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Яны ак тыў на вы ка-

рыс тоў ва юц ца як на шы мі 

людзь мі, так і ар га ні за цы я-

мі ганд лю і сэр ві су. Пры гэ-

тым па ста ян на па вя ліч ва-

ец ца до ля ста рых банк нот 

гэ та га на мі на лу», — ад зна-

чыў на чаль нік Га лоў на га 

ўпраў лен ня на яў на га гра-

шо ва га аба ра чэн ня На цы я-

 наль на га бан ка кра і ны

Сяр гей ГАЙ КО.

Але хва ля вац ца ня ма 

пры чы ны. Гла баль ных змя-

нен няў у ма люн ку і гра фі цы 

ня ма. Ад ста рых но выя банк-

но ты бу дуць ад роз ні вац ца 

толь кі не ка то ры мі ню ан са-

мі. На прык лад, вы клю ча ны 

рэ кві зіт «Стар шы ня Праў-

лен ня» і фак сі мі ле под пі су, 

пры ве дзе ны ў ад па вед насць 

з ак ту аль ным знеш нім вы-

гля дам вы явы ар хі тэк тур ных 

збу да ван няў на вон ка вых 

ба ках банк нот і па зна ча ны 

іх наз вы. На га да ем, на банк-

но це ў пяць руб лёў на ма ля-

ва ная Ка мя нец кая ве жа, на 

10-руб лёў цы — Спа са-Пра-

аб ра жэн ская царк ва ў По-

лац ку. А за мест «2009» па-

ка за ны ін шы год увя дзен ня ў 

аба ра чэн не — «2019».

Фі нан са вы рэ гу ля тар 

так са ма па пя рэдж вае: ста-

рыя ку пю ры 2009 го да вы-

пус ку пра цяг ва юць за ста-

вац ца за кон ным пла цеж-

ным срод кам. Бег чы ў ка сы 

бан каў і мя няць іх на но выя 

ня ма ні я кай па трэ бы.

За раз аб аб ноў ле ных 

банк но тах больш пад ра-

бяз на.

«На банк но це ў 5 руб лёў 

ра ней быў паў то на вы ва дзя-

ны знак, ця пер да да лі яшчэ 

і фі лі гран ны ва дзя ны знак. 

Кам бі на цыя ва дзя ных зна-

каў, паў тон на га і фі лі гран на-

га, — вель мі моц ная аба ро на 

ад пад роб кі», — удак лад ня-

юць у На цы я наль ным бан ку 

кра і ны. Там, дзе ва дзя ны 

знак ві даць на пра свет, ця-

пер ві да воч на бач ны свет лы 

ўчас так у вы гля дзе пя цёр кі 

або дзя сят кі. Да рэ чы, гэ ты 

ва дзя ны знак лёг ка вы зна-

ча ец ца на воб ма цак. Ахоў ная 

ніт ка на банк но це зна хо дзіц-

ца ў ра ней шым мес цы, але 

яна ста ла шы рэй шай.

Бе ла рус кія банк но ты 

дру ка ва лі на фаб ры цы 

«Дзярж зна ка» ў Пен зе.

Ра сій ская фаб ры ка так-

са ма бу дзе дру ка ваць банк-

но ты на мі на лам 20 і 50 руб-

лёў. Іх вы пуск у аба ра чэн не 

за пла на ва ны на 2020 год. Гэ-

тая ж фаб ры ка ця пер ча ка-

ніць ма не ты для Бе ла ру сі, — 

ра сій скае прад пры ем ства 

вый гра ла абод ва тэн да ры.

Ма не ты дроб ных на мі на-

лаў, перш за ўсё 1 і 2 ка пей-

кі, з'яў ля юц ца са мы мі за па-

тра ба ва ны мі і не вяр та юц-

ца ў ка сы На цы я наль на га 

бан ка. Пры гэ тым іх вы да ча 

з кас На цы я наль на га бан ка 

па ста ян на рас це.

Да дат ко вы вы раб на яў-

ных гро шай не азна чае па ве-

лі чэн ня гра шо вай ма сы, па-

коль кі іх вы пуск у аба ра чэн не 

пры во дзіць да пе ра хо ду гра-

шо вых срод каў з без на яў най 

фор мы ў на яў ную, бо бан кі 

за атры ма ныя гра шо выя 

зна кі пе ра ліч ва юць На цы я-

наль на му бан ку іх без на яў ны

эк ві ва лент.

