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У хут кім ча се ў Бе ла русь 

пас ля на ва год ніх свят ка-

ван няў вер нуц ца кі тай скія 

сту дэн ты, іх у нас ву чыц ца 

ка ля ча ты рох ты сяч. Усе яны 

прой дуць праз двух тыд нё вы 

ка ран цін на ра дзі ме.

— Мы іх ча ка ем са спаз-

нен нем, але гэ та не аб ход-

ныя ме ры бяс пе кі, — ад-

зна чыў мі ністр ахо вы зда-

роўя Бе ла ру сі Ула дзі мір 

КА РА НІК.

Ён пад крэс ліў, што да-

дат ко выя ме ры бу дуць 

пры ня тыя і ў аэ ра пор це 

«Мінск». Прад стаў ні кі ме-

ды цын скай служ бы бу дуць 

па ды мац ца на борт кож на га 

са ма лё та, які пры ля ціць, і 

вы яў ляць па са жы раў з пры-

кме та мі ві рус най ін фек цыі. 

Тыя, у сваю чар гу, бу дуць 

асоб на пра хо дзіць па гра-

ніч ны і мыт ны кант роль, 

каб мі ні мі за ваць коль касць 

кан так таў. У най блі жэй-

шыя дні ў аэ ра пор це бу дзе 

раз вер ну ты і ла ба ра тор ны 

кант роль. У тых, хто пэў ны 

час пра вёў у КНР, ня гле дзя-

чы на ват на ка ран цін ныя 

ме ра пры ем ствы на ра дзі-

ме, пас ля пры лё ту да дат-

ко ва возь муць ана лі зы на 

ка ра на ві рус. У аэ ра пор це 

ўсе па са жы ры атры ма юць 

па мят кі, дзе апі са на, як па-

во дзіць ся бе пры ўзнік нен-

ні рэ спі ра тор ных сімп то маў. 

У пры ват нас ці, іс ці ў па лі клі-

ні ку не рэ ка мен ду ец ца, лепш 

вы клі каць хут кую да па мо гу і 

рас тлу ма чыць, што на вед ва-

лі Кі тай (ці ін шую кра і ну).

— Мы пра вя лі на ра ду 

су мес на з Мі ніс тэр ствам 

транс пар ту і ка му ні ка цый, 

мыт ным і па гра ніч ным ка мі-

тэ та мі, служ ба мі аэ ра пор та, 

прад стаў ні ка мі «Бел авія» і 

ма ем поў нае па ра зу мен не 

ў рэа лі за цыі пла на су мес ных 

дзе ян няў, — пад крэс ліў Ула-

дзі мір Ка ра нік.

Да рэ чы, у год у ся рэд нім 

Бе ла русь на вед вае ка ля 

23 ты сяч гра ма дзян Кі тая, 

з іх 3,2 ты ся чы — ар га ні за-

ва ны мі гру па мі. Бе ла ру саў, 

якія на вед ва юць Пад ня бес-

ную, знач на менш — ка ля 

дзвюх ты сяч у год.

— Кі тай не з'яў ля ец ца 

ма са вым ту рыс тыч ным на-

прам кам. На сён ня мы ма-

ем пяць афі цый ных за яў аб 

вяр тан ні гра шо вых срод каў і 

ану ля ван ні ту раў. З кож ным 

пер са наль на пра цуе юрыст, 

пра вод зяц ца кан суль та цыі і 

ў кож ным асоб ным вы пад ку 

бу дзе вы не се на ра шэн не, — 

рас ка заў на мес нік мі ніст-

ра спор ту і ту рыз му Мі ха іл 

ПАРТ НОЙ.

Тым ча сам дзе вяць бе-

ла ру саў зна хо дзяц ца ў кі -

тай скай пра він цыі Хубэй 

(дзе ў асноў ным і рас паў-

сюдж ва ец ца ві рус), двое з 

іх вы ка за лі на мер па кі нуць 

пра він цыю.

— Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў зна хо дзіц ца на па ста-

ян най су вя зі з ула да мі Кі тая 

і бе ла рус кі мі гра ма дзя на мі. 

