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Урон су свет най эка но мі цы ад пан дэ міі ка ра на ві ру са аца ні лі 
ў $1 трлн

Агуль на су свет ны ВУП у 2020 го дзе ска ро ціц ца на $1,1 трлн (1,3 пра цэн та), ка лі 

ўспыш ка ка ра на ві ру са пе ра тво рыц ца ў су свет ную пан дэ мію — шы ро ка рас паў сю джа-

ную і моц ную эпі дэ мію. Та кія раз лі кі прад ста ві ла ана лі тыч ная кам па нія Охfоrd Есоnоmісs. 

Яна да да ла, што ў гэ тым вы пад ку ў эка но мі цы ЗША і кра ін Еў ра зо ны пач нец ца рэ цэ сія. 

Па вод ле дру го га маг чы ма га сцэ на рыя, які пра ду гле дзе ла Охfоrd Есоnоmісs, вы бух не 

пан дэ мія толь кі ў Азіі. У гэ тым вы пад ку су свет ная эка но мі ка па ня се ўрон у $400 млрд 

(0,5 % ВУП). Стра ты ста нуць след ствам ня вы ха ду су пра цоў ні каў прад пры ем стваў на 

пра цу, па мян шэн ня пра дук цый нас ці, ска ра чэн ня ту рыс тыч най ак тыў нас ці і па ез дак, 

па ру шэн ня лан цуж коў па ста вак і ска ра чэн ня ганд лю і ін вес ты цый, пі ша са спа сыл кай 

на да сле да ван не Blооmbеrg. Охfоrd Есоnоmісs лі чыць, што шко да ад гла баль най пан-

дэ міі бу дзе «ка рот кім, але вель мі вост рым шо кам для су свет най эка но мі кі».

У бес па рад ках на ву лі цах Нью-Дэ лі за гі ну лі дзя сят кі ча ла век
У ін дый скай ста лі цы за апош нія дні за гі ну лі не менш за 20 ча ла век, яшчэ ка ля 

190 па цяр пе лі ў вы ні ку бес па рад каў, якія па ча лі ся пас ля та го, як быў пры ня ты но вы 

за кон аб гра ма дзян стве, па ве да мі лі ін дый скія СМІ. Га лоў ны мі ністр Нью-Дэ лі Ар вінд 

Кедж ры вал на зваў сі ту а цыю ў го ра дзе «тры вож най» і за явіў, што трэ ба за клі каць 

вай скоў цаў, каб узяць сі ту а цыю пад кант роль. У най больш па цяр пе лых ра ё нах Дэ лі 

на зі ра ец ца ўзмац нен не пры сут нас ці сіл пра ва па рад ку. Пра тэс ты су праць но ва га за-

ко на аб гра ма дзян стве па ча лі ся ў снеж ні мі ну ла га го да ад ра зу пас ля яго пры няц ця. 

Кры ты кі апа са юц ца дыс кры мі на цыі му суль ман. У ста лі цы Ін дыі за фік са ва ныя пад па лы 

мя чэ цяў. Прэм' ер-мі ністр Ін дыі На рэнд ра Мо дзі за клі каў жы ха роў ста лі цы «за хоў ваць 

мір і бра тэр ства».

«Кры ва вы» снег з'я віў ся ў Ан тарк ты дзе
Зям лю ва кол укра ін скай на ву ко вай стан цыі ў Ан тарк ты дзе 

па крыў «кры ва вы» снег. Та кім чы нам яго афар ба ва лі мік ра-

ска піч ныя во да рас ці. Кры ва вы ко лер хла мі да ма на да снеж ная 

на бы вае з-за піг мен та ка ра ты ну, па тлу ма чыў ды рэк тар На цы-

я наль на га ан тарк тыч на га на ву ко ва га цэнт ра Укра і ны Яў ген Дзі кі. На ву коў цы ка жуць, што 

снег та ко га ко ле ру спры яе гла баль на му па цяп лен ню, па коль кі менш ад люст роў вае со неч-

нае свят ло і хут чэй рас тае. Як след ства — у ім утва ра ец ца яшчэ больш яр ка-чыр во ных 

во да рас цяў. Блі жэй да ан тарк тыч най зі мы, з пры хо дам ха ла доў, цві цен не спы ня ец ца. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

— Як пра ві ла, сту дзень — са мы ха-

лод ны ме сяц, і ле тась ся рэд няя тэм пе-

ра ту ра скла да ла мінус 5,1 гра ду са. У 
2020 го дзе яна пад ня ла ся ўжо да плюс 
1,2. Ме на ві та та му раз ні ца ў спа жы-
ван ні цяп ла та кая іс тот ная, — тлу ма-
чыць на мес нік на чаль ні ка аба ненц-
ка га ад дзе ла фі лі яла «Адзі ны раз-
лі ко ва-да ве дач ны цэнтр г. Мін ска» 
Тац ця на МІ КУ ЛІЧ. — Та кой роз ні цы 
па між жы роў ка мі за сне жань мі ну ла га 
і гэ та га го да вы не ўба чы це, бо ся рэд-
няя тэм пе ра ту ра па вет ра ў гэ тыя ме-
ся цы амаль ні як не ад роз ні ва ла ся.

