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Дзярж доўг ЗША да сяг нуў 
26 трыль ё наў до ла раў

Пра гэ та па ве дам ляе тэ ле-

ка нал CBS News са спа сыл кай 

на Мі ніс тэр ства фі нан саў ЗША. 

У ве дам стве звяз ва юць гэ ты рост 

з дзе ян ня мі ўлад па ба раць бе з 

пан дэ мі яй ка ра на ві ру са. А ў цэ-

лым, па звест ках Мін фі на, за час прэ зі дэнц тва До наль да 

Трам па дзярж доўг вы рас на шэсць трыль ё наў до ла раў. Ра-

ней ко ліш ні кі раў нік ве дам ства Ген ры По лсан па пя рэ дзіў, 

што бес кант роль ны рост дзяр жаў на га доў гу і бюд жэт ны 

дэ фі цыт мо гуць па зба віць до лар пры ві ле я ва на га ста но ві-

шча ў якас ці асноў най су свет най рэ зер во вай ва лю ты.

Lufthansa мае на мер ска ра ціць 
26 ты сяч ра бо чых мес цаў

Lufthansa і про філь ныя праф са ю зы авія пе ра воз чы ка 

вя дуць пе ра мо вы, якія да ты чац ца пла наў кі раў ніц тва кам-

па ніі ска ра ціць не менш за 26 ты сяч ра бо чых мес цаў. Гэ тая 

ме ра за кра нае ў тым лі ку амаль 22 ты ся чы штат ных су пра-

цоў ні каў, якія ма юць кант рак ты поў най за ня тас ці. Прад мет

ця пе раш ніх пе ра мо ў — спо саб ска ра чэн ня вы дат каў на 

пер са нал. Ме недж мен ту трэ ба атры маць зго ду на гэ ты 

крок, бо ра шэн не па він на быць раз гле джа на на схо дзе 

ак цы я не раў, на якім бу дзе аб мяр коў вац ца план вы ра та-

ван ня Lufthansa. У кан цы мая стра ты кам па ніі скла да лі 

міль ён еў ра ў га дзі ну. Та ды ж ста ла вя до ма, што ўла ды 

ФРГ ака жуць авія пе ра воз чы ку пад трым ку ў па ме ры 

дзевяці міль яр даў еў ра, але на ўмо вах част ко вай на цы я-

на лі за цыі. Стаб фонд Гер ма ніі ў аб мен на гро шы атры мае 

пры бліз на 20 пра цэн таў ак цый Lufthansa.

У Іта ліі знай шлі вы кра дзе ную ра бо ту Бэнк сі
Вы кра дзе ны ле тась з па рыж ска га тэ ат ра «Ба так лан» 

твор бры тан ска га ана нім на га мас та ка Бэнк сі зной дзе ны 

на фер ме ў італь ян скай воб лас ці Аб ру ца. Са мы вя до мы 

су час ны май стар стрыт-ар ту ад люст ра ваў на дзвя рах ава-

рый на га вы ха ду скруш лі вую по стаць у па мяць пра ах вяр 

тэ рак та, здзейс не на га ў «Ба так ла не» 13 ліс та па да 2015 

го да. У пра ку ра ту ры го ра да Акві ла па ве да мі лі, што вый-

сці на след тво ра атры ма ла ся дзя ку ю чы рас сле да ван ню, 

пра ве дзе на му італь ян скі мі і фран цуз скі мі пра ва ахоў ны мі 

ор га на мі. Гэ тая ра бо та Бэнк сі, як і мно гія яго ма люн кі 

ў роз ных кут ках све ту, з'я ві ла ся ў Па ры жы не ча ка на ў 

ноч на 25 чэр ве ня 2018 го да. Як вя до ма, ах вя ра мі се рыі 

тэ рак таў у тэ ат ры і ін шых ра ё нах фран цуз скай ста лі цы 

ста лі 130 ча ла век.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Увя дзен не пла ты за вы ка ры ста-

ную элект ра энер гію аб мяр коў ва ла ся 

ўжо з 2018 го да, ка лі «Бе ла рус наф та» 

ўка зам Прэ зі дэн та ста ла на цы я наль-

ным апе ра та рам па ства рэн ні сет кі 

ЭЗС. Ад нак бы ло пры ня та ра шэн не 

ад клас ці ўвя дзен не та ры фі ка цыі да 

2020 го да, — рас каз вае на мес нік 

ды рэк та ра аб' яд нан ня Анд рэй 

КО ЦІК. — На сён няш ні дзень мож на 

ска заць, што па чат ко вы этап раз віц ця 

сет кі элект ра за пра ва чных стан цый у 

кра і не мы па спя хо ва за вяр шы лі.

