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Жы ха ры Бель гіі да гэ туль не аб мя ня лі 
на еў ра 16 міль яр даў фран каў

Бель гія пе рай шла на еў ра са сту-

дзе ня 2002 го да, ад нак жы ха ры ка-

ра леў ства да гэ та га ча су не аб мя ня-

лі на адзі ную еў ра пей скую ва лю ту 

16 міль яр даў бель гій скіх фран каў, 

што эк ві ва лент на пры клад на 400 

міль ё нам еў ра, па ве да міў На цы я-

 наль ны банк Бель гіі (BNB). Еў ра 

стаў афі цый най ва лю тай 11 кра ін Еў ра са ю за з 1 сту дзе ня 

1999 го да. Пры гэ тым у пер шыя тры га ды быў «ня бач ны» — 

вы ка рыс тоў ваў ся ў элект рон ных пла ця жах, а з 1 сту дзе ня 

2002-га па сту піў у на яў ны аба рот і за мя ніў на цы я наль ныя 

ва лю ты. Па звест ках га зе ты Echo, у Бель гіі пас ля пе ра хо ду 

на еў ра па куп ніц кая здоль насць на сель ніц тва, у па раў на нні 

з ін шы мі кра і на мі еў ра зо ны, вы рас ла ў мен шай сту пе ні — 

у ся рэд нім на 0,38 % на пра ця гу кож на га го да з мо ман ту па-

ступ лен ня еў ра ва лю ты ў на яў нае аба ра чэн не. Больш ніз кі па-

каз чык толь кі ў Грэ цыі і Іта ліі. Пры чы най зні жэн ня па куп ніц кай 

здоль нас ці ся рэд не ста тыс тыч най бель гій скай сям'і экс пер ты 

на зы ва юць су свет ны фі нан са вы кры зіс 2008—2009 га доў, 

вы со кі ўзро вень ін фля цыі і рост цэн на энер га нось бі ты.

Экс парт ве не су эль скай наф ты ле тась зні зіў ся 
да мі ні му му за 28 га доў

Ве не су э ла экс пар та ва ла ле тась у ся рэд нім уся го 1,245 млн 

ба ра ляў наф ты ў су ткі. Гэ та мі ні маль ны аб' ём за 28 га-

 доў з-за па дзен ня зда бы чы на фо не эка на міч на га кры зі су, 

па ве дам ляе агенц тва Bloomberg. Зда бы ча наф ты ў Ве не су э-

ле, ула даль ні цы най буй ней шых у све це раз ве да ных за па саў 

гэ тай сы ра ві ны, па да ных АПЕК за апош нія пяць га доў упа -

ла больш чым у два ра зы. Па стаў кі «чор на га зо ла та» з'яў-

ля юц ца га лоў най кры ні цай да хо даў бюд жэ ту гэ тай кра і ны. 

Та кім чы нам, ска ра чэн не экс пар ту толь кі па гар шае кры зіс 

у Ве не су э ле, якая зна хо дзіц ца пад аме ры кан скі мі санк цы я мі і 

пад ціс кам з бо ку крэ ды то раў, якія на стой ва юць на ада бран ні 

ве не су эль скіх ак ты ваў, уклю ча ю чы гру зы наф ты і наф та пе-

ра пра цоў чы біз нес у ЗША.

