Ма чар быў пры зна ча ны ві цэ-прэ зі дэн там, але 

ўжо праз не каль кі ме ся цаў быў вы му ша ны па кі нуць кра і ну 

на фо не ўзнаў лен ня ўзбро е на га кан флік ту.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Якія су свет ныя трэн ды іс ну юць 

у до нар стве кры ві і яе кам па не н-

таў? Як у Бе ла ру сі раз ві ва юць

куль ту ру до нар ства? Ча му на ша 

кра і на ні ко лі не бу дзе за раб ляць 

гро шы на экс пар це кры ві? Ад-

ка зы на гэ тыя пы тан ні зной дуць 

ува саб лен не ў аб ноў ле ным «За-

ко не аб до нар стве кры ві і яе кам-

па не нтаў».

На ва цыі, над які мі пра цу юць больш 

за год дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні-

коў, на кі ра ва ны на раз віц цё ў Бе ла-

ру сі бяз вы плат на га до нар ства. Але ў 

гра ма дзян за ста нец ца пра ва вы ба ру: 

здаць кроў за гро шы ці бяс плат на.

«Мы мяр ку ем, што сфар мі ру ем бе-

ла рус кую куль ту ру до нар ства. Каб на-

шы лю дзі, як і ва ўсім све це ра зу ме лі: 

ка лі хтось ці з гра ма дзян па паў у бя ду, 

мы па по клі чу сэр ца па він ны прый сці 

яму на да па мо гу, здаць для яго кроў 

або яе кам па не нты. А не та му, што мо-

жам на гэ тым за ра біць гро шы», — ска-

за ла стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 

па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту-

ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты-

цы Люд мі ла МА КА РЫ НА-КІ БАК.

За апош нія пяць гадоў коль касць 

до на раў па вя лі чы ла ся амаль на 15 ты-

сяч. Ста ноў чая тэн дэн цыя па ча ла ся з 

2013 го да, ка лі ў кра і не бы ло пра па-

на ва на пра ва вы ба ру — плат на або 

бяс плат на стаць до на рам. За мі ну лы 

год ка ля 99 ты сяч ча ла век прый шлі ў 

пунк ты зда чы кры ві і яе кам па не нтаў. 

Як рас ка заў Фё дар КАР ПЕН КА, ды-

рэк тар «Рэс пуб лі кан ска га на ву ко-

ва-прак тыч на га цэнт ра транс фу зі я-

ло гіі і ме ды цын скіх бія тэх на ло гій», 

ця пер до на раў да стат ко ва — па вы ні-

ках 2019-га на рых та ва лі мак сі маль ную 

коль касць кам па не нтаў кры ві за ўсю 

су ве рэн ную гіс то рыю Бе ла ру сі.

У мэ тах да лей ша га па вы шэн ня ак-

тыў нас ці гра ма дзян у рэ гу ляр ным бяз-

вы плат ным до нар стве пра ек там за ко-

на знач на па шы ра ны са цы яль ны па кет 

для до на раў, якія зда юць кроў і яе кам-

па не нты на бяз вы плат най асно ве.

«Ён уклю чае пра ва на на зна чэн не 

да па мо гі па ча со вай не пра ца здоль нас-

ці з пер ша га дня стра ты пра ца здоль-

нас ці ў па ме ры 100 пра цэн таў ся рэд-

ня дзён на га за роб ку, уз на га ро джан не 

на груд ным зна кам ад зна кі Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя «Га на ро вы до нар 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь», — па ве да мі ла 

пра на ва цыі Люд мі ла Ма ка ры на-Кі-

бак. — Уліч ва ю чы вы со кі ўзро вень 

ма тэ ры яль най за ці каў ле нас ці ся род 

до на раў, для тых, хто здаў кроў і яе 

кам па не нты на бяз вы плат най асно-

ве, за мест пра мых вы плат за ко на пра-

ек там пра па ноў ва ец ца ажыц цяў ляць 

па крыц цё рас хо даў, звя за ных з вы ка-

нан нем до нар скай функ цыі шля хам 

мэ та вых кам пен су ю чых вы плат для 

ад наў лен ня функ цый ар га ніз ма до-

на ра пас ля да на цыі і па паў нен ня яго 

энер ге тыч ных за трат па між пра цэ ду-

ра мі зда чы кры ві і яе кам па не нтаў».

