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Тэ рэ за Мэй па га дзі ла ся на га ла са ван не 
аб но вым рэ фе рэн ду ме па «брэк сі це»

Прэм' ер-мі ністр Бры та ніі Тэ рэ за Мэй аб' яві ла, што 

згод ная пра вес ці ў Па ла це аб шчын га ла са ван не аб дру-

гім рэ фе рэн ду ме па «брэк сі це». Гэ та — ад на з са сту пак, 

пры да па мо зе якіх прэм' ер спа дзя ец ца ўсё ж та кі пра-

вес ці праз пар ла мент трой чы ад хі ле нае па гад нен не аб 

вы ха дзе з Еў ра са ю за.

Прэм' ер-мі ністр Тэ рэ за Мэй учо ра аб вяс ці ла, што яе 

ка бі нет га то вы пай сці на пэў ныя кам пра мі сы, каб пе ра-

ка наць дэ пу та таў усё ж та кі пра га ла са ваць за пра ект 

па гад нен ня аб вы ха дзе, і адзін з гэ тых кам пра мі саў — 

га ла са ван не па пы тан ні аб тым, пра во дзіць ці не пра во-

дзіць но вы рэ фе рэн дум.

Прэм' ер-мі ністр мае на мер рас па чаць чац вёр тую 

спро бу пра вес ці праз пар ла мент пра ект па гад нен ня аб 

вы ха дзе з ЕС у пер шым тыд ні чэр ве ня. Пас ля гэ та га Мэй 

абя цае, не за леж на ад вы ні ку га ла са ван ня, па ве да міць 

ад на пар тый цам, ка лі яна сы дзе ў ад стаў ку. Мяр ку ец ца, 

што Мэй па кі не па са ды кі раў ні ка кан сер ва тыў най пар тыі 

і прэм' ер-мі ніст ра на пра ця гу ле та.

Па ру бій за явіў, што рос пуск Ра ды 
аспрэ чаць у Кан сты ту цый ным су дзе

Спі кер Вяр хоў най ра ды Анд рэй Па ру бій за явіў, што 

ўказ прэ зі дэн та Укра і ны Ула дзі мі ра Зя лен ска га аб рос-

пус ку пар ла мен та бу дзе аб скар джа ны ў Кан сты ту цый-

ным су дзе.

«Сум на і тры вож на, што га рант кан сты ту цыі Укра і ны 

прэ зі дэнт Ула дзі мір Зя лен скі па чы нае сваю дзей насць 

на па са дзе з гру ба га па ру шэн ня кан сты ту цыі. Дрэн ны 

знак», — на пі саў Па ру бій у «Фэйсбуку».

У ка мен та ры ях да гэ та га пос та спі кер Ра ды за явіў, 

што ўказ «бу дзе аспрэ ча ны».

20 мая ад бы ла ся інаў гу ра цыя прэ зі дэн та Укра і ны 

Ула дзі мі ра Зя лен ска га, дзе ён анан са ваў рос пуск пар-

ла мен та. На на ступ ны дзень ён пад пі саў ад па вед ны 

ўказ аб да тэр мі но вым спы нен ні ра бо ты Вяр хоў най ра ды 

ця пе раш ня га склі кан ня і пры зна чыў па за чар го выя пар-

ла менц кія вы ба ры на 21 лі пе ня.

Ра сій скія ма тэ ма ты кі: 
Зям лі па гра жае гла баль нае па ха ла дан не

Апош нія дзе ся ці год дзі 

на Зям лі ня ўмоль на рас-

це тэм пе ра ту ра па вет ра, 

рас та юць ан тарк тыч ныя 

і арк тыч ныя льды, пад 

па гро зай за тап лен ня 

зна хо дзяц ца аст раў ныя і ма це ры ко выя пры бя рэж ныя 

тэ ры то рыі.

Ад ны рэ гі ё ны па ку ту юць ад не бы ва лай за су хі, ін шыя 

ад ка та стра фіч ных па во дак і апоў зняў, вы клі ка ных пра-

ліў ны мі даж джа мі. Ву чо ныя і па лі ты кі на між на род ным 

уз роў ні прад пры ма юць на ма ган ні, каб хоць не як за тар-

ма зіць гла баль нае па цяп лен не, аб умоў ле нае дзей нас цю 

ча ла ве ка. Але, ве ра год на, на са май спра ве су час ныя 

клі ма тыч ныя пра цэ сы на шмат больш скла да ныя, чым 

лі чыц ца.