На ад ва рот ным ба ку Ме ся ца 
сеў кі тай скі бес пі лот нік

Кі тай скі бес пі лот ны апа рат 

«Чан'э-4» мяк ка сеў на ад-

ва рот ным ба ку Ме ся ца. Гэ та 

пер шая кас міч ная стан цыя, 

якая пры лу ні ла ся на ма ла вы-

ву ча ную тэ ры то рыю зям но га 

спа да рож ні ка, па ве да мі ла РІА 

На ві ны. На бор це зна хо дзіц ца 

ме ся ца ход, які пра вя дзе да сле да ван ні і экс пе ры мен ты, у тым 

лі ку во пы ты па вы рошч ван ні ар га ніз маў ва ўмо вах ма лой 

сі лы ця жа ру. «Чан'э-4» вы са дзіў ся ў ба сей не Эй тке на ў ра ё -

не Паўд нё ва г а по лю са спа да рож ні ка Зям лі, які з'яў ля ец ца 

най буй ней шым з удар ных кра та раў у Со неч най сіс тэ ме. Ён 

быў за пу шча ны з кас ма дро ма Сі чан у кі тай скай пра він цыі 

Сы чу ань 8 снеж ня. За пуск «Чан'э-4» стаў чар го вым эта пам 

кі тай скай пра гра мы па да сле да ван ні Ме ся ца, што стар та-

ва ла ў са ка ві ку 2003 го да і атры ма ла наз ву па іме ні ге ра і ні 

кі тай скіх ле ген даў, якая зда бы ла не ўмі ру часць і ўзне сла ся на 

Ме сяц. Пер шай мі сі яй пра гра мы стаў за пуск аў та ма тыч най 

ме ся ца вай стан цыі «Чан'э-1» у каст рыч ні ку 2007 го да. Стан-

цыя пра пра ца ва ла на ар бі це спа да рож ні ка Зям лі 16 ме ся цаў, 

з яе да па мо гай бы ла скла дзе на трох мер ная кар та па верх ні 

Ме ся ца з вы со кім раз дзя лен нем. У 2019 го дзе Кі тай пла нуе 

ад пра віць да Ме ся ца АМС «Чан'э-5», у за да чу якой увой дзе 

ўзяц це ка ля 2 кг ме ся ца ва га грун та і да стаў ка яго ўзо раў 

на Зям лю. За тым пла ну ец ца за пус ціць дзве аў та ма тыч ныя 

стан цыі для ажыц цяў лен ня па сад кі на Паў днё вы і Паў ноч ны 

по лю сы Ме ся ца. У пла ны КНР ува хо дзіць ад праў ка на спа да-

рож нік сва іх кас ма на ўтаў (тай ка наў таў) да 2036 го да.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'еНа двор'е

МА РОЗ
І СОН ЦА

На Ка ля ды ча ка ец ца 
да мі нус 18 гра ду саў

Зі ма ўзмац няе свае па зі цыі, а ў най блі жэй-

шыя дні ў на шай кра і не ча ка ец ца ма роз нае 

на двор'е са сне гам, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло-

гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 

і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мін-

п ры ро ды.

Га ла лё дзі ца і ма ра зы да мі нус 13 гра ду саў ча ка-

юц ца ў нас у вы хад ныя, ска за лі ў Бел гід ра ме це. Сён-

ня днём на двор'е бу дзе вы зна чаць ня ўстой лі вая па-

вет ра ная ма са, якая па сту пае з Бал тый ска га мо ра. 

Мес ца мі прой дзе ка рот ка ча со вы снег. На асоб ных 

участ ках да рог ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра скла дзе ад мі нус 1 да мі нус 6 гра ду саў. 

У су бо ту і ня дзе лю на двор'е бу дзе вы зна чаць цык лон, 

шлях яко га з поў на чы Еў ро пы прой дзе праз тэ ры то-

рыю Бе ла ру сі на поў дзень Укра і ны.

У мно гіх ра ё нах кра і ны ў су бо ту ча ка ец ца снег, 

мок ры снег, мес ца мі сла бая мя це лі ца, днём па за-

ха дзе сла бы га ла лёд. На не ка то рых участ ках да рог 

маг чы ма га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 4—11 ма ро зу, але па за ха дзе не апус ціц ца 

ні жэй за мі нус 1—3 гра ду сы. Днём тэм пе ра ту ра бу-

дзе зна хо дзіц ца ў ме жах ад мі нус 6 па паў ноч ным 

ус хо дзе да плюс 2 гра ду саў па за ха дзе.

Са праўд ныя ха ла ды пач нуць па сту паць да нас 

6 сту дзе ня. У ня дзе лю ўна чы і ра ні цай на боль шай 

част цы тэ ры то рыі кра і ны, днём мес ца мі прой дзе ка-

рот ка ча со вы снег. На асоб ных участ ках да рог ча ка-

ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу 

су так скла дзе 4—10 ма ро зу, уна чы па паў ноч ным 

ус хо дзе па ні зіц ца да мі нус 11—13 гра ду саў.

