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Гер ма нія па вя лі чы ла па кет мер 
па пад трым цы эка но мі кі да 1,3 трлн еў ра

Урад Гер ма ніі за-

цвер дзіў дру гі па кет 

сты му ля цый ных мер з 

па чат ку пан дэ міі ка ра-

на ві ру са, па мер яко га 

скла дае 130 млрд еў ра. 

Гэ тыя сты му лы раз лі ча-

ны на 2020 і 2021 га ды. 

Та кім чы нам, агуль ны 

аб' ём мер пад трым кі эка но мі кі да сяг нуў 1,3 трлн еў ра. 

Гэ та най буй ней шы па каз чык па ад но сі нах да ВУП у Еў-

ро пе. Не ўза ба ве пас ля па чат ку лак даў на ў су вя зі з пан-

дэ мі яй Гер ма нія пры ня ла па кет мер, які ўклю чае пра мыя 

вы пла ты ў па ме ры 353,3 млрд еў ра і га ран тыі на су му 

819,7 млрд еў ра. «Мы спра бу ем вый сці з гэ тай вель мі 

скла да най сі ту а цыі ра зам», — ска за ла канц лер Ан ге ла 

Мер кель пас ля за цвяр джэн ня па ке та мер і ка мен ту ю чы 

яго маш таб. Па кет пра ду гледж вае пад трым ку буй ных і 

дроб ных кам па ній, ра бот ні каў і іх сем' яў.

Apple бла кі руе смарт фо ны, 
укра дзе ныя пад час пра тэс таў у ЗША

Кам па н ія  Apple 

ад соч вае і бла кі руе 

смарт фо ны, якія бы лі 

ўкра дзе ныя з фір мен-

ных ма га зі наў пад час 

пра тэс таў у ЗША, па ве-

дам ляе тэ ле ка нал CNN. 

Па вод ле ін фар ма цыі 

тэ ле ка на ла, скрын шо ты з па ве дам лен ня мі ад Apple, якія 

пры хо дзяць на ўкра дзе ныя тэ ле фо ны, па ча лі з'яў ляц ца 

ў са цыяль  ных сет ках і роз ных сай тах у па чат ку гэ та га 

тыд ня. У іх кам па нія па ве дам ляе ка рыс таль ні ку, што тэ-

ле фон за бла кі ра ва ны і ад соч ва ец ца, і про сіць вяр нуць 

яго на зад у кра му, ад рас якой так са ма пры ма ца ва ны ў 

па ве дам лен ні. CNN на гад вае, што фір мен ныя ма га зі ны 

ў ЗША па ча лі ад кры ваць толь кі ня даў на пас ля ча со ва га 

пры пы нен ня іх ра бо ты ў су вя зі з ус пыш кай но вай ка ра-

на ві рус най ін фек цыі. Не ка то рыя з іх, у тым лі ку кра мы 

ў Нью-Ёр ку, Фі ла дэль фіі і Ва шынг то не, ужо па ве да мі лі 

аб кра дзя жах і ван да ліз ме.

Кар ці ну Ай ва зоў ска га 
пра да лі з ан лайн-тар гоў за рэ корд ную су му

Ра бо та Іва на Ай ва-

зоў ска га «Не апа лі тан-

скі за ліў» бы ла пра да-

дзе ная на аў кцы ё не 

Sotheby's у Лон да не за 

рэ корд ную для ан лайн-

тар гоў су му — 2,3 міль-

ё на фун таў (2,88 млн 

до ла раў), па ве да мі лі ў прэс-служ бе аўк цы ён на га до ма. 

Пад час тар гоў кошт ма ну мен таль на га па лат на ўдвая 

пе ра вы сіў ацэ на чны па каз чык (800 ты сяч — 1,2 млн фун-

таў), і яно ста ла са май да ра гой ра бо тай, пра да дзе най на 

ан лайн-тар гах, ад зна ча ец ца ў па ве дам лен ні. У Sotheby's 

не ўдак лад ні лі, з якой кра і ны быў па куп нік. Да про да жу 

кар ці на зна хо дзі ла ся ў еў ра пей скай пры ват най ка лек цыі. 