Malanka з'я ві ла ся і пра цуе ва ўсіх 

рэ гі ё нах і на ўсіх ма гіст ра лях: да ця-

пе раш ня га мо ман ту ўста ля ва лі больш 

за 260 ЭЗС. Гэ та га да стат ко ва для 

аб слу гоў ван ня ты сяч элект ра ма бі ляў. 

І мы ла гіч на пе ра хо дзім да на ступ на-

га эта пу — эка на міч на аб грун та ва-

на га раз віц ця сет кі. Malanka — гэ та 

не прос та ад на стан цыя, а на цы я-

наль ная сет ка, якая па кры вае ўсю 

кра і ну. А гэ та зна чыць, што ра зам 

з хут ка сцю і якас цю аб слу гоў ван ня 

кі роў цы атрым лі ва юць упэў не насць

у тым, што не за ста нуц ца без элект ра-

 энер гіі для свай го аў та ма бі ля. Гэ-

 та агуль на су свет ная прак ты ка: на ват 

фір мен ныя за рад ныя стан цыі Tesla, 

якія пер ша па чат ко ва ў пе ры яд ста-

наў лен ня так са ма бы лі бяс плат ныя, 

ця пер аказ ва юць па слу гу за гро шы.

Па сло вах прад стаў ні ка «Бе ла рус-

наф ты», элект ра па лі ва ўсё роў на бу-

дзе знач на тан ней шае за бен зін. Прос-

ты пад лік па каз вае, што поў ная за рад-

ка элект ра ка ра Nіssan Leaf, ёміс тасць 

ба та рэі яко га 24 кВтг, абы дзец ца яго 

ўла даль ні ку ў 7-9 руб лёў у за леж нас-

ці ад хут ка сці за рад кі. Гэ та га за па су 

энер гіі хо піць, каб пра ехаць 150 кі ла-

мет раў. Рас ход па лі ва на та кую ж ад-

лег ласць для ана ла гіч на га аў та ма бі ля 

з бен зі на вым ру ха ві ком скла дзе пры-

клад на 10 літ раў па лі ва, якія бу дуць 

каш та ваць ка ля 18—20 руб лёў.

Та кая роз ні ца ў ца не роз ных ві-

даў па лі ва да зво ліць зра біць элект ра -

транс парт больш пры ваб ным у па -

раў на нні з бен зі на вы мі аў та ма бі ля мі. 

У апош нія ме ся цы ў кра і не пры ня ты 

шэ раг мер, каб сты му ля ваць пе ра ход 

на эка ла гіч ны транс парт: ад ме не ны 

ПДВ і мыт ная пош лі на, што сур' ёз на 

змен шы ла кошт куп лі элект ра ма бі ля 

для фі зіч ных і юры дыч ных асоб.

Пры гэ тым за пра віц ца на стан цы-

ях Malankа бу дзе знач на тан ней, чым 

у ін шых еў ра пей скіх кра і нах, дзе парк 

элект ра ма бі ляў боль шы, чым у нас. 

Да пус цім, у Гер ма ніі пад за ра дзіць 

той са мы Nіssan Leaf абы дзец ца пры-

клад на ў 20 руб лёў. Зрэш ты, у еў ра-

пей скіх дзяр жа вах ня ма адзі най ца ны 

на за рад ку, яна мо жа вар' і ра вац ца ў 

за леж нас ці ад брэн да ЭЗС, ад мес ца 

раз мя шчэн ня стан цый, ад хут ка сці 

за рад кі і ін шых фак та раў. Шмат лі кія 

кам па ніі, на прык лад, бя руць пла ту 

за час, які па тра бу ец ца для за рад кі 

элект ра ма бі ля, а не энер гію.

Па раў наль на ніз кую ца ну на элект ра -

па лі ва, па пра гно зах спе цы я ліс таў,

атры ма ец ца ўтрым лі ваць у бу ду чы ні 

дзя ку ю чы атры ман ню элект ра энер гіі 

з Бе ла рус кай АЭС.

Апла ціць за рад ку мож на бу дзе з 

да па мо гай спе цы яль най пра гра мы. 

Ця пер у «Бе ла рус наф це» ёсць пра-

грам ны пра дукт для апла ты па лі ва, 

вы ка рыс тоў ва ю чы які, кі роў цы мо-

гуць за праў ляц ца хут ка і бес кан так-

та ва. У хут кім ча се бу дзе за пу шча-

ны па доб ны і для элект ра за пра вак.

Ён бу дзе на зы вац ца гэ такса ма, як і 

сет ка. Праз тую пра гра му мож на бу-

дзе не толь кі здзейс ніць апла ту, але і 

ад соч ваць па ра мет ры за рад кі элект ра -

ка ра: коль кі кі ла ват за ра джа на, за

які час, на якую ад лег ласць іх хо піць. 

