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Пан дэ мiя рэз ка скараціла эка на мiч ны 
рост кра iн Паўд нё ва-Ус ход няй Азii

Ура ды кра iн Паўд нё ва-Ус ход няй Азii апуб-

лi ка ва лi да ныя аб ВУП за III квар тал 2020 го-

да. Эка на мiч ны рост шэ ра гу дзяр жаў рэ гi ё -

на рэз ка ска ра цiў ся з-за ка ра на вi рус най пан дэ мii, па ве-

дам ляе япон ская тэ ле ра дыё кам па нiя NHK.

Удак лад ня ец ца, што эка но мi ка Сiн га пу ра з кра са вi ка 

да чэр ве ня ска ра цi ла ся на 13,2 % у па раў на ннi з тым жа 

пе ры я дам 2019 го да. Гэ та са мае рэз кае ска ра чэн не з 

1976 го да, ка лi па ча ло ся вя дзен не па доб най ста тыс ты кi.

Эка но мi ка Тай лан да ска ра цi ла ся на 12,2 %, што з'яў-

ля ец ца са мым вя лi кiм ска ра чэн нем з 1998 го да, ка лi гэ-
тая кра i на па цяр пе ла ад вы нi каў Азi яц ка га фi нан са ва га 
кры зi су. Эка но мi ка Ма лай зii ска ра цi ла ся на 17,1 %, а 
Фi лi пiн — на 16,5 %.

Эка но мi ка Iн да не зii ска ра цi ла ся на 5,3 %. Гэ та пер шае 
ска ра чэн не за 21 год.

Сур' ёз на па цяр пеў ту рызм у Паўд нё ва-Ус ход няй Азii 
з-за ўве дзе ных для ба раць бы з пан дэ мi яй аб ме жа ван няў 
на ўезд. Аса бiс тае спа жы ван не так са ма рэз ка знi зi ла ся на 

фо не ска ра чэн ня дзе ла вой ак тыў нас цi i па ез дак.

Экс пер ты з вы шэй пе ра лi ча ных кра iн асце ра га юц ца, 

што за меж ныя iн вес та ры мо гуць вы вес цi свае гро шы з 

гэ тых эка но мiк, якiя хут ка раз вi ва юц ца, ка лi сi ту а цыя з 

ка ра на вi ру сам бу дзе i да лей па гар шац ца.

У То кiа з па чат ку жнiў ня 
ад спё кi па мер лi 79 ча ла век

З па чат ку жнiў ня ў 
То кiа ад уз дзе ян ня спё кi 
па мер лi па мен шай ме-
ры 79 ча ла век, па ве дам-
ляе ТАСС са спа сыл кай 

на япон скi тэ ле ка нал 

NHK.

Па на яў най iн фар ма-

цыi, больш за 80 % усiх па мер лых — лю дзi ста рэй шыя за 

70 га доў. Шмат хто з жы ха роў япон скай ста лi цы за гi нуў 

у сва iх да мах i ква тэ рах, не аб ста ля ва ных кан ды цы я не-

ра мi. У па ня дзе лак, 17 жнiў ня, у Ха ма ма цу тэм пе ра ту ра 

да сяг ну ла 41,1 гра ду са, што з'яў ля ец ца паў то рам рэ кор-

ду, за фiк са ва на га два га ды та му. У То кiа на гэ тым тыд нi 

тэм пе ра ту ра вы шэй 33—35 гра ду саў.

У 2019 го дзе ах вя ра мi спё кi ў Япо нii ста лi 126 ча ла-

век.

Коль касць хво рых на ка ра на вi рус 
у све це пе ра вы сi ла 22 млн ча ла век

Коль касць iн фi цы ра ва-

ных ка ра на вi ру сам у све це 

пе ра вы сi ла 22 млн ча ла век. 

Та кiя звест кi пры во дзiць 

афi цый ны сайт унi вер сi тэ та 

Джо на Хоп кiн са (ЗША).

Па ста не на 7.00 18 жнiў-

ня ў све це iн фi цы ра ва на 

22 050 487 ча ла век, па мер ла 783 568, вы зда ра ве ла 

14 980 609.

Больш за ўсё за хва рэ лых у ЗША — 5 403 213, з якiх 

па мер ла 172 052 ча ла ве кi, у Бра зi лii больш за 3,3 млн 

(па мер ла 107 852), у Iн дыi iн фi цы ра ва на ка ля 2,7 млн 

(50 921), у Ра сii — 927 745 (15 740).