Ка лі ўзні ка юць зва ро ты, мы 

аказ ва ем да па мо гу і са дзей-

ні чан не, — ад зна чыў на мес-

нік на чаль ні ка ўпраў лен-

ня Азіі і Аф ры кі Мі ніс тэр-

ства за меж ных спраў Ігар 

БЕ ЛЫ.

Тым ча сам ме ды кі на-

гад ва юць, што но вы ві рус 

не та кі за раз ны, як грып, і 

пе рад аец ца толь кі пры цес-

ным кан так це з хво рым.

— Ім за ра зіц ца не так 

прос та, па ві нен быць пра-

цяг лы кан такт, на прык лад, 

пры су мес ным пра жы ван ні. 

У зо не ры зы кі і мед ра бот-

ні кі, якія да гля да юць хво-

рых, — ад зна чыў Ула дзі мір 

Ка ра нік.

Па куль у Бе ла ру сі вы пад-

каў за ра жэн ня ка ра на ві ру-

сам ня ма. Усе, хто звяр нуў ся 

пас ля па езд кі з каш лем, бо-

лем у гор ле, тэм пе ра ту рай, 

зда лі ана лі зы. У іх вы яў ле ны 

грып ты паў А і В.

Але на КРА ВЕЦ.

«Да кар-2020» стар та ваў 5 сту-

дзе ня ў Джэ да і за вяр шыў ся 

праз 12 дзён у Кі дзіі. Пра цяг-

ласць марш ру ту скла ла ка ля 

8 ты сяч кі ла мет раў, пры чым 

больш за па ло ву з іх пры па ла 

на спец участ кі. У гон цы ўзя-

ло ўдзел звыш 350 экі па жаў 

з уся го све ту. Толь кі ў кла се 

гру за ві коў спа бор ні ча ла ка-

ля 50 «ка мі ё наў», з іх менш 30 

даб ра ла ся да фі ні шу ра лі-

рэй ду.

Ка пот ны МАЗ пад кі ра ван нем 

Сяр гея Вя зо ві ча з пер ша га ра зу тра-

піў на п'е дэс тал «Да ка ра», стаў шы 

трэ цім па вы ні ках ра лі-рэй ду. Гэ та 

дру гі раз у гіс то рыі, ка лі бе ла рус-

кі экі паж аказ ва ец ца на п'е дэс та ле 

са ма га прэ стыж на га аў та ма ра фо на 

ў све це. На га да ем, для ка пот ні ка гэ-

тая гон ка ста ла дэ бю там на «Да ка-

ры». Бе ла ру сы рва ну лі на пе рад з 

пер шых кі ла мет раў: за ня лі дру гое 

мес ца на па чат ко вым эта пе і іш лі 

лі да ра мі два на ступ ныя за ез ды. 

Пас ля гэ та га іні цы я ты ва пе рай шла 

да ра сій скіх экі па жаў, якія «ад ва я ва-

лі» пер шыя два мес цы і па сту по ва 

па вя лі чы лі ад рыў. Да най леп ша га

вы ні ку бе ла ру сам не ха пі ла ка ля 

двух га дзін. За трэ цяе мес ца чле ны 

экі па жа атры ма лі «За ла тых бе ду і-

наў» — ле ген дар ныя ста ту эт кі для 

пе ра мож цаў і пры зё раў «Да ка ра».

— Упер шы ню «Да кар» пра хо дзіў 

у Са удаў скай Ара віі, — рас каз вае 

на чаль нік і пі лот ка ман ды «МАЗ-

СПОР Таў та» Сяр гей ВЯ ЗО ВІЧ. — 

Та му ў нас бы ло вель мі шмат ча кан-

няў, за сна ва ных хут чэй на чут ках, бо 

ні хто там ра ней не быў. Рэ аль насць 

ака за ла ся не та кая страш ная: гэ та 

да во лі цы ві лі за ва ная кра і на — вя-

до ма, са сва і мі пра ві ла мі, за ко на мі, 

рэ лі гі яй, але яны не асаб лі ва да ты-

чы лі ся нас. Клі мат так са ма быў да-

во лі спры яль ны, бо ця пер там так-

са ма зі ма. Са ма гон ка атры ма ла ся 

вель мі на сы ча ная спец участ ка мі, 

гэ та дзіў на для ад ной кра і ны. Мы 

па ча лі з хут кас ных участ каў ка мен-

ных да рог, по тым нас ча ка лі не пра-

ход ныя ка мя ні і без да рож жа. Гэ та 

да зво лі ла па ка заць ся бе і тэх ні ку ў 

поў най кра се.

