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З на ступ на га па ня дзел ка за-

ра дзіць элект ра ма біль на ўсіх 

267 ЭЗС сет кі Malanka мож на бу-

дзе толь кі з да па мо гай ма біль най 

пра гра мы, але па-ра ней ша му бяс-

плат на. Аб гэ тым ка рэс пан дэн-

ту «Звяз ды» па ве да мі ла ме ды я-

дырэк тар PR-сту дыі Sette Ка ця-

ры на СЫ ЧУК.

Каб ска рыс тац ца па слу гай, усім 
ула даль ні кам элект ра ка раў не аб ход на 
не толь кі спам па ваць пра гра му ў Apple 
Store і Play Market і за рэ гіст ра вац ца ў 
ім, але так са ма ўвес ці на ступ ныя да-
дзе ныя тэс та вай пла цеж най кар ты: 
ну мар кар ты, імя і проз ві шча, тэр мін 
дзе ян ня і CVC.

Ця пер за ра дзіць элект ра ма біль 
на боль шас ці стан цый мож на не па-
срэд на ска рыс таў шы ся піс та ле там і 
на ціс нуў шы кноп ку «Пуск». З 21 ве-
рас ня ЭЗС сет кі Malanka бу дуць 
пра ца ваць па-но ва му, толь кі праз 
пра гра му. Пра цэс пе ра во ду на но вы 
рэ жым ЭЗС пра хо дзіць у два эта пы: 
15—16 ве рас ня ён здзяйс ня ец ца ў 
рэ гі ё нах, з 16 па 21 ве рас ня — у Мін-
ску.

У кам па ніі тлу ма чаць, што гэ та трэ-
ба для та го, каб пра тэс ці ра ваць пра-
цу ЭЗС, ма біль най пра гра мы, сіс тэ мы 
апла ты і па збег нуць маг чы мых цяж-
кас цяў у кі роў цаў, ка лі за рад ка бу дзе 
аплач вац ца ўжо з аса біс тай бан каў-
скай карт кі ўла даль ні ка элект ра ка ра.

Ка ця ры на Сы чук так са ма ад зна-
чы ла, што ў пе ры яд дзе ян ня тэс та вай 
кар ты кі роў цы элект ра ка раў бу дуць 
атрым лі ваць аб вест кі на свае ма біль-
ныя пры ла ды аб тым, што за рад па-
чаў ся, коль кі кі ла ват на гэ ты мо мант 
за ра джа на, якая су ма бу дзе спі са ная. 
У кам па ніі мяр ку юць, што апла та пры 
да па мо зе толь кі ма біль най пра гра мы 
да зво ліць кі роў цам адап та вац ца да 
но вых умоў вод пус ку за ра да, і, ка лі 
плат ныя та ры фы бу дуць уве дзе ны, 
гэ та да зво ліць па збег нуць па мы лак у 
ка ры стан ні ЭЗС.

Ка лі ў кі роў цаў уз нік нуць пы тан ні 
аб ра бо це пра гра мы, за даць іх мож на 
бу дзе ва ўклад цы «Служ ба пад трым-
кі», там жа іх мож на бу дзе пра ілюст ра-
ваць фо та здым ка мі. Спе цы я ліс ты ЭЗС 
Malanka апе ра тыў на ад рэ агу юць і да па-
мо гуць вы ра шыць праб ле му. Так са ма 
ў лю бы час су так мож на скарыстац ца 

тэ ле фо нам: +375(33-29-25) 6-431-431 
або на пі саць на элект рон ную пош ту 
contact@beloіl.by.

На да дзе ны мо мант са мая рас паў-
сю джа ная праб ле ма на ЭЗС — гэ та 
кноп ка спы нен ня пра цэ су за рад кі. 
Калі кі роў цы на ціс ка юць на кноп ку і 
за бы ва юць яе ад ціс нуць, то ў пра гра ме 
гэтая стан цыя аў та ма тыч на ста но віц ца 
не да ступ най. Каб гэ та га па збег нуць, 
у Malanka про сяць быць уваж лі вы мі да 
аб ста ля ван ня на ЭЗС.

У кам па ніі Malanka на гад ва юць, што 
з ця гам ча су ца на 1кВт на стан цы ях 
па ста ян на га то ку (хут кія ЭЗС) скла дзе 
39 ка пе ек, на стан цы ях пе ра мен на га 
то ку (па воль ныя) — 29 ка пе ек. Ра зам 
з тым та кія стан цыі бу дуць ад пус каць 
элект ра энер гію для за ра ду па се сі ях — 
гэ та зна чыць да не аб ход на га ўзроў ню 
за рад кі. На па воль ных ЭЗС ца на ад ной 
се сіі скла дзе 5,46 руб ля, на хут кіх — 
7,34 руб ля не за леж на ад коль кас ці 
ад пу шча ных кВт/г. Па ра лель нае іс на-
ван не двух ва ры ян таў апла ты ўвя дуць, 
каб вы зна чыць, які з іх бу дзе больш 
па пу ляр ны ся род спа жыў цоў, і ў вы ні ку 
па кі нуць са мы зруч ны ва ры янт.