На Ка ля ды, у па ня дзе лак, тэ ры то рыя кра і ны апы-

нец ца пад уплы вам воб лас ці па вы ша на га ат мас фер-

на га ціс ку. Уна чы ў не ка то рых ра ё нах не абы дзец ца 

без не вя лі ка га ка рот ка ча со ва га сне гу, днём бу дзе 

пе ра важ на без апад каў. На да ро гах мес ца мі ча ка ец-

ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

8—14 гра ду саў ма ро зу, пры пра яс нен нях па ні зіц ца да 

мі нус 15—18 гра ду саў. Днём бу дзе ад мі нус 6 да мі нус 

12 гра ду саў. Зі ма. Са праўд ная. Прый шла.

Сяр гей КУР КАЧ.

МАС ТАЦ КАЕ СЛО ВА 
ЯК ДА РО ГА ДА ЯД НАН НЯ
Між на род ны сім по зі ум лі та ра та раў «Пісь мен нік і час»

у лю тым 2019 го да прой дзе ў Мін ску ўжо пя ты раз.

Сё ле та на су стрэ чу бе ла рус кіх і за меж ных паэ таў, пра за ікаў, пуб лі-

цыс таў, лі та ра ту раз наў цаў збя руц ца ка ле гі бо лей як з 20 кра ін све ту. 

Ар га ні за та ры твор ча га пра ек та — Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі, Вы да вец кі дом «Звяз да» і вы да-

вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра». Гос ці з роз ных кра ін, як пра ві ла, — з 

ка гор ты тых лі та ра та раў, якія ўжо доб ра ве да юць Бе ла русь і бе ла рус-

кую лі та ра ту ру, пры ўнес лі свой аса біс ты ўклад у пра па ган ду бе ла рус-

ка га мас тац ка га сло ва ў сва іх кра і нах, на сва іх род ных мо вах.

З Азер бай джа на, на прык лад, пры едуць пісь мен ні кі з Цэнт ра пе ра-

кла даў пры Ка бі не це мі ніст раў Азер бай джан скай Рэс пуб лі кі — Афаг 

Ма суд і Яшар Алі еў. Ча ка ец ца вя лі кая пісь мен ніц кая дэ ле га цыя з 

Ка зах ста на — ды рэк тар вы да вец ка га до ма «Жы бек Жа лы» па эт і пе-

ра клад чык Ба хыт жан Ка нап' я наў, док тар фі ла ла гіч ных на вук пра за ік 

Нур даў лет Акыш, на мес нік га лоў на га рэ дак та ра ча со пі са «Прос тор» 

паэ тэ са Лю боў Шаш ко ва, лі та ра ту раз наў ца Свят ла на Анань е ва, ды-

рэк тар Ін сты ту та лі та ра ту ры і мас тац тва імя М. Аў э за ва Кен жэ хан 

Ма ты жа наў. За ўва жым, што і з Азер бай джа нам, і з Ка зах ста нам у 

апош нія га ды скла лі ся доб рыя лі та ра тур ныя ста сун кі. У Ба ку вы да дзе-

ны шэ раг кніг бе ла рус кіх аў та раў у пе ра кла дзе на азер бай джан скую 

мо ву — Але ся Ба да ка, Ана то ля Мат ві ен кі, Мі ка лая Чар гін ца. Ка зах-

стан скі ча со піс «Прос тор» не ад ной чы рых та ваў для свай го чы та ча 

«бе ла рус кія вы пус кі».

Для аб мер ка ван ня на дзён ных пы тан няў куль тур на га, гу ма ні тар на га 

су пра цоў ніц тва ў Мінск пры едуць і пісь мен ні кі Кі тая, ЗША, Ман го ліі, 

Літ вы, Лат віі, Кыр гыз ста на, Уз бе кі ста на, Поль шчы... До сыць прад стаў-

ні чай на сім по зі у ме «Пісь мен нік і час» бу дзе і дэ ле га цыя з Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі.