Сяр гей КУР КАЧ.

MІLЕХ 2019 па маш та бе пе ра сяг ну ла ўсе па пя рэд нія 

вы стаў кі. Пра гэ та ў ін тэр в'ю тэ ле ка на лу АНТ за явіў 

стар шы ня Дзярж кам ва енп ра ма Ра ман Га лоў чан ка, 

па ве дам ляе Бел ТА.

«У пер шую чар гу з пунк ту гле джан ня коль кас ці ўзо раў 

но вай тэх ні кі, уз бра ен ня, якія прад стаў ле ны бе ла рус кай 

аба рон най пра мыс ло вас цю, — ад зна чыў Ра ман Га лоў чан-

ка. — Ка лі па раў наць па коль кас ці ўзо раў вы стаў ку, якая 

бы ла два га ды та му, і ця пе раш нюю, яны ад роз ні ва юц ца 

кар ды наль на. Гэ та з'яў ля ец ца до ка зам якас на га скач ка».

Уся го на вы стаў цы за клю ча на ка ля 30 знеш не эка на міч-

ных да га во раў у сфе ры ўзбра ен ня і ва ен на-тэх ніч най ма ё-

мас ці на су му ка ля $200 млн. Па сло вах стар шы ні Дзярж-

кам ва енп ра ма, мно гія гос ці вы стаў кі не ча ка лі, што змо гуць 

уба чыць на столь кі маш таб нае ві до ві шча. Най боль шую ці ка-

васць у на вед валь ні каў вы клі ка ла экс па зі цыя бе ла рус ка га 

страл ко ва га ўзбра ен ня. Ад ным з га лоў ных сюр пры заў вы-

стаў кі бы ла дэ ман стра цыя но вых узо раў бе ла рус ка га ра кет-

на га ўзбра ен ня. Га вор ка ідзе, у пры ват нас ці, аб ство ра ным 

у сіс тэ ме Дзярж кам ва енп ра ма ЗРК «Бук». «Са з'яў лен нем 

гэ та га вы ра бу, но вых ма ла вы шын ных ра дыё ла ка цый ных 

стан цый фак тыч на мож на ка заць пра ства рэн не за вер ша-

най на цы я наль най сіс тэ мы СПА Бе ла ру сі ўлас най вы твор-

час ці», — ад зна чыў Ра ман Га лоў чан ка.

Яшчэ на вы стаў цы ўпер шы ню быў прад стаў ле ны цэ лы 

шэ раг ма шын, у тым лі ку дыс тан цый на кі ра ва ных ба я вых 

мо ду ляў. Свае рас пра цоў кі прад ста ві лі так са ма прад пры-

ем ствы, якія вы раб ля юць пра дук ты, тэх на ло гіі па аба ро не 

ін фар ма цыі, кі бер бяс пе кі.

У Кі е ве ад бы ла ся інаў гу ра цыя 
Ула дзі мі ра Зя лен ска га

Учо ра ў Вяр хоў-

най Ра дзе прай шла 

ўра чыс тая цы ры мо-

нія інаў гу ра цыі но ва -

абра на га шос та га 

прэ зі дэн та Укра і ны 

Ула дзі мі ра Зя лен-

ска га.

У за ле пры сут ні-

ча лі ўсе чле ны ўра да 

і ча ты ры экс-прэ зі дэн ты Укра і ны: Ле а нід Краў чук, Ле а-

нід Куч ма, Вік тар Юшчан ка і Пётр Па ра шэн ка. Так са-

ма на цы ры мо нію пры еха лі прэ зі дэн ты Гру зіі Са ла мэ 

Зу ра біш ві лі, Эс то ніі Керс ці Каль ю лайд, Літ вы Да ля 

Гры баў скай тэ, Венг рыі Янаш Ад эр. У па чат ку цы ры-

мо ніі пра гу чаў гімн Укра і ны, а кі раў нік ЦВК за чы та ла 

вы ні кі прэ зі дэнц кіх вы ба раў. Пас ля гэ та га Ула дзі мір 

Зя лен скі за чы таў тэкст пры ся гі, па клаў шы ад ну ру ку 

на Кан сты ту цыю, а дру гую — на Пе ра соп ніц кае Еван-

гел ле. Кі раў нік ЦВК уру чы ла Зя лен ска му па свед чан-

не прэ зі дэн та Укра і ны, а стар шы ня Кан сты ту цый на га 

Су да — сім ва лы прэ зі дэнц кай ула ды: бу ла ву, пя чат ку 

і на груд ны знак.