Сяр гей КУР КАЧ.

Сло ва — чы та чам «Звяз ды»

«ПРА ПА НУЮ 
ЭКС КЛЮ ЗІЎ НЫ ПРА ЕКТ 
«МІР СКІ ЗА МАК» 
СА «ЗВЯЗ ДОЙ»

Аляк сандр ЛОЙ КА, 

ды рэк тар му зея 

Зам ка вы комп лекс 

«Мір»:

— Аб на шым комп-
лек се пі шуць ня ма ла. 
І гэ та ўво гу ле апраў да-
на, бо «Мір» — адзін з 
са мых ве ліч ных і шмат-
функ цы я наль ных ста ра-
жыт ных зам каў Бе ла-
ру сі. Шмат ін фар ма цыі 
бы ло і пад час яго рэ кан-
струк цыі і паз ней, ка лі 
комп лекс па чаў пры-
маць шмат лі кіх ту рыс-
таў. Та му ўва га да гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас ці 
ві да воч ная. Але за па мі на ец ца да лё ка не ўсё з та го, аб 
чым пі шуць ці зды ма юць ві дэа сю жэ ты. І ўсё ж не ка то-
рыя ма тэ ры я лы за ста юц ца ў па мя ці. У тым лі ку ка рэс-
пан дэн таў «Звяз ды». Ма гу пры га даць да во лі ці ка вы і 
вель мі шчым лі вы ар ты кул у га зе це, дзе рас каз ва ец ца 
аб гіс то рыі зам ка ча соў вай ны, ка лі тут зна хо дзі ла ся 
яў рэй скае ге та. Гэта ста рон ка яшчэ і ге ра іч ная. Чы та чы 
«Звяз ды» змаг лі да ве дац ца аб учын ку ма ла до га ар га ні-
за та ра су пра ціў лен ня, з да па мо гай яко га ка ля двух сот 
яў рэй скіх вяз няў апы ну лі ся на во лі. Да рэ чы, у на шым 
му зеі зроб ле на экс па зі цыя на гэ тую тэ му і за хоў ва ец ца 
ня ма ла ўні каль ных экс па на таў.

Сён ня за мак — гэ та тэ ма тыч ныя эк скур сіі, тэ ат ра-
лі за ва ныя прад стаў лен ні, му зей ныя за ня ткі. За ва я ва лі 
па пу ляр насць вя до мыя на ўсю Бе ла русь му зыч ныя 
ве ча ры. Ды і са ма гіс то рыя ста ра жыт на га зам ка ХVІ—
ХХ ста год дзяў ці ка вая. Мір скі за мак уклю ча ны ў Спіс 
Су свет най куль тур най спад чы ны ЮНЕС КА. Та му ха чу 
звяр нуц ца з экс клю зіў най пра па но вай. Лі чу, што ста-
ра жыт ны Мір скі за мак і най ста рэй шая ў кра і не га зе та 
«Звяз да» ма юць усе пад ста вы для та го, каб ства рыць 
агуль ны пра ект, які бу дзе ці ка вы ўсім чы та чам. У рэш це 
рэшт мы ўсе скі ра ва ны на тое, каб са дзей ні чаць раз віц-
цю ту рыс тыч на га па тэн цы я лу на шай кра і ны, нам ёсць 
аб чым рас ка заць і чым га на рыц ца.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Іх за клі ка юць да сы лаць 

на кон курс «Тэх на ло-

гіі, якія мя ня юць свет» 

Дзярж кар па ра цыя «Рас -

а там» і ін фар ма цый ны 

цэнтр па атам най энер-

гіі (ІЦАЭ) у Мін ску. Як 

сцвяр джа юць яго ар га-

ні за та ры, твор чае спа-

бор ніц тва пры мер ка ва-

на да 75-год дзя атам-

най га лі ны — з мэ тай 

пад крэс ліць важ насць 

ядзер ных тэх на ло гій у 

паў ся дзён ным жыц ці.