Акра мя «Не апа літ ан ска га за лі ва» на аў кцы ё не бы лі вы-

стаў ле ны і ін шыя па лот ны рус кіх мас та коў, за якія ўся го 

бы ло атры ма на 5,6 міль ё на фун таў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

ЗВА НI ЦЕ 
Ў СУ БО ТУ РА НI ЦАЙ

Тра ды цый на па су бо тах 

абл вы кан ка ма мi i Мiн скiм 

гар вы кан ка мам пра вод-

зяц ца пра мыя лi нii ў мэ тах 

па вы шэн ня эфек тыў нас цi 

ра бо ты са зва ро та мi гра-

ма дзян i юры дыч ных асоб, 

вы ка ра нен ня фак таў бю ра-

кра тыз му i ця га нi ны, па пе-

ра твор час цi, а так са ма для 

апе ра тыў на га вы ра шэн ня 

праб лем ных пы тан няў, якiя 

ўзнi ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лi нii ў су бо ту, 6 чэр ве-

ня, з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

 на мес нiк стар шы нi Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма Ге надзь Iо сi фа вiч 

БА РЫ СЮК. 

Тэл. 8 016 221 31 21;

 першы на мес нiк стар шы нi Вi-

цеб ска га абл вы кан ка ма Алег Сяр-

ге е вiч МАЦ КЕ ВIЧ.

Тэл. 8 021 222 22 22;

 стар шы ня Го мель ска га аб лас-

но га Са ве та дэ пу та таў Ка ця ры на 

Ана то леў на ЗЕН КЕ ВIЧ.

Тэл. 8 023 233 12 37;

  кi раў нiк спраў Гро дзен ска-

га абл вы кан ка ма Iгар Анд рэ е вiч 

ПА ПОЎ.

Тэл. 8 015 273 56 44;

кi раў нiк спраў Ма гi лёў ска га абл-

вы кан ка ма Рыгор Аляксандравіч 

ВАРОНІН.

Тэл. 8 022 250 18 69;

 кi раў нiк спраў Мiнск ага абл вы-

кан ка ма Ула дзi мiр Аляк санд ра вiч 

ГУ РЫ НО ВIЧ.

Тэл. 8 017 500 41 60;

  на мес нiк стар шы нi Мiнск ага 

гар вы кан ка ма Юрый Ула дзi мi ра-

вiч ТРУ ШЧАН КА.

Тэл. 8 017 222 44 44.

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 

смут ку юць у су вя зі са смер-

цю дэ пу та та Вяр хоў на га Са-

ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

тры нац ца та га склі кан ня, дэ-

пу та та Па ла ты прад стаў ні коў 

На цыя наль на га схо ду Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь пер ша га, дру го-

га, трэ ця га склі кан няў Ва сі ля 

Пят ро ві ча ХРО ЛА і вы каз ва-

юць глы бо кія спа чу ван ні яго 

род ным і бліз кім.

ГА ЛОЎ ЧАН КА 
Ра ман Аляк санд ра віч

На ра дзіў ся ў 1973 го дзе ў 

Жо дзі не. У 1996 го дзе скон чыў 

Мас коў скі дзяр жаў ны ін сты тут 

між на род ных ад но сін МЗС Ра сіі, 

у 2003 го дзе — Ака дэ мію кі ра-

ван ня пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі.

У 1996—1997 га дах быў рэ-

фе рэн там стар шы ні праў лен ня, 

на мес ні кам ге не раль на га ды рэк-

та ра ЗАТ «Бел тэх экс парт».

З 1997 да 2002 го да — га-

лоў ны спе цы я ліст Дзяр жаў на га 

сак ра та ры я та Са ве та бяс пе кі 

Бе ла ру сі.

У 2002—2005 га дах — на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла па 

на гля дзе за вы ка нан нем за ко наў у ва ен на-пра мыс ло вым 

комп лек се пра ку ра ту ры Бе ла ру сі.

За тым да 2006 го да быў га лоў ным са вет ні кам упраў лен-

ня знеш няй па лі ты кі Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі.

У 2006—2009 га дах — га лоў ны са вет нік ад дзе ла су пра-

цоў ніц тва ў сфе ры між на род най бяс пе кі, га лоў ны са вет нік 

упраў лен ня між на род най бяс пе кі Дзяр жаў на га сак ра та рыя -

та Са ве та бяс пе кі.

З лі пе ня да снеж ня 2009 го да — са вет нік-па слан нік па-

соль ства Бе ла ру сі ў Поль шчы.

За тым на зна ча ны пер шым на мес ні кам стар шы ні Дзяр-

жаў на га ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та Бе ла ру сі, зай маў 

гэ ту па са ду да 2013 го да.

У кра са ві ку 2013 го да стаў Над звы чай ным і Паў на моц-

ным Па слом Бе ла ру сі ў Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах, 

паз ней па су мя шчаль ніц тве ў Ка та ры, Ку вей це і Са удаў-

скай Ара віі.

З жніў ня 2018 го да да чэр ве ня 2020 го да зай маў па са ду 

стар шы ні Дзяр жаў на га ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та.