На прык лад, на ацяп лен не ты па-
вой двух па ка ё вай ква тэ ры, дзе ёсць 
за рэ гіст ра ва ныя жы ха ры, у сту дзе ні 
мі ну ла га го да бы ло за тра ча на 1,0592 

гі га ка ло рыі, а ў сту дзе ні 2020 го да — 

ужо 0,7747. Гэ та зна чыць, што ле тась 

улас ні кі ква тэ ры ад да лі за цяп ло 17,93 

руб ля, а сё ле та — 14,32, ня гле дзя чы 

на тра ды цый нае па вы шэн не та ры фаў. 

За та кую ж ква тэ ру (пры ана ла гіч ным 

спа жы ван ні цяп ла), дзе ня ма за рэ-

гіст ра ва ных жы ха роў, у 2019 го дзе 

на лі чы лі 97,71 руб ля, а ў 2020-м — 

68,94.

Ад нак спе цы я ліс ты Цэнт ра ін фар-

ма цый ных тэх на ло гій ад зна ча юць, што 

на ват за сту дзень гэ та га го да ме на ві-

та та кую эка но мію атры ма юць не ўсе 

ўлас ні кі. Ка лі ў до ме ад сут ні чае пры-

бор гру па во га ўлі ку цяп ла, то апла ту 

бу дуць лі чыць па ся рэд ніх нарма ты-

вах. У мі ну лым ацяп ляль ным пе рыя-

дзе Мін гар вы кан кам уста на віў нар ма-

тыў у 0,0186 гі га ка ло рыі за квад рат ны 

метр, у ця пе раш нім — 0,0184.

А вось у кан цы ацяп ляль на га се зо-

на не ка то рых улас ні каў тра ды цый на 

ча кае пе ра раз лік. Най боль шую вы га-

ду атры ма юць тыя жы ха ры, у да мах і 

ква тэ рах якіх уста ноў ле ны пры бо ры 

гру па во га і ін ды ві ду аль на га ўлі ку цяп-

ла і тэр ма рэ гу ля та ры (пры ўмо ве, што 

яны эка но мі лі цяп ло). Пэў ную эка но-

мію атры ма юць і ўлас ні кі, у да мах якіх 

ня ма на ват пры бо раў гру па во га ўлі ку. 

Як ад зна чы лі ў Цэнт ры ін фар ма цый-

ных тэх на ло гій, звы чай на ім вяр та юць 

гро шы за фак тыч ныя нар ма ты вы на 

ацяп лен не ад на го квад рат на га мет-

ра, а ка лі ўліч ваць цёп лую зі му, яны 

бу дуць ні жэй шыя за ле таш нія.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.

Камунальныя стасункі

ЦЁП ЛАЯ ЗІ МА = ТАН НЫЯ ЖЫ РОЎ КІ?
Як плю са вая тэм пе ра ту ра па вет ра ад бі ла ся на спа жы ван ні цяп лаЯк плю са вая тэм пе ра ту ра па вет ра ад бі ла ся на спа жы ван ні цяп ла

Упер шы ню ся род фі на-

ліс таў са май прэ стыж-

най у све це між на род най 

прэ міі фо та жур на ліс ты-

кі Wоrld Рrеss Рhоtо ака-

за ла ся бе ла рус кі фа то-

граф, фо та ка рэс пан дэнт 

га зе ты «Звяз да» Тац ця на 

ТКА ЧО ВА. Яе ра бо ты ў 

на мі на цыі «Парт рэ ты».

— Вы нош ва ла ідэю пра-

ек та шмат га доў, шу ка ла ге-

ро яў, пі са ла тэкст, ра бі ла фо-

та, — га во рыць Тац ця на. — 

Пра ек ту да ла наз ву «Па між 

пра вам і со ра мам». У ім рас-

каз ваю пра жан чын, якія ка-

лісь ці вы ра шы лі ся на аборт. 