По тым абра ны прэ зі дэнт вы сту піў са зва ро там 

да ўкра ін ска га на ро да. Зяленскі аб’явіў аб роспуску 

Вярхоўнай Рады 8-га склікання. У Ма ры ін скім пар ку 

ка ля Вяр хоў най Ра ды бы лі ўста ля ва ны вя лі кія эк ра ны, 

і ўсе ах вот ныя, а іх са бра ла ся шмат, маг лі на зі раць 

пра мую транс ля цыю цы ры мо ніі.

Ад Бе ла ру сі на інаў гу ра цыі пры сут ні чаў ві цэ-прэм' ер 

Ігар Ля шэн ка.

Ан ге ла Мер кель па кі не па лі ты ку 
пас ля 2021 го да

Ан ге ла Мер кель па цвер дзі ла, што не бу дзе зай маць 

якія-не будзь па лі тыч ныя па са ды пас ля та го, як у 2021 

го дзе скон чыц ца яе чац вёр ты тэр мін у якас ці канц ле ра 

Гер ма ніі. Пра гэ та яна за яві ла на су мес най прэс-кан фе-

рэн цыі з прэм' ер-мі ніст рам Ні дэр лан даў Мар кам Ру тэ, 

пі ша Rеutеrs.

Па сло вах Ан ге лы Мер кель, пла ны, якія яна аб-

вяс ці ла ў кан цы мі ну ла га го да, ак ту аль ныя. У кан цы 

2018 го да яна пай шла з па са ды стар шы ні Хрыс ці ян -

ска-дэ ма кра тыч на га са ю за, але за ста ла ся канц ле-

рам, па ве да міў шы, што збі ра ец ца да пра ца ваць чац-

вёр ты тэр мін да кан ца — да 2021 го да, а за тым пай сці 

з па лі ты кі.

Ан ге ла Мер кель так са ма аб верг ла мер ка ван ні пра 

тое, што пас ля за кан чэн ня дзе ю ча га канц лер ска га тэр-

мі ну мо жа за няць вы со кую па са ду ў струк ту ры Еў ра пей-

ска га са ю за ў Бру се лі. «Я не збі ра ю ся зай маць па лі тыч-

ныя па са ды дзе б там ні бы ло», — ска за ла яна.

Як пі ша ТАСС, спе ку ля цыі аб тым, што Ан ге ла Мер-

кель зой ме па са ду ў струк ту ры Еў ра пей ска га са ю за, 

па ча лі ся пас ля апуб лі ка ва на га 16 мая ін тэр в'ю ня мец-

кай га зе це Suddеutsсhе Zеіtung. У ім канц лер за яві-

ла, што мае па чуц цё ад каз нас ці за лёс Еў ро пы, якое 

ўзмац ня ец ца. На зі раль ні кі трак та ва лі гэ тыя вы каз ван ні 

як на мёк на зме ну яе па лі тыч на га про фі лю і хут кі пе-

ра езд у Бру сель.

Су свет ныя ін тэр нэт-гі ган ты
пад пі са лі па гад нен не 
па ба раць бе з эк стрэ міз мам у се ці ве

Су свет ныя ін тэр нэт-гі ган ты, у тым лі ку Fасеbооk, 

Twіttеr, Gооglе, YоuTubе, Аmаzоn, Mісrоsоft, пад пі са лі 

ў Па ры жы па гад нен не аб су пра цоў ніц тве, у якім аба-

вя за лі ся пры няць ме ры па ба раць бе з эк стрэ міз мам у 

се ці ве. Пра гэ та па ве дам ляе ня мец кая тэ ле ра дыё кам-

па нія Dеutsсhе Wеllе.

На су стрэ чы ў Елі сей скім па ла цы най буй ней шыя ін-

тэр нэт-кан цэр ны пад тры ма лі так зва ны край стчэрч скі 

за клік, мэ та яко га — па збег нуць паў та рэн ня тра ге дыі, 

па доб най да тэ рак та ў но ва зе ланд скім Край стчэр чы.

