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Са удаў ская Ара вiя 
рас па ча ла га лоў ную бан каў скую здзел ку го да

National Commercial 

Bank (NCB), най буй ней-

шы банк Са удаў скай 

Ара вii, да мо вiў ся аб 

злiц цi са сва iм кан ку-

рэн там Samba Financial 

Group. Гэ тая здзел ка 

ста не га лоў най у све це 

ў 2020 го дзе па кош це ак ты ваў ар га нi за цый, па ве да мiў 

Bloomberg. NCB за пла цiць амаль 15 мiль яр даў до ла раў за 

па кет ак цый дру го га бан ка ў па ме ры 67,4 пра цэн та. Пас-

ля злiц ця ка пi та лi за цыя фi нан са вай ар га нi за цыi скла дзе 

46 мiль яр даў до ла раў, су куп ны аб' ём ак ты ваў да сяг не 

220 мiль яр даў. Но вы банк ста не трэ цiм па ве лi чы нi ў Пер-

сiд скiм за лi ве. Злiц цё з'яў ля ец ца ад ным з клю ча вых пунк-

таў пра гра мы Vision 2030, якая ўяў ляе са бой план зы хо ду 

ад наф та вай за леж нас цi. Аў та ры iнi цы я ты вы ча ка юць, 

што аб' яд нан не пры ня се больш за 200 мiль ё наў до ла раў 

што год. Пе ра раз мер ка ван не ак ты ваў мяр ку ец ца за вяр-

шыць у пер шай па ло ве 2021 го да. Як ад зна чае Bloomberg, 

год та му NCB вы ра шыў ад мо вiц ца ад аб' яд нан ня з iн шым 

кан ку рэн там — Riyad Bank. Ад нак эка на мiч ная сi ту а цыя, 

звя за ная з пан дэ мi яй ка ра на вi ру са i рэз кiм па дзен нем цэн 

на наф ту, змя нi ла яго стаў лен не да аб' яд нан ня.

COVID-19 жы ве на банк но тах i смарт фо нах 
28 дзён

Як за явi лi па вы нi ках 

да сле да ван няў спе цы я-

 лiс ты Аў стра лiй ска га 

цэнт ра га тоў нас цi да 

ба раць бы з за хвор ван-

ня мi, ка ра на вi рус не гi-

не на банк но тах (як па-

пя ро вых, так i зроб ле ных з па лi мер ных ма тэ ры я лаў) пры 

тэм пе ра ту ры 20 гра ду саў Цэль сiя. Як пе рад ае ТАСС са 

спа сыл кай на за яву на ву коў цаў, вi рус мо жа за ста вац ца 

жыц ця здоль ным на па пя ро вых гра шах да 28 дзён. Столь-

кi ж ён за хоў ва ец ца на глад кiх па верх нях: шкле, вi нi ле, 

не ржа ве ю чай ста лi. Пры па вы шэн нi тэм пе ра ту ры да 30 

гра ду саў тэр мiн ска ра ча ец ца да тыд ня. Пры 40 гра ду сах 

ён скла дае два днi. Гэ та па цвяр джае зда гад ку аб тым, 

што COVID-19 даў жэй за хоў ва ец ца ў больш пра ха лод нае 

на двор'е. Для па раў на ння: ба воў на ты дзень пе ра но сiць вi-

рус пры па ка ё вай тэм пе ра ту ры, тры днi пры 30 гра ду сах i 

ўся го дзень пры 40. Устой лi васць COVID-19 да вы жы ван ня 

на шкле з'яў ля ец ца важ ным ад крыц цём, па коль кi сэн сар-

ныя эк ра ны смарт фо наў, бан ка ма таў i iн шых па доб ных 

прад ме таў мо гуць ачы шчац ца не да стат ко ва эфек тыў на i 

ства раць ры зы ку рас паў сюдж ван ня ка ра на вi ру са, ад зна-

ча ец ца ў да сле да ван нi.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Май стар-клас ад шэф-по ва ра па 

пры га та ван нi ла зан нi i тас кан ска-

га лi мон на га пi ра га, кан суль та цыi 

на та ры у са i юрыс та, за ня ткi па 

арт-тэ ра пii з псi хо ла гам. Та кая 

пе рад свя точ ная пра гра ма ча ка ла 

ў ку лi нар най сту дыi «Ле Гур мэ» ў 

Мiн ску 20 шмат дзет ных ма туль з 

роз ных аб лас цей Бе ла ру сi. Маг-

чы масць ары гi наль на пра вес цi 

час, па час та вац ца стра ва мi, пры-

га та ва ны мi ўлас ны мi ру ка мi, i па-

ба чыц ца з сяб роў ка мi па да рыў 

жан чы нам Бе ла рус кi дзi ця чы 

фонд (БДФ).