Акра мя та го, у пра гра ме мож на бу дзе 

за бра ні ра ваць за рад ку і ўба чыць раз-

мя шчэн не най блі жэй шых стан цый, 

што так са ма знач на спрос ціць жыц цё 

ўла даль ні кам элект ра ка раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Элект ра па лі ва для ма шы ны На двор'еНа двор'е

ХА ЛОД НЫ «ТО МАС»
НАС АСТУ ДЗІЦЬ,
АЛЕ НЕ НА ДОЎ ГА

На вы хад ных амаль паў сюд на бу дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы 

і тэм пе ра ту ра зні зіц ца на 4—8 гра ду саў
Яшчэ ў кра са ві ку ана лі ты кі ад на двор'я абя ца лі нам 

су пер спя кот нае ле та. По тым быў ха лод ны май, пас ля 

яко га мно гія на доў га ча со выя пра гно зы прос та мах ну лі 

ру кой. А дар ма. Па вод ле звес так сі ноп ты каў, пад уплы-

вам суб тра піч на га па вет ра ў кра і не ўста ля ва ла ся вель мі 

цёп лае на двор'е. У се ра ду ў раз гар дня тэм пе ра ту ра 

па вет ра скла ла плюс 26—34 гра ду сы, а ў Мін ску бы ло 

32 цяп ла. На не ка то рых ме тэа стан цы ях, у тым лі ку ў 

ста лі цы, быў пе ра вы ша ны рэ корд дня.

Але сі ту а цыя ў ат мас фе ры па чы нае змя няц ца. У Бе-

ла ру сі ў вы хад ныя мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы, пра гры мяць на валь ні цы, па ве дам ля юць спе-

цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лю 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.

Уся спра ва ў тым, што над скан ды наў скім паў вост ра вам 

на бі рае сі лу ха лод ны ан ты цык лон «То мас». Ад ціс ка ю чы на 

поў дзень ана маль на цёп лае па вет ра, ён пры ня се па слаб лен-

не спя ко ты і ад наў лен не звы чай на га чэр вень ска га тэм пе ра-

тур на га рэ жы му ў кра і не. Та кім чы нам, у су бо ту тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы бу дзе ад плюс 15 да плюс 21 гра ду са, па поў-

на чы кра і ны — 13—14 цяп ла. Удзень па вет ра пра грэ ец ца да 

19—26 цяп ла, а ў паў днё вых ра ё нах — ад плюс 27 гра ду саў 

да плюс 30. Мес ца мі па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж-

джы з на валь ні ца мі. Ве цер бу дзе паў ноч на-за ход ні ўме ра ны, 

удзень па ры віс ты.

У ня дзе лю «То мас» на ўсю сі лу «рас пра віць пле чы», а пра-

ха ло да бу дзе пра бі вац ца да лей на поў дзень. У гэ ты дзень тэм-

пе ра ту ра па вет ра ў нач ныя га дзі ны скла дзе плюс 11—17 гра-

ду саў, а ўдзень — 16—23 цяп ла . Але па паў днё вым ус хо дзе 

кра і ны ўна чы ча ка ец ца ад плюс 18 да плюс 19 гра ду саў, а 

ўдзень у гэ тым рэ гі ё не па вет ра пра грэ ец ца да 24—27 цяп ла. 

Уна чы мес ца мі, ра ні цай і ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі 

рэ гі ё на ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах 

пра гры мяць на валь ні цы. Ве цер праг на зу ец ца паў ноч на-за ход-

ні, за ход ні па ры віс ты.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у па-

чат ку на ступ на га тыд ня паў ноч на-ўсход ні ве цер зме ніц ца на 

паўд нё ва-за ход ні, і тэм пе ра ту ра зноў пач не па вы шац ца. У па-

ня дзе лак ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць. На боль шай 

част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у 

дзён ныя ча сы ў асоб ных ра ё нах ча ка юц ца на валь ні цы. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ад плюс 11 да плюс 18 гра ду саў, 

удзень ча ка ец ца 20—26 цяп ла. У паўд нё ва-ўсход нім рэ гі не 

па вет ра ў дзён ныя ча сы пра грэ ец ца да плюс 29 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

На ўра чыс тай цы ры-

мо ніі ад крыц ця но ва-
га ад дзя лен ня су вя зі 
«Вя лі кі ка мень» пры-
сут ні ча ла кі раў ніц тва
Мі ніс тэр ства су вя зі 
і ін фар ма ты за цыі, РУП 
«Бел пош та», мяс цо вай 
ула ды і ўлас на Ін дуст-
ры яль на га пар ка.