— Атам ная га лі на — вы-
со ка тэх на ла гіч ная сфе ра, 
якая ўжо шмат дзе ся ці год-
дзяў дэ ман струе ўпэў не ны і 
ды на міч ны пра грэс. Ядзер-
ныя тэх на ло гіі ста лі на дзей-
най кры ні цай энер гіі, яны 
са дзей ні ча юць на ву ко вым 
да сле да ван ням, но вым ад-
крыц цям у пра мыс ло вас ці, 

ме ды цы не, сель скай гас-
па дар цы, у асва ен ні кос ма-
су, — пад крэс ліў Ула дзі мір 

ГОРН, на мес нік ды рэк та-

ра аб' яд нан ня «Ра са там 

Усход няя Еў ро па». — Асаб-
лі вая ці ка васць да вы со кіх 
тэх на ло гій заўж ды бы ла 
ў мо ла дзі, а атам ная га лі-
на — не вы чэрп ная кры ні ца 
на тхнен ня для крэ а тыў ных 
і твор чых лю дзей. Эн ту зі-
язм мо ла дзі ў спа лу чэн ні 

з во пы там пра фе сі я на лаў, 
не су мнен на, па са дзей ні чае 
да лей ша му раз віц цю атам-
най сфе ры.

Ар га ні за та ры раз ліч-
ва юць, што ўдзель ні ка мі 
конкур су ста нуць дзе ці ад 
шас ці га доў, пад лет кі і мо-
ладзь ва ўзрос це да 31 го да. 
Ча ка ец ца, што на тэ мы, звя-
за ныя з атам най га лі ной (ад-
каз ная пра ца атам шчы каў, 
рас паў сюдж ван не атам ных 
тэх на ло гій у не энер ге тыч-
ныя сфе ры, атам у што дзён-
ным жыц ці і ін шыя), па фан-
та зі ру юць удзель ні кі з усіх 
кут коў Бе ла ру сі.

Ра бо ту мож на вы ка наць 
лю бы мі мас тац кі мі срод-
ка мі або з да па мо гай кам-
п'ю тар най гра фі кі. Творы 
прымаюц ца да 30 каст рыч ні-
ка на ад рас: 220114, г. Мінск, 
вул. Ма ка ён ка, 12, Уста но ва 
аду ка цыі «Рэспублі кан скі 

цэнтр іна ва цый най і тэх ніч-
най твор час ці» з ад зна кай 
«Ін фар ма цый ны цэнтр па 
атам най энер гіі». Вір ту аль-
ныя ра бо ты мож на да сы-
лаць на элект рон ную пош ту: 
іcao.by@tut.by.

Для ўдзе лу ў кон кур се 
не аб ход на за рэ гіст ра вац-
ца. Больш пад ра бяз на да-
ве дац ца пра пра ві лы і ўмо-
вы спа бор ніц тваў мож на 
на ста рон цы аду ка цый на га 
пра ек та Дзярж кар па ра цыі 
«Ра с атам» Look Аround 
Belarus.

Най леп шых аў та раў жу-
ры вы зна чыць у ліс та па дзе. 
Суд дзі бу дуць ацэнь ваць 
ары гі наль насць ідэі, май-
стэр ства вы ка нан ня за ду мы 
і рас крыц цё тэ мы. Пе ра мож-
цы атры ма юць дып ло мы 
і па да рун ка выя сер ты фі-
каты.

Іры на СІ ДА РОК.

Кон курсКон курс

ЗА ПРА ВІЦЬ БЯС ПЛАТ НА, 
АЛЕ З ДА ПА МО ГАЙ ТЭС ТА ВАЙ КАР ТЫ

Тэх на ло гіяТэх на ло гія

«АТАМ НЫЯ» ТВО РЫ 
Ў МА ЛЮН КАХ І НА КАМ П'Ю ТА РЫ

На двор'еНа двор'е

Уна чы мес ца мі 
толь кі плюс 2

Чым больш ка лян дар ныя ліс ты ад дзя ля юць нас ад 

ле та, тым ка ра цейшыя ста но вяц ца дні. А «ка рот кае» 

сон ца ня се з са бой се зон нае па ха ла дан не. У гэ тыя 

вы хад ныя бу дзе зу сім не цёп ла. У гэ тым мож на ві-

на ва ціць моц ны паў ноч ны ве цер, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 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.

На вы хад ныя на двор'е ў кра і не ў асноў ным бу дзе фар-
мі ра ваць воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку. У су-
бо ту ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць, пе ра важ на без 
апад каў. Ве цер паў ноч на-за ход ні, за ход ні ўме ра ны, удзень 
па ры віс ты. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад 
плюс 2 да 9 гра ду саў цяп ла, а мак сі маль ная ўдзень бу дзе 
ў ме жах 14—20 цяп ла.

Пры пе ра мен най воб лач нас ці не бу дзе апад каў і ў ня-
дзе лю. Ве цер ча ка ец ца сла бы, ня ўстой лі вы. Мі ні маль ная 
тэм пе ра ту ра па вет ра ноч чу — 2—9 цяп ла, мак сі маль ная 
ўдзень — ад плюс 15 да 20 гра ду саў, па поўд ні кра і ны — 
да 22 цяп ла.