Гру па да след чы каў-ма тэ ма ты каў Ураль ска га фе дэ-

раль на га ўні вер сі тэ та, якая рас пра цоў вае ма тэ ма тыч-

ныя ма дэ лі зме ны клі ма ту, прый шла да вы сно вы, што 

су час ныя пры кме ты гла баль на га па цяп лен ня свед чаць 

аб рэз кім гла баль ным па ха ла дан ні ў бу ду чы ні, па ве дам-

ляе сайт уні вер сі тэ та.

Бу ду чае па ха ла дан не тлу ма чыц ца зме на мі ў Су свет-

ным акі я не. Вя лі кі пры ток прэс най ва ды ў акі ян з-за 

рас та ван ня лё ду па ру шае цыр ку ля цыі праз мен шую 

шчыль насць та лай ва ды ў па раў на нні з са лё най мар-

ской. Гэ та пры во дзіць да па мян шэн ня па верх не вых па-

то каў цёп лай ва ды ад эк ва та ра да по лю саў і, у пры-

ват нас ці, да зні жэн ня ін тэн сіў нас ці Галь фстры ма, што 

на сён ня за фік са ва на экс пе ры мен таль на. Аслаб лен не 

Галь фстры ма мо жа пры вес ці да па ха ла дан ня ў Паў-

ноч най Аме ры цы і Еў ро пе, а за тым і да гла баль на га 

па ха ла дан ня.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

БАН КІ НА ШЛЯ ХУ 
ДА АН ЛАЙ НУ
Фі нан са вы сек тар Бе ла ру сі 

ча кае глы бо кая транс фар ма цыя
Пар ла мен та рыі па зна ё мі лі ся з но вы мі па ды хо да мі ў 

раз віц ці ліч ба вых бан каў скіх тэх на ло гій і но вы мі тэх-

на ло гі я мі пры ака зан ні бан каў скіх па слуг. Па ста ян ная 

ка мі сія Па ла ты прад стаў ні коў па бюд жэ це і фі нан сах

пра вя ла вы яз ное па ся джэн не ў Бел знеш эка нам бан ку, 

пад час яко га ўдзель ні кі су стрэ чы па зна ё мі лі ся

з функ цы я на ван нем тэх на ло гій сіс тэ мы дыс тан-

цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня, аб мер ка ва лі 

праб ле мы су час най стра тэ гіі кі ра ван ня ад но сі на мі 

з клі ен та мі, пы тан ні раз віц ця, пра соў ван ня і бяс пе кі 

дыс тан цый ных пра дук таў.

«У кра і не хут ка раз ві ва ец ца сек тар ІТ-ін дуст рыі, дзя ку ю-

чы ча му ў бе ла рус кім роз ніч ным біз не се бан каў з'яў ля ец ца 

ўсё больш ліч ба вых пра дук таў і сэр ві саў для за бес пя чэн ня 

па трэб клі ен таў», — пад крэс лі ла стар шы ня ка мі сіі Люд-

мі ла ДА БРЫ НІ НА. Так, банк, які на ве да лі дэ пу та ты, пра па-

нуе амаль усе кла січ ныя бан каў скія па слу гі дыс тан цый на, 

па шы ра ю чы лі ней ку ан лайн-пра дук таў.

З пунк ту гле джан ня стар шы ні праў лен ня ААТ «Банк 

Бел ВЭБ» Ва сі ля МА ЦЮ ШЭЎ СКА ГА, адзін з важ ных, але 

не да стат ко вых рэ сур саў — кам пе тэнт ныя кад ры: «Кла січ ны 

бан каў скі біз нес сы хо дзіць у ня быт, час фар мі руе ўжо зу сім 

ін шы по пыт на тэх на ло гіі, якасць, па слу гі». 