Мі ністр су вя зі і ін фар ма-
ты за цыі Кан стан цін Шуль-
ган пад час ура чыс тай цы-
ры мо ніі ад зна чыў, што для 
прад пры емства РУП «Бел-
пош та» ад крыц цё но ва га 
ад дзя лен ня паш то вай су вя-
зі — гэ та вы дат ная па дзея. 
Раз віц цё інф ра струк ту ры ў 
та кім стра тэ гіч на важ ным 
і уні каль ным мес цы, як ін-
дуст ры яль ны парк «Вя лі кі 
ка мень», — гэ та адзін з 
важ ных кі рун каў раз віц ця 
на шай кра і ны. «Мы спа-
дзя ём ся, што з вы ка ры-
стан нем но вых тэх на ло гій, 
з доб ра сум лен най пра цай 
на шых ра бот ні каў ад дзя-
лен не бу дзе мець эка на-
міч ную эфек тыў насць», — 
ска заў мі ністр.

Ге не раль ны ды рэк тар 

СЗАТ «Кам па нія па раз віц-

ці ін дуст ры яль на га пар ка» 

спа дар Янь Ган ак цэн та ваў 

ува гу на тым, што раз віц-

цё ін дуст ры яль на га пар ка 

«Вя лі кі ка мень» пе рай шло 

ад бу даў ніц тва да функ-

цы я на ван ня. Пра ект пар ка 

раз ві ва ец ца пад аса біс тай

ува гай лі да раў Бе ла ру сі і 

Кі тая. Сё ле та «Вя лі кі ка мень» 

пе ра хо дзіць ад эта пу бу даў-

ніц тва да эта пу вы со ка тэх-

на ла гіч най вы твор час ці. Тут 

ужо за рэ гіст ра ва на звыш 

60 прад пры ем стваў-рэ зі-

дэн таў, і аб' ём за яў ле ных 

ін вес ты цый пе ра вы шае 

1170 міль ё наў до ла раў ЗША. 

У бу ду чы ні гэ тае мес ца ста-

не смарт-ін дуст ры яль ным 

го ра дам-спа да рож ні кам, 

па вя лі чыц ца коль касць лю-

дзей, якія бу дуць тут жыць і 

пра ца ваць. Та му ад крыц цё 

но ва га ад дзя лен ня су вя зі 

зро біць свой унё сак у раз віц-

цё і асва ен не пар ка людзь мі. 

Пад кі раў ніц твам Мі ніс тэр-

ства су вя зі і ін фар ма ты за-

цыі Бе ла ру сі тут па сту по ва 

ўка ра ня ец ца тэх на ло гія 5G. 

У бу ду чы ні «Вя лі кі ка мень» 

пра цяг не су пра цоў ніц тва з 

РУП «Бел пош та».

Тац ця на ТКА ЧО ВА, 

фо та аў та ра.

Ка лі не «пра ка ці ла» з ра бо тай...
Су пра цоў ні ка мі ад дзе ла кры мі наль на га вы шу ку Цэнт-

раль на га РУ УС ста лі цы за тры ма ны 40-га до вы га ра джа нін, 

які скраў элект ра са ма кат кош там ка ля 1700 руб лёў.

У мі лі цыю звяр ну ла ся ад мі ніст ра цыя ганд лё ва га аб' ек та, які 

рэа лі зуе спар тыў ныя та ва ры, з за явай аб тым, што не вя до-

мым быў вы кра дзе ны элект ра са ма кат, вы стаў ле ны ў віт ры не 

ў якас ці ўзо ру.

У хо дзе пра вя дзен ня апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем-

стваў пра ва ахоў ні ка мі быў за тры ма ны 40-га до вы афі цый на не 

пра цу ю чы мін ча нін. Вы кра дзе нае бы ло зной дзе на па мес цы жы-

хар ства па да зра ва на га, па ве дам ляе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Вы свет лі ла ся, што муж чы на не за доў га да зда рэн ня пры хо-

дзіў у на зва ную кра му ўлад коў вац ца ме не джа рам па про да-

жах. Зра біць гэ та ў яго не атры ма ла ся. Праз не каль кі дзён з 

та го ж ганд лё ва га аб' ек та ён вы краў элект ра са ма кат.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Кан тактКан такт ПІ ШЫ ЦЕ ПІСЬ МЫ 
Ў «ВЯ ЛІ КІ КА МЕНЬ»!

Учо ра ў Бе ла рус ка-Кі тай скім ін дуст ры яль ным пар ку 
ад кры ла ся но вае вы со ка тэх на ла гіч нае ад дзя лен не паш то вай су вя зі
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