У «край стчэрч скім за клі ку» вы каз ва ец ца на мер 

«пры няць праз рыс тыя і мэ та на кі ра ва ныя ме ры, каб 

пра ду хі ліць за груз ку тэ ра рыс тыч на га і за клі ка ю ча га 

да гвал ту эк стрэ місц ка га кан тэн ту».

У апуб лі ка ва ным па вы ні ках су стрэ чы ка мю ні ке га во-

рыц ца, у пры ват нас ці, пра не аб ход насць рас пра ца ваць 

ін стру мен ты, каб пра ду хі ліць за груз ку тэ ра рыс тыч на га 

кан тэн ту, па вы сіць эфек тыў насць яго вы яў лен ня і вы-

да лен ня, а так са ма па глы біць су пра цоў ніц тва з пра-

ва ахоў ны мі ор га на мі для вы ра шэн ня гэ тай праб ле мы.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'е Цяп ло 
з пе ра мен ным пос пе хам
Ка лі ў аў то рак і се ра ду со неч на і цёп ла, 

то ў чац вер і пят ні цу — даж джы і па ха ла дае
У кра і не ча ка ец ца ня ўстой лі вае на двор'е. У па чат ку тыд ня 

ўмо вы на двор'я бу дзе вы зна чаць цёп лая па вет ра ная ма-

са, а ў паўд нё ва-за ход няй част цы кра і ны ада б'ец ца ўплыў 

ат мас фер ных фран тоў. Пад ка нец тыд ня ста не кры ху ха-

лад ней, па ве да мі лі 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.

У се ра ду ўна чы мес ца мі, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то-

рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах 

пра гры мяць на валь ні цы. Ра ні цай і ўна чы мес ца мі сла бы ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ад плюс 10 да плюс 16 гра ду-

саў, удзень — 18-24 цяп ла, мес ца мі па вет ра пра грэ ец ца да плюс 

26 гра ду саў. За тым нас ча кае ча ра да даж джоў. У чац вер уна чы 

ў асоб ных ра ё нах, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і-

ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі з на валь ні ца мі. 

У нач ныя і ра ніш нія га дзі ны дзе-ні дзе згус ціц ца сла бы ту ман. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 9-15 цяп ла, удзень — ад плюс 

19 да плюс 26 гра ду саў. Апад кі бу дуць і ў пят ні цу — на боль шай 

част цы тэ ры то рыі ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі 

на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ад 8 да 15 цяп ла, 

удзень — 15—22 гра ду саў вы шэй за нуль, толь кі на паў днё вым 

ус хо дзе кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да плюс 24 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Гуч ная спра ва

СК АБ СМЕР ЦІ ІН СПЕК ТА РА ДАІ: 
АСНОЎ НАЯ ВЕР СІЯ — СУ ІЦЫД

Уве ча ры 16 мая кра і ну ска лых ну ла вест ка аб жу дас ным 

зла чын стве. У ле се ў Ма гі лёў скім ра ё не бы ло зной дзе на 

це ла за бі та га 22-га до ва га ін спек та ра ДАІ Яў ге на Па та-

по ві ча. З'я ві ла ся ін фар ма цыя пра тое, што не за доў га да 

гі бе лі лей тэ нант ад пра віў ся на рас сле да ван не да рож-

на-транс парт на га зла чын ства. Не ўза ба ве з яго ну ма ра 

па сту пі ла па ве дам лен не на Vіbеr пра аў та ма біль мар кі 

«Вол га» з ра сій скі мі ну ма ра мі.

Афі цэ ра па ха ва лі ў су бо ту. Але да гэ туль у спра ве, ход рас-

сле да ван ня якой кант ра люе аса біс та кі раў нік След ча га ка мі тэ та, 

за ста ло ся шмат ня вы свет ле ных пы тан няў. Сён ня над імі кры ху 

пры ўзня лі за сло ну.

— Вя лі кую скла да насць у ра зу мен ні та го, што ад бы ло ся, ства-

ра лі ін фар ма цый ныя ўкі ды, якія су пра ва джа лі гэ тую сі ту а цыю 

на пра ця гу пер ша па чат ко вых след чых дзе ян няў. Гэ та шмат ка го 

ўво дзі ла ў зман, — па ве да мі ла афі цый ны прад стаў нік След ча га 

ка мі тэ та Бе ла ру сі Юлія ГАН ЧА РО ВА.