Сяр гей Вя зо віч так са ма ад зна-

чыў, што ўсе гру за ві кі МАЗ дай шлі 

да фі ні шу аў та ма ра фо на і вы ні кі, 

якія па ка за ла ка ман да, з'яў ля юц ца 

пос пе хам. Ма ла ды бе ла рус кі пі лот 

Аляк сей Віш неў скі па леп шыў свае 

да сяг нен ні мі ну лых га доў на «Да-

ка ры», за ня ўшы вось мае мес ца. 

Шмат ра зо вы ўдзель нік ра лі-рэй даў 

Аляк сандр Ва сі леў скі скон чыў гон ку 

на 12-й па зі цыі.

— Ка пот нік цал кам апраў даў 

ся бе. Гэ та яго пер шы «Да кар» — 

вя до ма, у ім ёсць мес цы, якія ха це-

ла ся б па леп шыць, але яны ёсць у 

лю бой ма шы не, — рас каз вае 

на мес нік на чаль ні ка ка ман ды 

па тэх ніч ных пы тан нях Ры гор 

ПА ЦКЕ ВІЧ. — У нас у пла нах — 

па сту по ва пе ра сес ці на аў та ма біль 

та ко га ты пу. Кож ны год зна хо дзяц-

ца ней кія дро бя зі, якія мы да пра-

цоў ва ем, на прык лад, — пас ля гэ-

тай гон кі звер нем ува гу на сіс тэ му 

аха ла джэн ня ру ха ві ка, та му што на 

не ка то рых эта пах у нас бы лі да яе 

пы тан ні.

Сё ле та на бес ка пот ным аў та ма-

бі лі, ідэн тыч ным ка пот ні ку па кам п-

лек та цыі, на якім вы сту паў Аляк сей

Віш неў скі, ка ман да вы пра боў ва ла 

но вую аў та ма тыч ную ка роб ку пе-

ра дач.

Ад зна чым, што ўдзел у «Да ка-

ры», акра мя спар тыў ных мэт, меў і 

ін шыя за да чы. Мно гія кан струк тар-

скія ноу-хау прай шлі вы пра ба ван не 

ў «ба я вых» умо вах, што дасць маг-

чы масць удас ка на ліць і се рый ную 

вы твор часць гру за ві коў. Па спя хо-

выя вы ступ лен ні так са ма спры яль на 

ад бі ва юц ца на імі джы МАЗ ва ўсім 

све це.

— Леп шай рэ кла мы на шай вы-

твор час ці, чым па спя хо вае вы ступ-

лен не на са мых су ро вых спа бор-

 ніц твах, быць не мо жа. Гэ та, без у-

моў на, да па ма гае пра соў ван ню і 

па зна валь нас ці мар кі ва ўсім све-

це, — ка жа Сяр гей Вя зо віч. — Мы 

ледзь ве ад бі лі ся ад кі тай цаў, якія ў 

дзень ад па чын ку амаль не ку пі лі ў 

нас ка пот ны гру за вік. Бы ла вель мі 

смеш ная сі ту а цыя, ка лі кі та ец ста яў 

ка ля нас цэ лую га дзі ну і ха цеў на-

быць ме на ві та гэ ты аў та ма біль. Мы 

рас тлу ма чы лі, што ўсё ж та кі па він-

ны скон чыць гон ку (смя ец ца).

Ад зна чым, што са мы па спя хо вы 

для бе ла ру саў стаў «Да кар-2018». 

Та ды Сяр гей Вя зо віч за ва я ваў «се-

раб ро» прэ стыж на га ра лі-рэй ду. 