Forbes апуб лi ка ваў рэй тынг 
са мых вы со ка аплат ных спарт сме нак

Япон ская тэ нi сiст ка 

На омi Оса ка ўзна ча лi ла 

рэй тынг са мых вы со ка-

аплат ных спарт сме нак за 

2019 год, па вер сii Forbes. 

Рэй тынг апуб лi ка ва ны на 

сай це ча со пi са.

За год Оса ка за ра бi-

ла $37,4 млн — $3,4 млн спарт смен ка атры ма ла ў якас цi 

пры за вых, а ас тат нiя $34 млн — па кант рак тах са спон-

са ра мi.

На $1,4 млн менш ле тась за ра бi ла аме ры кан ская тэ нi-

сiст ка Се рэ на Уiль ямс.

Трэ цяе мес ца за ня ла аў стра лiй ка Эш лi Бар цi — $13,1 

млн.

У 2019 го дзе Оса ка зай ма ла дру гi ра док у ана ла гiч ным 

рэй тын гу Forbes. Уз на ча лi ла спiс та ды аме ры кан ская тэ-

нi сiст ка Се рэ на Уiль ямс.

Оса ка зай мае дзя ся тае мес ца ў рэй тын гу Жа но чай 

тэ нiс най аса цы я цыi (WTA), у яе ак ты ве пяць ты ту лаў 

WTA. Яна з'яў ля ец ца пе ра мож цай Ад кры та га чэм пi я-

на ту Аў стра лii 2019 го да i Ад кры та га чэм пi я на ту ЗША 

2018 го да.

Но вы тэм пе ра тур ны рэ корд 
ад зна ча ны ў Да лi не Смер цi

Но вы тэм пе ра тур ны 

рэ корд за фiк са ва ны ў 

Да лi не Смер цi — мiж-

гор най упа дзi не ў ра ё не 

пус ты нi Ма ха вэ (штат 

Ка лi фор нiя) на за ха дзе 

ЗША. У мi ну лую ня дзе-

лю, 16 жнiў ня, тэм пе ра-

ту ра там да сяг ну ла плюс 54,4 гра ду са.

Ра ней шы тэм пе ра тур ны рэ корд — усё ў той жа Да-

лi не Смер цi — быў, як мяр ку ец ца, за фiк са ва ны ў 1913 

го дзе. Та ды, па вод ле не ка то рых звес так, па вет ра ў гэ тай 

част цы Ка лi фор нii пра грэ ла ся да 56,5 гра ду са Цэль сiя. 

Але «да ку мен таль на» той рэ корд не быў па цвер джа ны, 

а не ка то рыя клi ма то ла гi па ста вi лi яго пад су мнеў, су па-

ста вiў шы тэм пе ра тур ныя па каз чы кi та го го да ў iн шых 

ра ё нах ЗША.

Не атры маў па цвяр джэн ня i рэ корд у 55 гра ду саў вы-

шэй за нуль, нi бы та за фiк са ва ны ў 1931 го дзе ў Аф ры-

цы, — гэ тую iн фар ма цыю па лi чы лi не вар тай да ве ру. 

У вы нi ку са май га ра чай тэм пе ра ту рай на пла не це пры-

ня та лi чыць па каз чык у плюс 54 гра ду сы, за рэ гiст ра ва ны 

ў 2013 го дзе ў Да лi не Смер цi.

На ве ра год насць да сяг нен ня но ва га рэ кор ду па каз вае 

i тое, што не звы чай на вы со кiя тэм пе ра ту ры фiк су юц ца 

ў гэ тыя днi ў мно гiх шта тах — ад Ары зо ны да Ва шынг-

то на.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Са мы буй ны пра ект — 

бу даў нiц тва пер шай 

чар гi па лi го на цвёр дых 

бы та вых ад хо даў пад 

Аст раў цом. На 12 гек-

та рах пло шчы, акра-

мя кар ты для смец ця, 

раз мес цiц ца лi нiя па 

сар та ван нi, дра бiл-

ка для бе то ну i мi нi-

за вод па пе ра пра цоў-

цы ар га нiч на га смец-

ця. Па лi гон раз лi ча ны 

на 100 ты сяч ку боў ад-

хо даў у год.

ТОЛЬ КI З ЛI НI ЯЙ 
САР ТА ВАН НЯ!