Як ад зна чы ла Люд мі ла Да бры ні на, на вы яз ным па ся-

джэн ні дэ пу та ты атры ма лі не аб ход ную ін фар ма цыю для 

да лей ша га ўдас ка на лен ня бан каў ска га за ка на даў ства.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Пад час ві зі ту кі раў ні ка Гру зіі ў 

бе ла рус кую ста лі цу за пла на ва ны 

раз на стай ныя су стрэ чы на вы-

шэй шым і вы со кім уз роў ні. А ўжо 

праз два ме ся цы — 25 жніў ня — 

пла ну ец ца ўдзел у ад крыц ці Гру-

зін ска га до ма ў Мін ску прэм' ер-

мі ніст ра Ма му кі Бах та дзэ. Гэ тыя 

па дзеі анан са ваў Над звы чай ны і 

Паў на моц ны Па сол Гру зіі ў Бе ла-

ру сі Ва ле рый КВА РАЦ ХЕ ЛІЯ пад-

час прэс-кан фе рэн цыі, пры све-

ча най Дню Не за леж нас ці Гру зіі, 

які бу дзе ад зна чац ца 27 мая.

Гру зін скі ганд лё вы дом, які раз-

мяс ціў ся па ву лі цы Куй бы ша ва, бу дзе 

пра ца ваць у фар ма це вы стаў кі-про-

да жу. За раз у бу дын ку за кан чва ец ца 

ра монт. У но вым цэнт ры мож на бу дзе 

не толь кі на быць гру зін скія пра дук ты, 

але і па зна ё міц ца з куль ту рай, пра-

дэ гус та ваць стра вы, пры няць удзел у 

прэ зен та цы ях.

Асноў най сфе рай су пра цоў ніц тва 

Бе ла ру сі і Гру зіі апош нім ча сам стаў 

ту рызм. Усё больш бе ла рус кіх па да-

рож ні каў ад кры ва юць для ся бе ка ла-

рыт Каў ка за — мо ра, кух ню, го ры і

гас цін насць. За сту дзень—кра са вік 

2019 го да Гру зію ўжо на ве да лі 9000 

бе ла рус кіх ту рыс таў, што амаль на 

43 % вы шэй у па раў на нні з дву ма мі-

ну лы мі га да мі. Па пу ляр нас цю ка рыс-

та юц ца аў то бус ныя ту ры, хут чэй шы 

і больш кам форт ны авія транс парт 

па ды хо дзіць не ўсім — цэ ны на бі ле-

ты «ку са юц ца». Па сло вах Ва ле рыя 

Ква рац хе ліі, пе ра га во ры з авія пе ра-

 воз чы ка мі па гэ тай праб ле ме пра во-

д зяц ца рэ гу ляр на, але па куль прый сці 

да зго ды не атрым лі ва ец ца.

Гру зія за ці каў ле на раз ві ваць з Бе-

ла рус сю су мес ныя прад пры ем ствы. 

Да рэ чы тут і яе бяс пош лін ны ган даль з 

Еў ра пей скім са юзам, Кі та ем,Тур цы яй. 

Праз не каль кі ме ся цаў та кая да моў-

ле насць бу дзе і з Ін ды яй. Пры гэ тым 

Ва ле рый Ква рац хе лія за яў ляе, што 

кра і на вы зна чы ла для ся бе еў ра пей-

скі век тар раз віц ця.

Ва ўза е ма дзе ян ні Бе ла ру сі і Гру зіі 

з'яў ля юц ца і но выя тэ мы. «Вель мі па-

да ба юц ца нам элект ро бу сы «Бел ка-

мун ма ша». Ка лі па кош це да мо вім ся, 

у Тбі лі сі яны з'я вяц ца. Вель мі доб рыя

ад но сі ны ў сферы ІТ-тэх на ло гі й. У гэ-

тай спра ве вы да лё ка на пе ра дзе, на 

мой по гляд», — ска заў па сол.

Гру зін скія ўра чы пры яз джа юць у 

Бе ла русь на па вы шэн не ква лі фі ка цыі. 

Бе ла рус кія фар ма цэў ты вы каз ва юць 

на мер ад крыць су мес ную вы твор часць 

у гэ тай кра і не За каў каз зя.