Су вязь БДФ i дзi ця чых да моў ся-

мей на га ты пу па ча ла ся яшчэ ў 1989—

1990 га дах, ка лi ста лi з'яў ляц ца пер-

шыя та кiя да мы. З 2000-га, дзя ку ю чы 

за меж ным парт нё рам i мяс цо вым ула-

дам, у Бе ла ру сi ства ры лi 43 дзi ця чыя 

да мы ся мей на га ты пу, дзе вы хоў ва ла-

ся больш за 1200 дзе так. Фак тыч на, 

рас фар мi ра ва лi 12 школ-iн тэр на таў. 

З тых ча соў фонд су пра ва джае жы-

ха роў гэ тых да моў, рас ка за ла Iры на 

ЧАР НЯ КО ВА, на мес нiк ды рэк та ра 

Бе ла рус ка га дзi ця ча га фон ду:

— У да мах змя нi ла ся ўжо шмат 

дзе так. Тыя, хто вы рас, за пра ша юць 

нас на вя сел лi, хрэсь бi ны, i гэ та да ра-

го га вар та. А на пя рэ дад нi та ко га вя лi-

ка га свя та, як Па кро вы, мы вы ра шы лi 

раз гру зiць мам-вы ха валь нiц дзi ця чых 

да моў ся мей на га ты пу ад хат нiх кло-

па таў i тур бот i за пра сiць на та кi май-

стар-клас, каб па дзя ка ваць за iх пра-

цу, якую яны ро бяць ад сэр ца i ду шы. 

Та му што на шы сён няш нiя гос цi — гэ-

та лю дзi, якiя акра мя ўлас ных дзе так, 

узя лi на вы ха ван не пя ця рых i больш 

сi рот, i дзе ляць сваё сэр ца па мiж бiя-

ла гiч ны мi i пры ём ны мi ма лы мi.

Ар га нi за та ры за дум ва лi ме ра-

пры ем ства та кiм чы нам, каб ма мы 

вы ныр ну лi са звык лай аб ста ноў кi, 

на не каль кi га дзiн за бы лi ся на кло-

па ты, сыш лi з до му i ста лi ак тыў ны-

мi ўдзель нi ца мi свя та, а не прос ты мi 

гле да ча мi.

— Ма мы на шы вель мi роз ныя, у 

кож най свая гiс то рыя, але ўсе яны 

вель мi шчы рыя, бо па-iн ша му ў гэ тай 

ра бо це не маг чы ма. Мы вель мi га на-

рым ся iмi, та му за ха це ла ся iм зра бiць 

та кую пры ем насць, — да да ла Юлiя 

КАП ЦЭ ВIЧ, ка ар ды на тар пра ек таў 

Бе ла рус ка га дзi ця ча га фон ду.

А яшчэ БДФ даў 

ма ту лям маг чы масць 

атры маць не толь кi 

за да валь нен не, але i 

ка рысць, та му за пра-

сi лi да iх на та ры у са i 

юрыс та, якiя ад ка за лi 

на хва лю ю чыя пы тан нi. 

А ўжо пас ля час та ван-

ня стра ва мi (я, да рэ чы, 

так са ма па каш та ва ла — зроб ле на на 

вы дат на) ма мы хоць i па глы бi лi ся ва 

ўрок арт-тэ ра пii, пра свае ўра жан нi 

рас ка за лi з за да валь нен нем.

— Мы сён ня рас сла бi лi ся, ад па чы-

лi, ад чу лi, што ў нас са праў ды свя та, 

па ба чы лi ся з ты мi, з кiм доў гiя ча сы 

ўжо зна ё мыя, — па дзя ка ва ла фон ду 

за ме ра пры ем ства На тал ля МАК СIМ-

ЧЫК з Ка пы ля, якая пра цуе ма май-

вы ха валь нi цай ужо 14 га доў.