— Ад пра цоў ва лі ся роз ныя вер сіі зда рэн ня, — рас ка заў на-

чаль нік га лоў на га след ча га ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та 

Яў ген АР ХІ РЭ ЕЎ. — Пра вя ра лі ся аб ста ві ны служ бо вай дзей нас ці 

су пра цоў ні ка мі лі цыі, яго аса біс тае жыц цё, апош нія ста сун кі. Ін-

фар ма цыя аб маг чы мым вы кра дан ні афі цэ ра з вы ка ры стан нем 

чор най «Вол гі» не па цвер дзі ла ся.

На мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня кры мі-

наль на га вы шу ку Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Мак сім 

СВІ РЫД за зна чыў, што на за пі сах ка мер вон ка ва га ві дэа на зі ран-

ня, уста ноў ле ных на ву лі цах Пер ша май скай і Круп скай у Ма гі лё ве, 

з 18 да 21 га дзі ны 16 мая ні я кай чор най «Вол гі» не бы ло.

— Ана ліз са бра най ін фар ма цыі да зва ляе ка заць, што асноў ная 

вер сія та го, што зда ры ла ся, — су іцыд, — ска заў Яў ген Ар хі рэ еў. 

— След ства вы свет лі ла ўсе дзе ян ні Яў ге на Па та по ві ча ў дзень яго 

гі бе лі да 18 га дзін, ка лі ён даб ра ўся на спа да рож ным аў та ма бі лі да 

чы гу нач на га пе ра ез да ў ра ё не ву ліц Пер ша май скай і Вак заль най. 

Трэ ба ска заць, што ён са ма стой на пры няў ра шэн не па ехаць у гэ тае 

мес ца, пра іг на ра ваў шы ўка зан не апе ра тыў на га дзя жур на га ад пра-

віц ца на афарм лен не ДТЗ, якое зда ры ла ся на Ар лоў скім за вул ку.

Пад час агля ду мес ца зла чын ства быў зной дзе ны піс та лет 

афі цэ ра, два ма га зі ны, яго аса біс тыя рэ чы. Так са ма ў гэ ты спіс 

тра пі лі... тры па кун кі дроў, вад касць для рас па лу, да ку мен ты і 

ін шыя аса біс тыя рэ чы.

Па да ных след ства, іх Яў ген Па та по віч на быў ка ля 11 га дзін 

у ад ным з ганд лё вых пунк таў аб лас но га цэнт ра.

— На це ле за гі ну ла га ня ма ні я кіх па шко джан няў, акра мя ку-

ля во га ра нен ня, — пра цяг нуў Яў ген Ар хі рэ еў. 

У сваю чар гу, Мак сім Сві рыд спы ніў ся на дэ та лі за цыі да ных з 

тэ ле фо на за гі ну ла га ін спек та ра. 16 мая з 11 да 13 га дзін ён быў 

на мес цы, дзе паз ней бы ло зной дзе на це ла. Су пра цоў ні кі ўпраў-

лен ня па рас крыц ці зла чын стваў у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій 

вы ву чы лі ноў тбук Яў ге на Па та по ві ча. Ака за ла ся, што 1 кра са ві ка 

ён пад рых та ваў і на кі ра ваў шэ раг па ве дам лен няў з тэкс там су і-

цы даль най скі ра ва нас ці. Акра мя та го, след ства мае да ныя пра 

тое, што афі цэр меў на мер за біць ся бе ў кра са ві ку.

За раз апе ра тыў ні кі шу ка юць кі роў цу аў та ма бі ля, які мог да вез ці 

ўве ча ры 16 мая Яў ге на Па та по ві ча фак тыч на да мес ца зда рэн ня.

Рас сле да ван не спра вы пра цяг ва ец ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Нац банк па ка заў Нац банк па ка заў 
аб ноў ле ныя 5 і 10 руб лёўаб ноў ле ныя 5 і 10 руб лёў

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь і ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў 
вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не на мес ні ку Стар шы ні Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Пірш-
ту ку Ба ляс ла ву Ка зі мі ра ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім 
го рам — смер цю МА ЦІ.

Су пра цоў ні кі РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да» вы каз ва юць глы-
бо кае спа чу ван не на мес ні ку Стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Пірш ту ку Ба ляс ла ву 
Ка зі мі ра ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго не па праў ным го рам — 
смер цю МА ЦІ.

КАНТ РАК ТЫ 
НА 200 МІЛЬ Ё НАЎ ДО ЛА РАЎ
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