Для го ра да атам шчы каў, 

якi хут ка раз вi ва ец ца, та кi 

аб' ект да во лi ак ту аль ны. Па-

коль кi пра ект маш таб ны, яго 

бу даў нiц тва бу дзе вес цi ся ў 

тры эта пы. Пер шую чар гу 

мяр ку ец ца за вяр шыць на-

пры кан цы го да. Як рас ка за ла 

на чаль нiк ад дзе ла кант ро лю 

за абы хо джан нем з ад хо да мi 

Гро дзен ска га 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 Ва лян цi на ПУТ РО, у 

Аст раў цы з'я вiц ца цэ лы комп-

лекс, са праўд ны мi нi-за вод па 

пе ра пра цоў цы смец ця, якi 

бу дзе мець сваю свiд ра вi ну 

для пiт ной ва ды i ачы шчаль-

ную сiс тэ му. Га лоў ная асаб-

лi васць аб' ек та — лi нiя сар-

та ван ня. Та кi па ды ход ця пер 

аба вяз ко вы пры бу даў нiц тве 

но вых па лi го наў.

— Па лi го ны раз гру жа ю-

ц ца, ту ды не па сту па юць 

дру гас ныя рэ сур сы, яны 

вы ма юц ца пад час сар та ван-

ня, — пад крэс лi ла су раз моў-

нi ца. — За раз па воб лас цi 

са смец ця вы ма ец ца 25 пра-

цэн таў дру гас най сы ра вi ны, 

але не аб ход на да вес цi лiч бу 

да 30 i 35 пра цэн таў. Праў-

да, гэ та пла ны на на ступ нае 

дзе ся цi год дзе.

Каб да сяг нуць та кiх вы нi-

каў, у воб лас цi рас пра ца ва-

на ад па вед ная пра гра ма па 

мак сi маль ным вы ман нi дру-

гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў з ка му наль ных ад хо даў i 

вяр тан нi iх у пе ра пра цоў ку. 

За раз у ра ё не на лiч ва ец ца 

дзе вяць сар та валь ных стан-

цый i Гро дзен скi смец це сар-

та валь ны за вод. Амаль усе 

яны, дзя ку ю чы ма дэр нi за-

цыi, па вя лi чы лi свае ма гут-

нас цi. Боль шасць аб' ек таў, 

у тым лi ку i Аст ра вец кi па-

лi гон, фi нан су ец ца за кошт 

вы дат каў дзяр жаў най уста-

но вы «Апе ра тар дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў», 

дзе аку му лю юц ца срод кi ад 

вы твор цаў i па стаў шчы коў.

СЛО НIМ СКI 
ВА РЫ ЯНТ

Ста ноў чы во пыт у зга да-

ным кi рун ку на за па ша ны ў 

сло нiм скiх ка му наль нi каў. 

Тут ста ра юц ца ска рыс тац-

ца ўсi мi маг чы мас ця мi, каб 

атры маць фi нан са ван не. Вя-

до ма, гэ та му па пя рэд нi чае 

знач ная «па пя ро вая» ра бо та, 

бо трэ ба склас цi пра ект, зра-

бiць тэх нi ка-эка на мiч нае аб-

грун та ван не. Але i гэ та яшчэ 

не ўсё. Для та го каб ра бо та 

вя ла ся сiс тэм на, трэ ба ўка-

ра нiць мi нi-пра ект, па ка заць 

яго вы нiк, свое ча со ва асво iць 

срод кi. Iнакш — вя лi кiя штра-

фы i стра та фi нан са ван ня. 

Та му гэ ту ра бо ту ў Сло нi ме 

ста ра юц ца пра вiль на спла на-

ваць i рас ста вiць пры яры тэ ты. 

Па сло вах на мес нi ка га лоў на-

га iн жы не ра Сло нiм скай ЖКГ 

Сяр гея ПЯТ ЛIЦ КА ГА, ме на вi-

та за срод кi «Апе ра та ра дру-

гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў» i мяс цо ва га бюд жэ ту ў 

го ра дзе аб ста ля ва на лi нiя па 

сар та ван нi, на бы та сем су-

час ных смец ця во заў, аб ноў-

ле ны кан тэй нер ны парк го ра-

да i пры ват на га сек та ра.

На прык лад, за раз тут пра-

цу юць над но вым пра ек там, 

якi да зво лiць па мен шыць 

на груз ку на смет нi кi. Ка му-

наль ным прад пры ем ствам 

вя дзец ца рас пра цоў ка пра-

ек та па тэх нiч най ма дэр нi-

за цыi па лi го на з кам па сцi ра-

ван нем ар га нiч ных ад хо даў.