Так са ма бяз вы плат ным до на рам 

да дуць пра ва на да дат ко вы дзень ад-

па чын ку без за ха ван ня за роб ку. Ад на-

ча со ва за ко на пра ект па шы рае і сац па-

кет гра ма дзян з на груд ным зна кам «Га-

на ро вы до нар». Згод на з на ва цы я мі, 

та кой па ша ны бу дзе ўда сто е ны толь кі 

ча ла век, які бяс плат на здае кроў. Ся-

род да дат ко вых іль гот — па за чар го-

выя пры ёмы ў шмат лі кіх уста но вах 

аб слу гоў ван ня на сель ніц тва, зніж ка 

25 пра цэн таў на плат ныя мед пас лу гі ў 

дзяр жаў ных уста но вах ахо вы зда роўя, 

прад стаў лен не на пра ця гу го да ад па -

чын ку без за ха ван ня за роб ку да 

14 дзён і што га до вая гра шо вая вы пла-

та ў па ме ры трох ба за вых ве лі чынь.

Згод на з іс ну ю чым за ко нам, кроў 

мо жа рэа лі зоў вац ца на экс парт з да-

зво лу Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. Па 

сло вах Фё да ра Кар пен кі, у су ве рэн-

най гіс то рыі Бе ла ру сі та кіх вы пад каў 

не бы ло. З улі кам но вай рэ дак цыі за-

ко на аб до нар стве пла ну ец ца ўво гу ле 

за ма ца ваць за ба ро ну на ка мер цый ныя 

здзел кі з кроўю і яе кам па не нта мі. «Гэ-

та ўсё звя за на з тым, што мы ідэа ла-

гіч на ча ка ем пас ля пры няц ця за ко на 

па ве лі чэн ня коль кас ці бяз вы плат ных 

да на цый», — да даў ды рэк тар РНПЦ 

транс фу зі а ло гіі і ме ды цын скіх бія тэх-

на ло гій.

Кож ны ты дзень гэ ты цэнтр, які 

за бяс печ вае толь кі Мінск і част ко ва 

воб ласць, вы дае ка ля 700 доз эрыт ра-

цыт ных кам па не нтаў, 600 доз плаз мы, 

ка ля 500 доз кан цэнт ра ту трам ба цы ту. 

«Гэ та не ха а тыч ны рух. Гэ та за піс до-

на раў, па ста ян нае пад тры ман не за-

па саў. Уя ві це, які аб' ём кам па не нтаў 

на рых тоў ва ец ца! — ак цэн та ваў ува гу

Фё дар Кар пен ка. — У мі ну лым го-

дзе ка ля 320 ты сяч да на цый кры ві і 

яе кам па не нтаў бы ло па ўсёй кра і не. 

99 ты сяч до на раў больш за 320 ты сяч 

ра зоў прый шлі на до нар скія пунк ты».

Да рэ чы, з гэ тай ліч бы бяз вы плат ных 

да на цый кры ві бы ло ка ля 26 пра цэн таў, 

а кам па не нтаў — 15 пра цэн таў.

На бяз вы плат ным до нар стве на-

стой вае і Су свет ная ар га ні за цыя ахо-

вы зда роўя. І звя за на гэ та зу сім не 

з гра шо вым пы тан нем. До на ры, якія 

ма ты ва ва ны доб ра ах вот на бяз вы-

плат на зда ваць кроў, лі чац ца са мы мі 

бяс печ ны мі, бо імі ру хаюць аль тру-

іс тыч ныя пе ра ка нан ні. Лі чыц ца, што 

пры плат най зда чы кры ві ры зы кі для 

зда роўя па вя ліч ва юц ца, бо ча ла век 

бу дзе за ці каў ле ны атры маць гро шы, 

а не да па маг чы ка мусь ці.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

БЯЗ ВЫ ПЛАТ НА, 
АЛЕ НЕ БЯС ПЛАТ НА

Бяз вы плат ным до на рам 
да дуць асаб лі выя са цы яль ныя га ран тыі

Пер шым пра ек там з ме ра-

пры ем стваў па ін тэ гра цыі 

Бе ла рус кай АЭС у энер га-

сіс тэ му ста ла бу даў ніц тва 

ў но вай ка цель най Кас цю-

ко ві чаў элект ра кат ла ма-

гут нас цю 10 МВт. Сё ле та 

не аб ход на рэа лі за ваць 

та кія пра ек ты на 19 аб' ек-

тах агуль най ма гут нас цю 

836 МВт. Да 2021 го да пла-

ну юць скон чыць пра ек ты 

па бу даў ніц тве пі ка ва-рэ-

зер во вых кры ніц, якія 

ўста лю юць на ча ты рох 

аб' ек тах агуль най ма гут-

нас цю 800 МВт.