Па сол пад крэс ліў, што ў кра ін ня ма 

ні я ка га роз на га лос ся і па асноў ных па-

лі тыч ных пы тан нях. Бе ла русь і Гру зія 

сё ле та ад зна ча юць 25-год дзе за сна-

ван ня дып ла ма тыч ных ад но сін. Уза-

е ма дзе ян не прай шло знач ны шлях: 

ад ад сут нас ці кан так таў пас ля рас-

па ду Са вец ка га Са ю за да су мес най 

вы твор час ці, раз віц ця та ва ра аба ро ту 

і што га до вых маш таб ных дзён куль-

ту ры.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

НЕ ТОЛЬ КІ ПРА ТУ РЫЗМ
Прэ зі дэнт Гру зіі Са ла мэ Зу ра біш ві лі 

пры е дзе ў Мінск на ад крыц цё ІІ Еў ра пей скіх гуль няў
Лю бі мае бе ла ру са мі свя та 

«Тбі лі со ба» ад бу дзец ца ў 

Мін ску 24 жніў ня. Ва ле рый 

Ква рац хе лія звяр нуў ува гу, 

што сё ле та да ме ра пры ем ства 

пад рых та ва ны шмат лі кія 

сюр пры зы, і яно зай грае 

но вы мі фар ба мі. «Га лоў нае, 

каб бы ло на двор'е доб рае. 

Ас тат няе, я вам га ран тую, бу дзе 

вы дат ным», — за пэў ніў па сол.

ПраектПраект

СВЯ ТА 
БУ ДАЎ НІ ЧАЙ 

ТЭХ НІ КІ
Спа бор ніц твы Клу ба апе ра та раў

плюс эка тэ атр
Кам па нія «Спец Еў ра Тэх», экс клю зіў ны ды лер Vоlvо 

ў на шай кра і не, аб' яў ляе пра старт но ва га пра ек та: 

з 1 чэр ве ня ў Мін ску ў Верх нім го ра дзе прой дуць 

пер шыя спа бор ніц твы Клу ба апе ра та раў бу даў ні чай 

тэх ні кі.

Да рэ чы, у Еў ро пе та кія спа бор ніц твы пра хо дзяць ужо 

больш за 20 га доў. Сён ня Еў ра пей скі Клуб апе ра та раў 

на ліч вае больш за 27 ты сяч удзель ні каў з 16 кра ін све ту, і 

з кож ным го дам геа гра фія яго па шы ра ец ца. Ужо ў па чат-

ку чэр ве ня ай чын ныя апе ра та ры ўпер шы ню змо гуць па-

зма гац ца на на цы я наль ным эта пе за пу цёў кі ў Еў ра пей скі 

гранд-фі нал Ореrаtоrs Сlub, які сё ле та прой дзе ў швед скім 

го ра дзе Эс кіль стун.

Па ядын кі Клу ба апе ра та раў вя до мыя сва і мі ня прос ты-

мі вы пра ба ван ня мі, дзе пе ра мож цам ста но віц ца той спе-

цы я ліст, які за мі ні маль ны час вы ка нае ўсе за дан ні без 

па мы лак. Два апе ра та ры, якія па ка жуць най леп шы час 

па вы ні ках пра вя дзен ня двух эта паў, ста нуць фі на ліс та мі 

ў Бе ла ру сі і бу дуць прад стаў ляць на шу кра і ну ў фі на ле 

ў Шве цыі.

Стаць чле нам Клу ба і пры няць удзел у спа бор ніц твах 

мо жа прак тыч на кож ны апе ра тар, не за леж на ад та го, на 

тэх ні цы яко га вы твор цы ён пра цуе. Для гэ та га не аб ход на за-

поў ніць ан ке ту на стой цы рэ гіст ра цыі, а так са ма прад' явіць 

дзе ю чае па свед чан не трак та рыс та-ма шы ніс та дзяр жаў на га 

ўзо ру, якое па цвяр джае на яў насць пра ва кі ра ван ня да рож-

на-бу даў ні чай тэх ні кай. Пры ўступ лен ні ў Клуб апе ра та раў 

удзель нік атрым лі вае карт ку чле на, якая дае яму роз ныя 

пе ра ва гі, та кія як пры ві таль ны па да ру нак, атры ман не за-

пра шэн няў на вы стаў кі спец тэх ні кі і, вя до ма, маг чы масць 

зма гац ца за ты тул чэм пі ё на Еў ро пы.