У чэр ве ні 2020 го да на зна ча ны прэм' ер-мі ніст рам 

Бе ла ру сі.

СНАП КОЎ 
Мі ка лай Ге на дзе віч

На ра дзіў ся ў 1969 го дзе ў 

Ма гі лё ве. У 1991 го дзе скон чыў 

Бе ла рус кую сель гас ака дэ мію, у 

2001-м — Ака дэ мію кі ра ван ня 

пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі.

У 1990—1994 га дах пра ца ваў 

эка на міс там, стар шым эка на міс-

там, бух гал та рам на сель гас-

прад пры ем ствах Ма гі лёў скай і 

Гро дзен скай аб лас цей, у 1994—

1996 га дах — эка на міст, га лоў ны 

эка на міст, на мес нік кі раў ні ка ў 

Дры бін скім ад дзя лен ні Бе л агра-

прам бан ка, у 1996—2000 га дах — 

на мес нік стар шы ні па пы тан нях эка но мі кі, ры нач ных ад но сін 

і пры ва ты за цыі Го рац ка га рай вы кан ка ма.

У 2000—2007 га дах пра ца ваў на чаль ні кам фі нан са ва га 

ўпраў лен ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, у 2007—2009 га-

дах — на мес ні кам стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма.

Са сту дзе ня 2009 го да пра ца ваў на мес ні кам кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. У 2009—2014 га дах 

быў мі ніст рам эка но мі кі Бе ла ру сі.

Са снеж ня 2014 года да сту дзе ня 2020 го да — на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі.

У сту дзе ні 2020 го да пры зна ча ны Над звы чай ным і Паў-

на моц ным Па слом Бе ла ру сі ў Кі таі.

У чэр ве ні 2020 го да на зна ча ны пер шым на мес ні кам 

прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі.

СУБ ОЦІН 
Аляк сандр Мі хай ла віч

На ра дзіў ся ў 1976 го дзе ў 

Ві цеб ску. Скон чыў Ві цеб скую 

дзяр жаў ную ака дэ мію ве тэ ры-

нар най ме ды цы ны і Між на род ны 

ін сты тут ме недж мен ту. Док тар 

бія ла гіч ных на вук, пра фе сар.

Пра ца ваў пра фе са рам пры 

ка фед ры ва УА «Ві цеб ская ор-

дэ на «Знак Па ша ны» дзяр жаў-

ная ака дэ мія ве тэ ры нар най ме-

ды цы ны». Са снеж ня 2015 го да 

да ве рас ня 2017 го да пра ца ваў 

на мес ні кам мі ніст ра сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі — ды рэк та рам Дэ пар-

тамен та ве тэ ры нар на га і хар чо ва га на гля ду.

З ве рас ня 2017 го да да ве рас ня 2018 го да — па моч нік 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — ін спек тар па Ві цеб скай воб лас ці.

З ве рас ня 2018 го да да са ка ві ка 2020 го да — член Ка ле гіі 

(мі ністр) па пра мыс ло вас ці і аг ра пра мыс ло вым комп лек се 

Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі (ЕЭК).

З са ка ві ка 2020 го да — па моч нік Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — 

ін спек тар па Ма гі лёў скай воб лас ці.

З чэр ве ня 2020 го да — на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Бе ла ру сі.

Ча ты ры парт нё ры — Мі ніс тэр ства 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя, Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі і Пра гра ма раз віц ця 

ААН у Бе ла ру сі і кам па нія А1 — 

5 чэр ве ня за пус ка юць но вы кон-

курс «Энер гія сон ца для зя лё ных 

школ».

Каб стаць яго ўдзель ні кам, уста но-

вам аду ка цыі, якія ма юць ста тус «Зя-

лё ная шко ла», трэ ба бу дзе ад пра віць 

за яў ку ар га ні за та рам па спе цы яль най 

фор ме. Па кры тэ ры ям, ука за ным у па-

ла жэн ні кон кур су, у кож най воб лас ці і 

Мін ску вы зна чаць па ад ным пе ра мож-

цу — уся го сем «зя лё ных школ». У іх 

уста но вяць па нэ лі для пе ра ўтва рэн ня 

со неч най энер гіі ў элект рыч ную, а так-

са ма спе цы яль нае асвят ляль нае і аку-

му лю ю чае аб ста ля ван не для на гляд най 

дэ ман стра цыі вы ні каў ра бо ты сон ца 

школь ні кам.

— Для кам па ніі А1 эка ло гія і ахо ва 

на ва коль на га ася род дзя з'яў ля юц ца 

важ ным стра тэ гіч ным кі рун кам кар-

па ра тыў най са цы яль най ад каз нас ці. 