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.

Як нас ду рацьЯк нас ду раць

«Гуль ня» 
на мат чы ных па чуц цях

Тэ ле фон ныя ашу кан цы вы ма ні лі 
ў пен сі я нер кі з Грод на 3 ты ся чы до ла раў

Як па ве да мі лі ва УУС Гро дзен ска га абл вы кан-

ка ма, у кан цы снеж ня 86-гадовай жы хар цы 

аб лас но га цэнт ра па тэ ле фа на ваў муж чы на, 

прад ста віў ся яе сы нам і рас ка заў, што тра піў 

у не пры ем ную сі ту а цыю. За тым тэ ле фон ную 

труб ку ў «сы на» ўзяў ні бы та су пра цоў нік пра-

ва ахоў ных ор га наў, які за явіў, што ін цы дэнт 

мож на ўла дзіць за 6 ты сяч до ла раў.

Ён даў рэ кві зі ты бан ка, ку ды трэ ба пе ра вес ці 

гро шы, і ну мар, па якім трэ ба па тэ ле фа на ваць пас-

ля гра шо ва га пе ра во ду. Да рэ чы, гэ ты ну мар быў 

за рэ гіст ра ва ны на тэ ры то рыі Літ вы. У пен сі я нер кі 

па тра ба ва най су мы не знай шло ся, ме ла ся толь кі 

3 ты ся чы до ла раў, іх яна і пе ра вя ла на ра ху нак. 

Паз ней вы свет лі ла ся, што яе сын зна хо дзіц ца ў 

Бе ла ру сі і ні я кіх «ін цы дэн таў» з ім не ад бы ва ла ся. 

Жан чы на ста ла ах вя рай мах ля роў. Да ве даў шы ся 

пра гэ та, яна звяр ну ла ся ў пра ва ахоў ныя ор га ны. Па

гэ тым фак це ўзбу джа ная кры мі наль ная спра ва па 

ч. 3 арт. 209 КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь (мах ляр ства).

Па доб ныя зла чын ствы ўжо ад бы ва лі ся на тэ ры-

то рыі Гро дзен скай воб лас ці ў 2017—2018 га дах. 

Ра бот ні кі мі лі цыі звяр та юць ува гу на не аб ход насць 

па пя рэдж ваць сва іх сва я коў (най перш — па жы лых) 

аб маг чы мас ці здзяйс нен ня ў да чы нен ні да іх та ко га 

ро ду мах ляр ства.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Ма зыр скі НПЗ атры маў ста ноў-

чыя вы ні кі вы пра ба ван няў до след-

на-пра мыс ло вай пар тыі бен зі ну 

АІ-100-К5-Еў ра, па ве да мі лі Бел ТА на 

прад пры ем стве.

АІ-100-К5-Еў ра рас пра цоў ваў ся для 

пры мя нен ня ў ру ха ві ках аў та ма бі ляў лю-

бо га ты пу, вы твор ца мі якіх у ін струк цыі 

па экс плу а та цыі па ка за ны ак та на вы лік 

не менш за 95. Но вы бен зін Ма зыр ска-

га НПЗ мож на вы ка рыс тоў ваць у лю бых 

стан дарт ных аў та ма бі лях.

«Пры вы ка ры стан ні АІ-100-К5-Еў ра па-

вы ша ец ца ККД ру ха ві ка, што пры во дзіць 

да па ляп шэн ня хут кас ных ха рак та рыс-

тык аў та ма бі ля. Ру ха вік пра цуе больш 

эфек тыў на і больш устой лі ва ў вя лі кім 

дыя па зо не аба ро таў. АІ-100-К5-Еў ра да-

зва ляе атры маць мак сі маль ную ма гут-

насць, па ляг чае за пуск і зні жае ўдзель ны 

рас ход па лі ва», — ад зна чы лі на Ма зыр-

скім НПЗ.