Ма дэр ні за цыя
і экс парт 
элект ра энер гіі

У кра і не за ха ва ла ся ста ноў-

чая ды на мі ка па па ве лі чэн ні 

спа жы ван ня элект ра энер гіі. 

Пры гэ тым яе вы пра цоў ка па-

вя лі чы ла ся на 5 %, што ста ла 

маг чы ма дзя ку ю чы знач на му 

(больш як удвая) па ве лі чэн-

ню яе экс пар ту — ле тась ён 

да сяг нуў 2,4 млрд кВт/г. Гэ та, 

пэў на, са мы вы со кі па каз чык 

за 20 га доў. А вось аб' ём спа-

жы ван ня на сель ніц твам і рэ аль-

 ным сек та рам эка но мі кі га за 

зні зіў ся. Гэ та перш за ўсё звя-

за на з цёп лым на двор' ем, а 

так са ма больш эфек тыў ным 

ра цы я наль ным вы ка ры стан нем 

га зу ў пра мыс ло вас ці і по бы це, 

рас ка заў мі ністр энер ге ты кі 

Вік тар КА РАН КЕ ВІЧ:

— Вя лі кая ўва га ўдзяляецца 

Мі ніс тэр ствам энер ге ты кі раз-

віц цю і ма дэр ні за цыі элект ра-

сет ка вай інф ра струк ту ры, цеп-

ла вых і га за вых се так. Ле тась 

рэ кан стру я ва на і збу да ва на ка ля 

1800 кі ла мет раў элект ра се так, 

ма дэр ні за ва на больш за 230 кі-

ла мет раў цеп ла се так, ство ра на 

звыш 1400 кі ла мет раў га за пра-

во даў. Газ прый шоў у 25 ты сяч 

но вых ква тэр, ка ля 8,5 ты ся чы 

аба не нтаў пе ра ве дзе ны са звад-

ка ва на га га зу на пры род ны.

Вя лі кія над зеі ўскла да юць 

энер ге ты кі і на элект рыч насць ад 

атам най энер гіі, мяр ку ю чы, што 

гэ та да зво ліць зні зіць за тра ты на 

вы раб цяп ла і паў плы вае так са ма 

і на та ры фы на яго для жы ха роў. 

Па куль жа тэх на ла гіч на рых ту юц-

ца да ра бо ты з элект рыч нас цю.

— Мы вы во дзім з экс плу а та-

цыі ніз ка эфек тыў нае аб ста ля-

ван не, якое тра ды цый на пра ца-

ва ла на га зе, дэ ман ці ру ем і на 

яго мес цы ўста лёў ва ем элект-

ра кат лы, якія бу дуць вы раб ляць 

цеп ла энер гію за кошт спа жы-

ван ня элект ра энер гіі, якая бу дзе 

ства рац ца на атам най элект ра-

стан цыі, — па дзя ліў ся Аляк-

сандр БУ ЗО, ды рэк тар фі лі я-

ла «Мін скія цеп ла выя сет кі» 

Мінск энер га.

Пер шыя 
кі ла ват га дзі ны

Сё лет ні год вы ні ко вы ў пя-

ці год цы. На яго за пла на ва ны 

фі зіч ны і энер ге тыч ны пуск 

пер ша га энер га бло ка Бе ла-

рус кай АЭС і вы да ча пер шых 

кі ла ват га дзін у энер га сіс тэ му 

кра і ны, да лей шая ма дэр ні за-

цыя і раз віц цё ге не ры ру ю чых 

кры ніц, раз віц цё элект ра сет-

ка вай інф ра струк ту ры, вы вад 

з экс плу а та цыі ад пра ца ва ных 

аб' ек таў ге не ра цыі, па ве лі чэн-

не вы ка ры стан ня мяс цо вых і 

ад наў ляль ных кры ніц энер гіі.