Ха це ла ад зна чыць, што не 

агі тую жан чын ра біць абор ты 

ці не ра біць. Пра ект га во рыць 

пра тое, што та кі до свед — 

част ка на ша га жыц ця, і 

вель мі важ на ра зу мець гэ та, 

перш чым да ваць яму ацэн ку. 

У апі сан ні пра ек та я рас ка-

за ла, як да ве да ла ся, што 

мая ма ма пас ля Чар но бы ля 

зра бі ла аборт, і што ра зу-

мею, як гэ ты во пыт траў мі-

руе жан чын.

На прэ мію па да лі свае ра-

бо ты амаль ча ты ры з па ло-

вай ты ся чы фа то гра фаў са 

125 кра ін све ту. У хо дзе ад-

бо ру фі на ліс таў чле ны жу ры 

Wоrld Рrеss Рhоtо пра гле дзе-

лі 74 ты ся чы здым каў і на зва-

лі ім ёны 44 пе ра мож цаў. Яны 

бу дуць аб ве шча ны 16 кра са-

ві ка пад час га ла-кан цэр та ў 

Амстэр да ме. Пераможцы 

намінацый «Фо та здым кі го-

да» і «Фо та рэ парт аж го да» 

атры ма юць 10 000 еў ра.

Пас ля кон кур су з фа та-

гра фій пе ра мож цаў збі ра-

юць вы ста ўку, якую мо гуць 

на вед ваць лю дзі роз ных кра-

ін све ту. Што год на не каль-

кіх мо вах пуб лі ку ец ца кні га 

з усі мі фотаздымкамі пе ра-

мож цаў.

Віншуем калегу з твор чым 

пос пехам і жада ем нат хнен ня 

і новых дасягненняў!

Він шу ем!

«ПАРТРЭТЫ», 
ВАРТЫЯ ПЕРАМОГІ

Ня гле дзя чы на тое, 

што на па чат ку го да та ры фы 

на жыл лё ва-ка му наль ныя 

па слу гі тра ды цый на 

«пай шлі ўверх», у Цэнт ры 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій 

Мін гар вы кан ка ма ад зна ча юць, 

што гэ та не пе ра шко дзі ла 

бе ла ру сам сэ ка но міць срод кі 

на ацяп лен ні з-за плю са вай 

тэм пе ра ту ры.

Блізкая ўлада

КАНТ РОЛЬ 
І РА ШЭН НЕ 
ПЫ ТАН НЯЎ
Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Ігар СЕР ГЕ ЕН КА 

пра вёў вы яз ны пры ём 

гра ма дзян у Круг лым 

Ма гі лёў скай воб лас ці.

«Вы яз ныя пры ёмы да зва ля юць 

кант ра ля ваць, як вы кон ва юц ца ра-

шэн ні Прэ зі дэн та і ўра да на мес цах. 

І та кія пры ёмы па він ны пра во дзіць 

усе на леж ныя асо бы — і рэс пуб-

лі кан ска га, і мяс цо ва га ўзроў ню. 

Акра мя кант ро лю гэ та да зва ляе 

вы ра шаць бя гу чыя пы тан ні на сель-

ніц тва і тыя, што на бы лі хра ніч ны 

ха рак тар. Важ на ве даць, што тур-

буе лю дзей у кан крэт ных на се ле-

ных пунк тах, і ра зу мець, чым мож-

на ім да па маг чы», — ска заў Ігар 

Сер ге ен ка.

На пры ёме час цей за ўсё гу ча лі 

пы тан ні ЖКГ і доб ра ўпа рад ка ван ня, 

звяр нуў ся да кі раў ні ка Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та і мяс цо вы ін ды ві ду-

аль ны прад пры маль нік. Уся го на 

пры ём прый шлі амаль два дзя сят-

кі жы ха роў Ма гі лёў скай воб лас ці. 

Мно гія з пы тан няў узя тыя на кант-

роль, ней кія спрэч кі мо гуць вы ра-

шыць са мі лю дзі — трэ ба толь кі 

знай сці кам пра міс.

Ігар Сергeенка ўдак лад ніў, што 

ўся го ле тась у Ад мі ніст ра цыю Прэ-

зі дэн та па сту пі ла ка ля 2,5 ты ся чы 

зва ро таў ад жы ха роў Ма гі лёў скай 

воб лас ці.

Па вод ле Бел ТА.

ПЕР ШЫ ДЗЕНЬ — 
ПЕР ШЫ МЕ ДАЛЬ
Сяр гей Ба чар ні каў стаў 

чэм пі ё нам Еў ро пы па бія тло не
Учо ра тур нір у Раў бі чах стар та ваў з су пер спрын ту, 

агуль ная коль касць удзель ні каў у ква лі фі ка цый ных 

стар тах — больш за дзвес це ча ла век. Па трыц цаць 

най леп шых спарт сме наў ся род муж чын і жан чын ада-

бра лі ся ў фі наль ную част ку.