У тым жа го дзе ён прый шоў пер шы 

на Turkmеn Dеsеrt Rасе. А пры бліз-

на праз год стаў чэм пі ё нам Mоrоссо 

Dеsеrt Сhаllеngе.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Доб рая на ві на

СВАЁ — 
ВЫГАДНЕЙ

Ця пер іль гот ныя крэ ды ты 
мож на атры маць 

на ўсе ай чын ныя лег ка вуш кі
Бе ла рус банк па леп шыў 

умо вы крэ ды та ван ня 

на на быц цё ай чын ных 

аў та ма бі ляў. З 28 сту-

дзе ня гэ ты банк вы дае 

аў та крэ дыт на Аtlаs, 

Еmgrаnd 7, Еmgrаnd Х7, 

якія рэа лі зу юц ца афі-

цый ны мі ды ле ра мі СЗАТ 

«Бел Джы». Тэр мін крэ-

ды ту па вя лі ча ны з 7 да 

10 га доў з маг чы мас цю 

да тэр мі но ва га па га шэн-

ня. Пра гэ та па ве дам ляе 

прэс-служ ба бан ка.

Да рэ чы, у клі ен та ця пер 

ёсць маг чы масць па вя лі-

чыць су му крэ ды ту, уклю-

чыў шы ў су куп ны да ход 

крэ ды та атры маль ні ка да-

хо ды па ру чы це ля. Па мер 

пра цэнт най стаў кі за ка ры-

стан не крэ ды там на пра ця-

гу льгот на га пе ры я ду крэ ды-

та ван ня (18/24/36 ме ся цаў) 

скла дае не менш за 3,9 % 

га да вых (стаў ка рэ фі нан са-

ван ня мі нус 5,1 пра цэнт на га 

пунк та). У да лей шым пра-

цэнт ная стаў ка ўста наў лі ва-

ец ца ў па ме ры стаў кі рэ фі-

нан са ван ня, па вя лі ча най на 

фік са ва ную ве лі чы ню (стаў-

ка ця пер скла дае 12,47 % 

га да вых).

Вы бар іль гот на га пе ры я-

ду крэ ды та ван ня ажыц цяў-

ля ец ца ў за леж нас ці ад уне-

се най су мы ўлас ных срод каў 

на куп лю аў то: чым боль шая 

су ма, тым боль шы льгот ны 

пе ры яд крэ ды та ван ня.

Пры гэ тым Бе ла рус банк 

га то вы даць крэ дыт на поў-

ную ца ну на бы та га аў та ма бі-

ля. У гэ тым вы пад ку льгот ны 

пе ры яд крэ ды та ван ня па зні-

жа най стаў цы скла дзе 18 ме-

ся цаў. Ка лі за кошт улас ных 

срод каў аплач ва ец ца 10 % 

ца ны аў та ма бі ля, то зні жа-

ная стаў ка дзей ні чае 2 га ды, 

ка лі апла ціць са ма стой на 

25 % ца ны аў то — 3 га ды.

У бан ку так са ма па ве-

да мі лі, што на пя рэ дад ні 

свят ка ван ня 75-год дзя вы-

зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-

мец ка-фа шысц кіх за хоп-

ні каў і пе ра мо гі ў Вя лі кай 

Ай чын най вай не, а так са ма 

з мэ тай пад трым кі ін ва лі-

даў і шмат дзет ных сем' яў 

банк пра па нуе з 3 лю та га 

2020 го да асаб лі выя ўмо вы 

крэ ды та ван ня для ве тэ ра-

наў Вя лі кай Ай чын най вай-

ны, ін ва лі даў І або ІІ гру пы, 

баць коў шмат дзет ных сем'-

яў. Па мер пра цэнт най стаў-

кі за пер шы год ка ры стан ня 

крэ ды там для гэ тых ка тэ го-

рый крэ ды та атры маль ні каў 

скла дзе ўся го 0,01 %.

Сяр гей КУР КАЧ.

Кі раў нік ура да Сла ве ніі сы шоў у ад стаў ку
У Сла ве ніі ў вы ні ку па лі тыч на га 

кры зі су рас па ла ся кі ру ю чая ка а лі-

цыя. Прэм' ер-мі ністр кра і ны Мар' ян 

Ша рац па даў у ад стаў ку. Сам ён 

рас тлу ма чыў свой крок ня здоль нас-

цю пра во дзіць на ме ча ныя рэ фор мы 

з-за роз на га лос сяў унут ры ка а лі цыі. 