Юлii КУН ДЗI КА ВАЙ з Клi ча ва, алi-

гаф рэ на пе да го гу i дэ фек то ла гу па 

аду ка цыi, 25 га доў. Яна ма ма шас ця-

рых дзе так, пяць з якiх пры ём ныя.

— Я са ма з пры ём най сям'i, а мой 

муж — род ны сын ма ёй пры ём най 

ма мы. Мне заўж ды ха це ла ся да па ма-

гаць дзе цям, та му i спе цы я лi за цыю 

та кую вы бра ла пад час ву чо бы. Нi ко лi 

не ста вi ла мэ тай мець столь кi дзя цей, 

прос та муж ад ной чы па зва нiў i ска заў, 

што ў нас бу дуць ма лыя. Ён заўж ды 

пад трым лi вае, ка лi ў мя не ёсць маг чы-

масць раз ве яц ца, толь кi па пра сiў, каб 

еха ла на так сi, — смя ец ца яна.

На iдэю паў та рыць па доб ны май-

стар-клас до ма з дзець мi на тхнi ла ся 

Нi на ЯР МА КО ВIЧ з па сёл ка Трас коў-

шчы на ў Мiн скiм ра ё не, якая ка жа, 

што ў фон дзе заўж ды ро бяць цу доў-

ныя пра ек ты:

— Столь кi эмо цый i ўра жан няў 

сён ня, што цяж ка вы ка заць сло ва мi. 

Вель мi эма цы я наль на i хва лю ю ча, 

асаб лi ва ў сён няш нi та кi час. У мя не 

16 дзе так пры ём ных уся го, ця пер ся-

мё ра. Я пя ты год зна ё мая з фон дам, 

i ўпэў не на, што ў iм пра цу юць лю дзi, 

якiя ро бяць да бро i нас за ра джа юць 

гэ тым.

До му ся мей на га ты пу Та ма ры ГА ЦУ-

КО ВIЧ з Дзяр жын ска 13 га доў, за гэ-

ты час праз сям'ю прай шло 19 дзя цей. 

Яна пры еха ла на свя та з дач кой Ле рай, 

якая бы ла ўжо паў на лет няя, ка лi ў ма-

мы з'я вi лi ся пры ём ныя дзе цi.

— Я не змаг ла б паў та рыць подз вiг 

ма мы. Маг чы ма, ад но дзi ця пры няць, 

мак сi мум двух. Я не ад чу ваю ў са бе 

та ко га па тэн цы я лу.

— Нi ко лi не ка жы нi ко лi, — смя ец-

ца яе ма ма. — Я так са ма не ду ма ла. 

Па доб ных ме ра пры ем стваў у мя не 

нi ко лi не бы ло. Та кая ат мас фе ра тут 

клас ная, я столь кi зна ё мых уба чы ла, 

мы так па га ва ры лi доб ра...

Вось та кi лёг кi, смач ны i шчы ры па-

да ру нак зра бi лi ма мы са мi са бе з да-

па мо гай БДФ. «Звяз да» да лу ча ец ца 

да цёп лых слоў i па жа дан няў са мым 

род ным i га лоў ным жан чы нам у жыц цi 

кож на га ча ла ве ка — ма цi.

Iры на СI ДА РОК, 

фо та аў та ра.

Свя точ нае

КУ ЛI НАР НЫ АД ПА ЧЫ НАК З IТАЛЬ ЯН СКIМ СМА КАМ
для мам-вы ха валь нiц дзi ця чых да моў ся мей на га ты пу 

зла дзiў Бе ла рус кi дзi ця чы фонд

На слы ху
ПЫ ТАН НЕ 

ЗА СТА ЕЦ ЦА АД КРЫ ТЫМ
У Брэс це ад бы ла ся су стрэ ча прад стаў нi коў ула ды з 