— Сю ды, у бур ты, бу дуць 

скла дзi ра вац ца тыя пра дук-

ты, якiя за ста юц ца пас ля 

сар цi роў кi. Атры ма ны з ця гам 

ча су кам пост пой дзе на пе-

ра сып ку па лi го наў. Гэ та зна-

чыць, што нам не прый дзец ца 

ў та кiх аб' емах ска рыс тоў ваць 

пры род ныя рэ сур сы — грунт 

i пя сок. Па куль што ў кар це 

па лi го на ме на вi та пры род-

ная ар га нi ка, а не вы бра ная 

са смец ця, i гэ тую сi ту а цыю 

трэ ба змя няць, — упэў не ны 

Сяр гей Пят лiц кi.

Во пыт сло нiм скiх ка му-

наль нi каў, якiя су пра цоў нi ча-

юць з кры нi ца мi фi нан са ван-

ня, вар та рас паў сюдж ваць, 

лi чаць у Гро дзен скiм аб лас-

ным ка мi тэ це пры род ных 

рэ сур саў. Сён ня за срод кi 

«Апе ра та ра» ёсць маг чы-

масць раз вi ваць пе ра пра цоў-

ку дру гас ных рэ сур саў i рэа-

лi зоў ваць ме ра пры ем ствы 

па абы хо джан нi з ад хо да мi. 

Па куль та кую маг чы масць 

ска рыс тоў ва юць да лё ка не 

ўсе ар га нi за цыi. У вы нi ку не 

асвой ва юц ца на ват тыя срод-

кi, якiя вы дзя ля юц ца пад кан-

крэт ны пра ект.

НЕ НА ЎЗРОЎ НI
Па куль у Аст раў цы бу ду ец-

ца но вы па лi гон ад хо даў, мi нi-

па лi го ны ра ё на за брудж ва юц-

ца смец цем, якое ад но сiц ца 

да дру гас ных ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў — гэ та пэт-бу тэль кi, 

по лi эты лен, кар дон ныя скрын-

кi. Та кiя фак ты ўста ноў ле ны 

Ка мi тэ там дзярж кант ро лю 

воб лас цi.

Iн спек та ры звяр ну лi ўва-

гу i на ра бо ту лi нii сар та-

ван ня ў Лiд скай ЖКГ, якая 

бы ла ўве дзе на ў экс пу а та-

цыю ў 2014 го дзе за кошт 

срод каў ДУ «Апе ра тар дру-

гас ных ма тэ ры яль ных рэ-

сур саў». Паз ней ка му наль-

нае прад пры ем ства лi нiю 

ма дэр нi за ва ла i да вя ло яе 

ма гут насць да пяці ты сяч 

тон у год. Але за гру зiць яе 

ра бо ту на пра ця гу двух га-

доў уда ец ца толь кi на 76 %. 

Ле тась не за свое ны срод кi, 

вы дзе ле ныя Лiд скай ЖКГ 

зноў жа прад пры ем ствам 

«Апе ра тар дру гас ных ма-

тэ ры яль ных рэ сур саў». 

Пла на ва ла ся, што су ма ў 

па ме ры 100 ты сяч руб лёў 

пой дзе на рас пра цоў ку 

схе мы абы хо джан ня з ка-

му наль ны мi ад хо да мi шас-

цi ра ё наў воб лас цi. У бу ду-

чым гэ тыя ра ё ны па вiн ны 

ўвай сцi ў ад па вед ны рэ гi-

я наль ны комп лекс у Лiд-

скiм ра ё не. Да рэ чы, та кiх 

цэнт раў у Гро дзен скай воб-

лас цi пла ну ец ца ства рыць 

ча ты ры. Кож ны з iх бу дзе 

ка ар ды на ваць ра бо ту па 

абы хо джан нi з цвёр ды мi 

ка му наль ны мi ад хо да мi па 

сва iх схе мах.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ. 

Дру гас ныя рэ сур сыДру гас ныя рэ сур сы

РАЗ ГРУ ЗIЦЬ ПА ЛI ГО НЫ
У Гро дзен скай воб лас цi рэа лi зу ец ца не каль кi знач ных пра ек таў 

па мак сi маль ным сар та ван нi дру гас най сы ра вi ны
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