Акра мя та го, па ні жа нае ўтры ман не 

се ры, бен зо лу і ара ма тыч ных вуг ле ва-

да ро даў па мян шае ка ро зію на дэ та лях 

аў та ма бі ля. Зба лан са ва ны фрак цый ны 

склад па лі ва зні жае коль касць шкод ных 

вы кі даў у ат мас фе ру.

Як ча ка ец ца, но вы від бен зі ну ста-

не да ступ ны на бе ла рус кіх за праў ках, а 

так са ма бу дзе па стаў ляц ца на экс парт. 

На прад пры ем стве звяр ну лі ўва гу, што 

вы пуск но ва га ві ду ма тор на га па лі ва на 

Ма зыр скім НПЗ стаў маг чы мы дзя ку ю чы 

ма дэр ні за цыі вы твор чых ма гут нас цяў і 

ўка ра нен ню су час ных тэх на ло гій.

Чу лі?!Чу лі?!
У Бе ла ру сі ўпер шы ню вы пус ці лі бен зін 

з ак та на вым лі кам 100
 Да рэ чы

На АЗС «Бе ла рус наф ты» зні зі лі ся 

цэ ны — на ды зель нае па лі ва на 1 ка-

пей ку і бен зін — на 2 ка пей кі. Аб гэ-

тым па ве дам ля ец ца на афі цый ным 

сай це кам па ніі.

На за праў ках «Бе ла рус наф ты» 

з 3 сту дзе ня кошт 1 літ ра бен зі ну 

АІ-95-К5 скла дае Br1,52, бен зі ну 

АІ-92-К5 — Br1,41, ды зель нае па лі ва 

каш туе Br1,53 за 1 літр. Як рас тлу ма-

чы лі ў кан цэр не «Бел наф та хім», ас-

тат нія сет кі АЗС так са ма ма юць пра-

ва зні зіць у ся бе цэ ны на па лі ва. «Мы 

ўста лёў ва ем гра ніч ныя мак сі маль ныя 

цэ ны, а АЗС мо гуць да ваць зніж кі», — 

ад зна чы лі ў кан цэр не.

Доб рая на ві наДоб рая на ві на

Па зба віць 
ад тры во гі

Ак цыя ака зан ня спон сар скай да па мо гі па 

аб ста ля ван ні ўста ноў аду ка цыі «тры вож ны мі 

кноп ка мі» з да па мо гай Дэ парт амен та ахо вы 

пра во дзіц ца Мі ніс тэр ствам унут ра ных спраў 

з 2015 го да. Яна аха пі ла ўжо 595 аб' ек таў 

па ўсёй кра і не. У Гро дзен скай воб лас ці да 

спі са да лу чы лі ся яшчэ 59 аду ка цый ных 

уста ноў. Там скон чы лі ман таж і на строй ку 

тэх ніч ных срод каў су вя зі і сіс тэм ахо вы, 

якія пад клю чы лі на пульт цэнт ра лі за ва на га 

на зі ран ня пад раз дзя лен няў дэ парт амен та.

Ад ным з тых аб' ек таў, дзе ўста ля ва лі «тры вож ную 

кноп ку», стаў яс лі-сад № 85, што ў Грод не. Ця пер у

вы пад ку не аб ход нас ці вар таў нік мо жа вы клі каць на рад 

гру пы за тры ман ня, не зды ма ю чы тэ ле фон най труб кі.

— Дзя ку ю чы гэ тай іні цы я ты ве ў спа лу чэн ні з даб-

ра чын нас цю баць кі бу дуць ад чу ваць ся бе спа кай ней, 

зна хо дзя чы ся на сва іх ра бо чых мес цах, — за ўва жыў 

на чаль нік Гро дзен ска га аб лас но га ўпраў лен ня 

Дэ парт амен та ахо вы Алег ГІШ КО. — Бо дзе ці — 

гэ та са мае да ра гое, што ў нас ёсць, і трэ ба зра біць 

усё дзе ля іх бяс пе кі.

За гад чы ца да школь най уста но вы Іры на Даб рэн ка 

па дзя ка ва ла су пра цоў ні кам Дэ парт амен та ахо вы за 

та кую па трэб ную і доб рую спра ву.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.