Пер шын ство апе ра та раў прой дзе ў пер шую су бо ту чэр-

ве ня ў са мым сэр цы Мін ска ў рам ках свят ка ван ня Дня Шве-

цыі — 2019, ар га ні за та ра мі яко га з'яў ля юц ца па соль ства 

Шве цыі ў на шай кра і не і Мін гар вы кан кам. Гас цей свя та 

ча кае не за быў нае вы ступ лен не пе ра мож цы «Еў ра ба чан ня-

2012» — Ла рын. У пра гра ме Дня Шве цыі — вы ступ лен не 

швед ска га хо ру, швед скія хі ты ў вы ка нан ні ка вер-бэн да Пят-

ра Клю е ва і гаст ра тэ атр. Тут жа бу дзе раз гор ну ты швед скі 

экад во рык, у якім мож на бу дзе да ве дац ца, што та кое эка фі-

ка, паў дзель ні чаць у май стар-кла се па сар та ван ні смец ця і 

ўба чыць вы ступ эка тэ ат ра. У гэ ты дзень ар га ні зу юць швед-

скі квэст, так са ма ўсе ах вот ныя змо гуць паў дзель ні чаць у 

кон кур се «на Дзень Шве цыі над зень Шве цыю» (на свя та 

пра па ну ец ца прый сці ў на цы я наль ных кас цю мах або адзен-

ні ко ле раў швед скай сім во лі кі).

Сяр гей КУР КАЧ.

Пар тыя ядзер на га па лі ва са 152 цеп ла вы дзя ляль ных 

збо рак для рэ ак та ра ВВЭР-1200 Бе ла рус кай атам най 

элект ра стан цыі прай шла ін спек цый ную пра вер ку на 

Но ва сі бір скім за вод зе хім кан цэнт ра таў (НЗХК).

У пра цэ ду ры вы хад но га кант ро лю пра дук цыі ўдзель ні-

ча лі прад стаў ні кі за каз чы ка — кам па ніі Ра са та ма «ТВЭЛ», 

лі цэн за ва най кам па ніі па пры ём цы ядзер на га па лі ва «УПА 

ЗА ЭС», Бе ла рус кай АЭС і Дзярж атам наг ля ду Бе ла ру сі. 

Пра вя ра ю ча му бо ку прад ста ві лі не аб ход ную да ку мен та-

цыю, вы твор чы пра цэс на за вод зе са шмат лі кі мі эта па мі 

кант ро лю якас ці, пра цэс упа коў кі пра дук цыі ў транс парт-

ныя кан тэй не ры для пе ра воз кі па лі ва.

— Па ліў ны ды ві зі ён Ра са та ма вы ка наў аба вяз кі па 

вы твор час ці па лі ва для пер ша га і дру го га энер га бло каў 

Бе ла рус кай АЭС дак лад на ў тэр мін. У да лей шым для вы-

ра бу пе ра за гру зак све жа га ядзер на га па лі ва мо жа быць 

за дзей ні ча ны не толь кі НЗХК, але і Ма шы на бу даў ні чы за-

вод у Элект ра ста лі, — за ўва жыў стар шы ві цэ-прэ зі дэнт 

па вы твор час ці кам па ніі «ТВЭЛ» Мі ха іл ЗА РУ БІН. — 

Ня гле дзя чы на тое, што ў кож на га прад пры ем ства па фаб-

ры ка цыі цеп ла вы дзя ляль ных збо рак у ТВЭЛ свая спе цы я-

лі за цыя, яны абод ва ва ло да юць кам пе тэн цы я мі па вы ра бе 

па лі ва для ВВЭР-1200. Гэ та да зва ляе нам свое ча со ва 

за бяс печ ваць па стаў кі ядзер на га па лі ва на ўсе АЭС, якія 

дзей ні ча юць і толь кі ства ра юц ца, з най больш су час ны мі і 

эфек тыў ны мі энер га бло ка мі па ка лен ня 3+.

У ліс та па дзе 2018 года на но ва сі бір скім прад пры ем стве 

быў пра ве дзе ны ана ла гіч ны вы хад ны кант роль па чат ко вай 

за груз кі па лі ва для энер га бло ка № 1 Бе ла рус кай АЭС.

Іры на СІ ДА РОК.

Вы раб ле на па лі ва для дру го га рэ ак та ра АЭС