Ся род муж чын ту ды пра бі ла ся трое бе ла ру саў. Ан тон 

Смоль скі па ка заў най леп шы вы нік у ква лі фі ка цыі, Вік тар 

Крыў ко раз мяс ціў ся на трэ цяй па зі цыі, а Сяр гей Ба чар ні каў 

стаў 17-м. Аднак у фі на ле гас па да ры чэм пі я на ту па мя ня лі ся 

лі дзі ру ю чы мі па зі цы я мі, пас ля апош няй страль бы гон ку ўзна-

ча ліў Сяр гей Ба чар ні каў, які ва ўпар тай ба раць бе да апош ніх 

сан ты мет раў дыс тан цыі здо леў утры маць сваю пе ра ва гу.

— Я даў но ча каў аса біс та га ме да ля ў буй ных спа бор ніц-

твах. Раў бі чы — да во лі шчас лі вае мес ца для мя не, але па ста-

ян на не да цяг ваў да аса біс тай уз на гаро ды. Пас ля пе ра но су 

чэм пі я на ту ў Бе ла русь сё ле та ў мя не з'я віў ся яшчэ адзін шанц, 

і я яго вы ка рыс таў. Апош ні ўздым пе ра адоль ваў на зу бах, 

чуў, што трэ не ры пад га ня юць са пер ні каў. Але я ры зык нуў і 

ўсё атры ма ла ся, — ра дас на ад зна чыў Сяр гей.

У жан чын пра ва па зма гац ца за пер шыя ўзна га ро ды чэм-

пія на ту ў фі на ле атры ма ла Іры на Крыў ко, Дзі на ра Алім бе ка-

ва, Ган на Со ла і Ад элі на Са бі та ва. Най больш уда ла вы сту пі ла 

тут Іры на Крыў ко, якая за ня ла 8-е мес ца.

— Тра са вель мі цяж кая, на ват на спус ках ты не мо жаш 

ад па чыць, трэ ба пра ца ваць, — ад зна чы ла пас ля гон кі Іры-

на Крыў ко. — У цэ лым вы сту паць пас ля чэм пі я на ту све ту 

скла да на і фі зіч на, і псі ха ла гіч на, та му што там, на жаль, не 

атры ма ла ся доб ра па ка заць ся бе. Ад нак як ёсць, бу дзем 

зма гац ца да лей.

Сваю ацэн ку пер ша му дню тур ні ру даў і га на ро вы госць, 

алім пій скі чэм пі ён Аляк сандр Па поў: «Трэ ба пры знаць пра-

ца ві тасць ар га ні за та раў, у та кіх скла да ных умо вах яны змаг лі 

пад рых та ваць і ўтры маць тра су. Гэ та ка ла саль ная пра ца, вя-

лі кі ім дзя куй. Але спарт сме нам пад час спа бор ніц тваў трэ ба 

быць вель мі ўваж лі вы мі, та му што на спус ках мо жа пра сту-

паць ва да і лы жы бу дуць спы няц ца, а на ўзды мах снег мо жа 

пра слізг ваць».

Сён ня, у дру гі дзень спа бор ніц тваў чэм пі я на ту Еў ро пы па 

бія тло не, ад бу дзец ца сінгл-мікст і зме ша ная эс та фе та.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

 ДА ВЕД КА
Ня гле дзя чы на плю са вую тэм пе-

ра ту ру ў сту дзе ні гэ та га го да, трэ ба 

ад зна чыць, што ка му наль ні кі ня-

суць тыя ж за тра ты на ацяп лен не, 

што і ле тась. У Мінск ка мун цеп ла-

сет цы ад зна чы лі, што цёп лая зі ма 

да па маг ла ім іс тот на сэ ка но міць 

на па лі ве, але фак тыч на прад пры-

ем ства па нес ла та кія 

са мыя за тра ты — ка-

цель ні пра цу юць у тым 

жа рэ жы ме. Больш за 

тое, са бе кошт па слу гі 

ў та кіх вы пад ках мо-

жа на ват вы рас ці, бо 

кры ні цы не ад пус ка-

юць звы чай ны аб' ём 

цяп ла. Ца на ў руб лях 

мо жа за ха вац ца, але ў 

пе ра вод зе на гі га ка ло-

рыі, на ад ва рот, стаць 

вы шэй шай.
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На ша фо та ка рэс пан дэнт 
увай шла ў шорт-ліст 

Wоrld Рrеss Рhоtо
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