У гэ тай су вя зі Мар' ян Ша рац за клі каў пра вес ці да тэр мі но-

выя вы ба ры ў Сла ве ніі. Ён уз на ча ліў урад у 2018 го дзе. На 

той мо мант Ша ра цу бы ло 40 га доў і, та кім чы нам, ён стаў 

са мым ма ла дым прэм' е рам у гіс то рыі Сла ве ніі. Кі раў нік ура-

да змог за ру чыц ца пад трым кай ле ва цэнт рысц кіх пар тый, 

ад нак вы зна чаль най боль шас ці ў пар ла мен це яму так і не 

ўда ло ся да маг чы ся. Ця пер, па вод ле кан сты ту цыі, у Сла-

ве ніі па він ны прай сці да тэр мі но выя вы ба ры. Як па ве да міў 

спі кер пар ла мен та кра і ны, яны мо гуць быць ар га ні за ва ны 

ўжо ў кра са ві ку. 

Ад за леў у Бра зі ліі за гі ну лі 47 ча ла век
Не менш 47 ча ла век за гі ну лі з пры-

чы ны апоў зняў, вы клі ка ных пра ліў ны-

мі даж джа мі ў шта це Мі нас-Жэ райс на 

паў днё вым ус хо дзе Бра зі ліі. Па вод ле 

звес так, най боль шая коль касць смер-

цяў пры па дае на ста лі цу шта та Бе лу-

Ары зон це, дзе сты хія за бра ла жыц ці 13 ча ла век. Ча ты ры 

ча ла ве кі лі чац ца знік лы мі без вес так. Коль касць па цяр пе лых 

ацэнь ва ец ца ў 65 ча ла век. Больш за 18 ты сяч мяс цо вых жы-

ха роў пе ра ме шча ныя ў цэнт ры ча со ва га раз мя шчэн ня, больш 

за 3,3 ты ся чы з іх за ста лі ся без пры тул ку. У су вя зі са сты хі яй 

ула ды шта та ўвя лі рэ жым над звы чай на га ста но ві шча ў 101 му-

ні цы па лі тэ це шта та, зо на мі бед ства аб ве шча ны тры га ра ды.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў 

спачуванне Прэзідэнту Бразіліі Жаіру Балсанару.

Кра тар Яра бу ба ў Аў стра ліі 
ака заў ся най ста ра жыт ней шым на Зям лі

Ра дые мет рыч ны ана-

ліз мі не ра лаў (ма на цы ту 

і крыш та ля), якія за ха ва-

лі ся ў ка мя нях, па ка заў, 

што ўзрост кра та ра — ка ля 2,2 міль яр да га доў. Пра фе сар 

Крык Кірк ленд з аў стра лій ска га Уні вер сі тэ та Кер ці на, які 

ўдзель ні чаў у да сле да ван ні, рас ка заў, што пас ля ўда ру ме-

тэа ры та крыш та лі ўтва ры лі струк ту ры, якія мож на чы таць, 

«як га да выя коль цы на дрэ вах». Яра бу ба ака заў ся са ма 

ме ней на 200 міль ё наў га доў ста рэй шы, чым най буй ней шы 

на пла не це Урэ дэ форт у ПАР. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У Бе ла ру сі ка ра на ві ру са па куль ня ма,
а ўсіх пры ез джых ча кае па глыб ле ны кант роль

ПА КА ЗАЦЬ СЯ БЕ І ТЭХ НІ КУ Ў ПОЎ НАЙ КРА СЕ
«МАЗ-СПОР Таў та» пад во дзіць вы ні кі вы ступ лен ня ў ра лі-рэй дзе «Да кар»

У Кі таі ўжо за фік са ва на 4,5 ты ся чы па цвер джа ных 

вы пад каў за хвор ван ня на ка ра на ві рус, 976 ча ла век 

зна хо дзяц ца ў цяж кім ста не. Коль касць за гі ну лых 

вы рас ла да 106, з іх 26 па мер ла за апош нія су ткі. 

Ула ды Кі тая ро бяць усё маг чы мае, каб ві рус не рас-

паў сюдж ваў ся за ме жы кра і ны, ас тат нія дзяржавы 

так са ма пры ма юць ме ры бяс пе кі. У пры ват нас ці, усіх 

ах вот ных вы ехаць з КНР бу дуць змя шчаць у ка ран-

цін на 14 дзён, і толь кі пас ля гэ та га яны атры ма юць 

да звол на вы езд.
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