гра мад скi мi ак ты вiс та мi на конт маг чы ма га рэ фе рэн-

ду му пра да лей шы лёс аку му ля тар на га за во да

На ра ду склi ка лi па iнi цы я ты ве кi раў нi коў го ра да i воб-

лас цi, каб аб мер ка ваць да лей шыя кро кi па вы ра шэн нi лё су 

аку му ля тар на га за во да, якi ўзве дзе ны пад Брэс там. Стар-

шы ня гар вы кан ка ма Аляк сандр РА ГА ЧУК на га даў, што 

ў рэ фе рэн ду ме ў ад па вед нас цi з за ка на даў ствам па вiн ны 

ўдзель нi чаць жы ха ры Брэс та i Брэсц ка га ра ё на — гэ та 235 

i 30 ты сяч ча ла век ад па вед на. Кi раў нiк го ра да пра па на ваў 

гра мад скiм ак ты вiс там за рэ гiст ра ваць iнi цы я тыў ную гру пу з 

50 ча ла век i сфар му ля ваць пы тан нi для рэ фе рэн ду му.

Вар та на га даць, што iдэю пра вя дзен ня рэ фе рэн ду му агу-

чыў пад час на вед ван ня Брэс та ў чэр ве нi кi раў нiк дзяр жа вы. 

Зра бiць гэ та мер ка ва ла ся пас ля вы ба раў. Та ды га ва ры ла ся, 

што iнi цы я ваць пра вя дзен не рэ фе рэн ду му мо гуць як мяс-

цо выя ор га ны ўла ды, так i гра ма дзя не шля хам збо ру под пi-

саў. Па трэб ны под пi сы 10 пра цэн таў ад коль кас цi жы ха роў 

гэ тай тэ ры то рыi. Але раз вiц цё гэ тай тэ мы па зра зу ме лых 

пры чы нах за ма ру дзi ла ся.

За раз рас па ра джэн не стар шы нi Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ана то ля Лi са аб пры пы нен нi бу даў нiц тва аку му ля тар на га за-

во да, якое дзей нi ча ла год, пры зна на стра цiў шым сi лу. З гэ тай 

пры чы ны за вод з каст рыч нi ка змог пры сту пiць да да лей шых 

бу даў нi ча-ман таж ных i пус ка на ла дач ных ра бот. Ме на вi та пра-

вя дзен не ўка за ных пус ка на ла дач ных ра бот ста ла прад ме там 

спрэ чак. На дум ку ак ты вiс таў — пра цiў нi каў за во да, га лоў ная 

ўмо ва для пе ра гавораў аб рэ фе рэн ду ме па ру ша на. Якi мо жа 

быць рэ фе рэн дум, ка лi ра бо ты ўжо вя дуц ца?

На мес нiк стар шы нi абл вы кан ка ма Ге надзь БА РЫ-

СЮК на стой ваў на тым, што ўла да не ад маў ля ец ца ад сва iх 

аба вяз каў па пра вя дзен нi рэ фе рэн ду му. Па вод ле яго слоў, 

ме на вi та для гэ та га пра вод зяц ца су стрэ чы з ак ты вiс та мi, 

бо не аб ход на вы пра ца ваць адзi ную пра гра му да лей шых 

дзе ян няў i рэа лi зоў ваць яе. Дыс ку сiя пра цяг ва ла ся паў та-

ры га дзi ны, але кан струк тыў на га дыя ло гу не атры ма ла ся. 

У хо дзе пе ра гавораў абод ва ба кi ад на знач на вы ка за лi ся за 

тое, што рэ фе рэн дум у Брэс це па трэб ны.

Яна СВЕ ТА ВА.

Па ра дак на зям лi

ВО СЕНЬ — 
ЧАС СА ДЖАЦЬ ДРЭ ВЫ
Па кла по цiм ся аб ма лой ра дзi ме

Па iнi цы я ты ве Мi нiс тэр ства пры род ных рэ сур саў i 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя з 2 каст рыч нi ка да 

2 лiс та па да пра во дзiц ца ме сяч нiк асен няй па сад кi 

дрэў i кус тоў у на се ле ных пунк тах. Кож ны мо жа 

ўзяць удзел у гэ тай кам па нii.