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 змя нен няў умоў на двор'я не ча-
ка ец ца. У па ня дзе лак бу дзе пе ра важ на без апад каў. Уна чы 
і ра ні цай мес ца мі ту ман. Уна чы праг на зу ец ца ад плюс 3 да 
плюс 9 гра ду саў, ва ўсход ніх ра ё нах мес ца мі маг чы мыя 
сла быя за ма раз кі да ну ля — мі нус 2 гра ду саў. Удзень бу дзе 
плюс 14—19, па паў днё вым за ха дзе — да плюс 22 цяп ла. 
У аў то рак бу дзе со неч на і су ха. Уна чы хо лад на, а ўдзень — 
на па ру гра ду саў цяп лей, чым у вы хад ныя.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па ляў ні чы се зон на бі рае аба-

роты — ужо сён ня зда бы ваць 

мож на ня ма ла жы вёл і птуш кі, 

з 19 ве рас ня да спі са да зво ле ных 

для па ля ван ня ві даў да да дуц ца 

роз ныя ві ды гу сей, а з 1 каст рыч-

ні ка стар туе за гон нае па ля ван не 

на ка пыт ных.

Ад нак не ўсе па ляў ні чыя за ко на-
па слух мя ныя. Дзяр жаў ная ін спек цыя 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту 
па ве да мі ла пра апош нія вы пад кі бра-
кань ер ства.

Так, ра ні цай на по лі ка ля вёс кі Дра-
баў шчы на ў Клец кім ра ё не су пра цоў-
ні кі мяс цо вай па ляў ні чай гас па дар кі 
вы яві лі ту шу ла ся-ся го лет ка, па рэшт кі 
яшчэ ад на го ма ла до га ла ся бы лі сха-
ва ныя не па да лё ку ў са ло ме. Жы вё-
лы за гі ну лі ад ку ля вых ра нен няў, але 
ка лі стрэ ліць — спра ва се кунд ная, то 
на раз бор дзвюх туш у бра кань е раў, 
мабыць, не ха пі ла ча су. Ла ся ня ты, якія 
не пра жы лі і го да, ста лі ах вя рай ча ла-
ве чай сквап нас ці.

На паў ра за бра ную ту шу ла ся, якую 
так са ма кі ну лі бра кань е ры, знай шоў на 
бе ра зе во зе ра Ка жы е ва ў Го мель скім 
ра ё не муж чы на-грыб нік. Ён, як ві даць, 
і спу дзіў па ру шаль ні каў — тыя вы ра-
шы лі лепш рас стац ца са зда бы чай, 
чым быць за спе ты мі зня нац ку.

У абод вух вы пад ках ін спек та ры 
выяві лі до ка зы, якія да па мо гуць рас-
сле да ваць фак ты не за кон ных па ля ван-
няў. Рас па ча ты кры мі наль ныя спра вы.

А вось ча ты рох бра тоў з па сёл ка Ва-
сі ле ві чы Рэ чыц ка га ра ё на ўзя лі з до ка-
за мі зла чын ства. Двое ста рэй шых — па-
ляў ні чыя з за рэ гіст ра ванымі стрэльба мі, 

але куп ляць пу цёў ку і да звол на зда бы чу 
буй ной дзі чы ны не па лі чы лі па трэб ным. 
Больш за тое, муж чы ны за га дзя пра ду-
ма лі, як сха ваць сля ды бра кань ер ства. 
Адзін ад пра віў ся ў лес, дзе і пад стрэ ліў 
ла сі ху, за тым вяр нуўся да до му, па мыў 
воп рат ку і па чыс ціў стрэль бу. Пас ля гэ-
та га ўжо на ін шай ма шы не бра ты па еха-
лі па зда бы чу, ту шу ра за бра лі і да ста ві лі 
ў дач ны дом.

Але ўсе гэ тыя хіт ры кі не да па маг лі. 
Аб не за кон ным па ля ван ні ста ла вя до ма 
пра ва ахоў ні кам — на за тры ман не ча ты-
рох бра тоў-бра кань е раў вы еха ла гру па 
ін спек та раў Ма зыр скай між рай інс пек-
цыі, участ ко вы мі лі цы я нер і па ляў ніц-
тваз на вец. У па ру шаль ні каў кан фіс ка-
ва лі 76 кі ла гра маў мя са дзі чы ны, дзве 
стрэль бы, ча ты ры на жы і ся ке ру. Бра ты 
па ня суць кры мі наль ную ад каз насць, за 
зда бы та га ла ся ім да вя дзец ца па крыць 
больш за восем ты сяч руб лёў у якас ці 
на не се най пры ро дзе шко ды. А тыя з іх, 
хто з'яў ляў ся па ляў ні чы мі, бу дуць па-
збаў ле ныя гэ та га пра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

А не шкодзь!А не шкодзь! Бра кань ер скае па ля ван не — 
не ле га лы за бі лі ча ты рох ла сёў
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