— На Бе ла рус кай АЭС 

прак тыч на за вер ша ны ўсе бу-

даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты, вя-

дзец ца аздаб лен не, пра хо дзіць 

«га ра чая» аб кат ка аб ста ля ван-

ня, — па дзя ліў ся мі ністр. — Гэ та 

да зво ліць за бяс пе чыць ра бо ту 

бло ка ўжо ў на мі наль ных па ра-

мет рах. Толь кі за мест ядзер на-

га па лі ва ра бо та вя дзец ца на 

імі та та рах. Не аб ход на па ба-

чыць і пра ана лі за ваць ра бо ту 

ўся го пер ша га энер га бло ку, ці 

ўсе па ра мет ры ра бо ты аб ста ля-

ван ня да ся га юц ца ў тэх на ла гіч-

ным лан цуж ку.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

Энер ге ты каЭнер ге ты ка Менш га зу, 
больш элект рыч нас ці

Атам ную стан цыю ў Аст раў цы ін тэг ру юць у энер га сіс тэ му кра і ны

 У тэ му
Па 19 на прам ках

Учо ра ў Бе ла русь з двух тыд нё вым ві зі там (з 24 лю та га па 4 са ка-

ві ка) пры бы ла МА ГА ТЭ з ужо трэ цяй мі сі яй ІНІР. Экс пер ты ацэ няць, 

на коль кі ство ра ная на Бе ла рус кай АЭС інф ра струк ту ра ядзер най 

энер ге ты кі га то ва да за пус ку. Згод на з да ку мен там Mіlеstоnеs («Ве хі») 

для кра ін-на віч коў, вы зна ча ец ца 19 на прам каў, якія па він ны быць 

рэа лі за ва ны па ства рэн ні інф ра струк ту ры ў кра і не.

— Бе ла русь на поў ні цу ка рыс та ец ца ўсі мі ін стру мен та мі, якія 

МА ГА ТЭ дае кра і нам, пры сту піў шым да раз віц ця ядзер най энер-

ге ты кі. На працягу мно гіх га доў мы шчыль на су пра цоў ні ча ем у 

ме жах пра грам тэх ніч на га су пра цоў ніц тва, — за ўва жыў мі ністр 

энер ге ты кі Вік тар КА РАН КЕ ВІЧ. — Для нас бу даў ніц тва АЭС 

з'яў ля ец ца ад ным з са мых важ ных пра ек таў ад нос на ды вер сі фі-

ка цыі па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў і вы трым лі ван ня прын цы-

паў эка ло гіі. Рэа лі за цыя пра ек та да зво ліць атры маць «зя лё ную» 

энер гію і змен шыць ужы ван не ім парт на га пры род на га га зу.

Прад стаў ні кі мі сіі МА ГА ТЭ ацэ няць пад рых тоў ку кад раў, кі-

ра ван не ава ры я мі, га тоў насць да іх і рэ ага ван не на зда рэн ні, 

аба ра чэн не з ра дые ак тыў ны мі ад хо да мі і ад пра ца ва ным ядзер-

ным па лі вам, ра ды я цый ную бяс пе ку і ін шыя на прам кі дзей нас ці 

атам най стан цыі ў Аст раў цы.

— Усе ве дам ствы кра і ны, якія ма юць да чы нен не да ядзер най 

энер ге тыч най пра гра мы, пра вя лі комп лекс ную са ма ацэн ку зроб-

ле на га. Гэ тыя да ку мен ты бы лі на кі ра ва ны ў МА ГА ТЭ, — рас ка заў 

на мес нік мі ніст ра энер ге ты кі Мі ха іл МІ ХА ДЗЮК. — Мы ча-

ка ем аб' ек тыў най ацэн кі, рэ ка мен да цый, пад ка зак. Каб мож на 

бы ло неш та да пра ца ваць, ка лі ёсць не да гляд. Ад нак асноў ная 

мэ та — не па гля дзець са му стан цыю, а пра ве рыць у цэ лым, як 

кра і на спра ца ва ла па ўсіх 19 на прам ках.

Мі ну лыя мі сіі МА ГА ТЭ ў Бе ла ру сі да ва лі атам шчы кам рэ ка-

мен да цыі і ад зна ча лі доб рыя прак ты кі, якія мо гуць вы ка рыс тоў-

вац ца як па ра ды для ін шых кра ін-на віч коў.