10 каст рыч нi ка па ўсёй кра i не прай шла ак цыя «Дзень 

азе ля нен ня» пад дэ вi зам «Па са дзi дрэ ва!». Мiнп ры ро ды 

на ча ле з на мес нi кам мi нiст ра Аляк санд рам КОР БУ ТАМ 

па ка за ла доб ры прык лад у ка рыс най спра ве. На ўчаст ку 

ка ля пе ра ся чэн ня аў та да ро гi Р-58 «Мiнск — Ка ла чы — Мя-

дзел» i М-14 (дру гая каль ца вая ва кол Мiн ска) су пра цоў нi кi 

цэнт раль на га апа ра ту мi нiс тэр ства i Мiнск ага аб лас но га 

ка мi тэ та пры род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася-

род дзя вы са дзi лi 420 ма ла дзень кiх лiп i клё наў.

Рэ корд «Дня азе ля нен ня» да сяг ну ты ў Ма гi лёў скай воб-

лас цi: тут па са джа на 3080 дрэў i 2215 кус тоў. На Го мель-

шчы не — 2115 дрэў, у Гро дзен скай воб лас цi — 1347.

— Мы жы вём у кра i не, якая спра вяд лi ва лi чыц ца зя лё-

най, — ска заў Аляк сандр Кор бут. — Трэ ба ахоў ваць i пры-

мна жаць ба гац це, якое мы ма ем. За клi ка ем гра ма дзян i 

пра цоў ныя ка лек ты вы звяр тац ца ў на шы тэ ры та ры яль ныя 

ор га ны, якiя да дуць ах вот ным маг чы масць па са дзiць дрэ вы 

там, дзе перс пек тыў на ства рыць зя лё ную зо ну. Ёсць да мо ва 

з прад пры ем ства мi «Зе лян бу да» аб за бес пя чэн нi ўдзель нi каў 

кам па нii па са дач ным ма тэ ры я лам. Па ўсёй кра i не пла ну ец ца 

вы са дзiць больш за 300 ты сяч дрэў i ка ля 350 ты сяч кус тоў.

Ме сяч нiк асен няй па сад кi дрэў i кус тоў пра хо дзiць у ме-

жах гла баль най эка ла гiч най кам па нii «Доб ра ўпа рад ку ем 

ма лую ра дзi му». Яго мэ та — звяр нуць ува гу на сель нiц тва 

на важ насць азе ля нен ня i на вя дзен ня па рад ку на зям лi.

Усiм за цi каў ле ным па ве да мяць пра абра ныя для азе ля нен ня 

тэ ры то рыi агуль на га ка ры стан ня i да ты пра вя дзен ня па са дак у 

кож ным рэ гi ё не. За яў ку на ўдзел i свае пра па но вы мож на па-

даць па тэ ле фо нах або ад ра сах элект рон най пош ты, ука за ных 

на сай тах аб лас ных ка мi тэ таў i Мiнск ага га рад ско га ка мi тэ та 

пры род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася род дзя. 

Не аб ход на ўлiч ваць, што нель га са джаць дрэ вы i кус ты 

на ўчаст ках, дзе пра хо дзяць iн жы нер ныя сет кi i ка му нi ка-

цыi, у не па срэд най блiз ка сцi ад бу дын каў. Ка лi на абра ных 

гра ма дзя на мi тэ ры то ры ях не маг чы ма пра вес цi па сад ку, iм 

бу дуць пра па на ва ны iн шыя ўчаст кi.

Спе цы я лiс ты да дуць кан суль та цыi ў кан крэт ных вы пад-

ках. Асноў ная iдэя кам па нii — кож ны жы хар або ар га нi за цыя 

здоль ныя зра бiць па сiль ны ўнё сак у доб ра ўпа рад ка ван не 

свай го го ра да, ра ё на, два ра, най блi жэй ша га пар ка цi скве ра. 

Мож на пры браць смец це, афор мiць клум бу, цi ка ва аб ста ля-

ваць дзi ця чую пля цоў ку, iнi цы я ваць уста ноў ку кан тэй не раў 

там, дзе вы яў ле на шмат смец ця, па кла па цiц ца аб год ным 

ста не ме ма ры яль ных комп лек саў, мяс цiн ба я вой сла вы.

Кам па нiя «Доб ра ўпа рад ку ем ма лую ра дзi му» ўклю чае 

ў са бе так са ма су бот нi кi, эка ла гiч ныя ак цыi i iн шыя ме ра-

пры ем ствы.

Свят ла на IШЧАН КА.