Мы пры ня лі ра шэн не пад тры маць пра-

ект ПРА АН, Мінп ры ро ды і Мі на ду ка-

цыі «Зя лё ныя шко лы», пра па на ваў шы 

сваю тэх ніч ную экс пер ты зу і ўзяў шы 

на ся бе рэа лі за цыю ўсіх ас пек таў, звя-

за ных з ука ра нен нем і экс плу а та цы яй 

аб ста ля ван ня на со неч най энер гіі. Мы 

ба чым асаб лі вую каш тоў насць пра ек-

та ў тым, што ён аб' яд ноў вае эка ло-

гію і аду ка цыю і ак цэн туе маг чы масць 

вы ка ры стан ня энер гіі з ад наў ляль ных 

пры род ных кры ніц у паў ся дзён ным 

жыц ці, — ад зна чыў пер шы на мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра кам па ніі А1 

Мі ка лай ЮШ КЕ ВІЧ.

Ад на з га лоў ных мэт пра ек та «Энер-

гія сон ца для зя лё ных школ» — па ка-

заць на прак ты цы кож на му вуч ню, якую 

ка рысць пры но сіць энер гія з ад наў ляль-

ных кры ніц (у на шым вы пад ку — со неч-

ная энер гія). Пла ну ец ца, што яго рэа лі-

за цыя зро біць эка ла гіч ную ін фар ма цыю 

больш да ступ най для вуч няў, а так са ма 

па слу жыць ру ха ю чай сі лай у вы ра шэн ні 

ла каль ных эка ла гіч ных праб лем.

— У Су свет ны дзень на ва коль на га 

ася род дзя мы па чы на ем рэа лі за цыю 

гэ та га пі лот на га пра ек та, які да зво ліць 

на ву чэн цам, школь ні кам на гляд на па-

зна ё міц ца з пе ра ва га мі со неч най энер-

гіі, бу дзе спры яць фар мі ра ван ню бе-

раж лі ва га стаў лен ня да вы ка ры стан ня 

энер гіі, ста не яр кай ста рон кай у дзей-

нас ці но вай аду ка цый най ма дэ лі «Зя лё-

ныя шко лы», — вы ка за ла ўпэў не насць 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня эка-

ла гіч най па лі ты кі, між на род на га су-

пра цоў ніц тва і на ву кі Мінп ры ро ды 

Тац ця на КА НАН ЧУК.

Пад ра бяз ную ін фар ма цыю пра ўдзел 

у конкурcе мож на знай сці на афі цый-

ным сай це кам па ніі А1 www.a1.by.

«Зя лё ныя шко лы» — аду ка цый-
ны пра ект, на кі ра ва ны на фар мі ра-
ван не ў школь ні каў каш тоў нас на га 
стаў лен ня да пры ро ды, па вы шэн не 
ўзроў ня эка ла гіч най скі ра ва нас ці 
аду ка цыі, ін фар ма ва нас ці мо ла дзі 
па пы тан нях ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя і ра цы я наль на га вы ка-
ры стан ня пры род ных рэ сур саў, вы-
ха ван не. Ра бо та ў рам ках пра ек та 
вя дзец ца па пя ці кі рун ках, адзін з 
якіх — «Энер га збе ра жэн не».

Пра гра ма бы ла адап та ва на для 
Бе ла ру сі ў рам ках пра ек та «Па вы-
шэн не эка ла гіч най ін фар ма ва нас ці 
мо ла дзі праз за сна ван не і раз віц-
цё «Зя лё ных школ» у Бе ла ру сі», які 
фі нан са ваў ся Еў ра пей скім са юзам 
і рэа лі зоў ваў ся Пра гра май раз віц ця 
ААН у Бе ла ру сі ў парт нёр стве з Мі-
ніс тэр ствам пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Стаць удзель ні кам эка ла гіч на га 
ру ху мо жа лю бая шко ла, школь нае 
ляс ніц тва, цэнтр па за школь най ра-
бо ты, эка ла гіч ны цэнтр для дзя цей і 
юнац тва Бе ла ру сі. Сён ня ўжо больш 
за 50 уста ноў ма юць сер ты фі кат 
«Зя лё най шко лы».

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!

ЭНЕР ГІЯ СОН ЦА 
ДЛЯ ЗЯ ЛЁ НЫХ ШКОЛ

У Су свет ны дзень на ва коль на га ася род дзя 
ў кра і не стар туе аду ка цый ны пра ект, мэ та яко га — 

на прак ты цы па ка заць ка рысць энер гіі з ад наў ляль ных кры ніц


