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У Чэ хіі і Сла ва кіі дру гая хва ля эпі дэ міі
У Чэ хіі і Сла ва кіі ў апош-

нія тыд ні сур' ёз на ўсклад-

ні ла ся са ні тар на-эпі дэ мі я-

ла гіч ная сі ту а цыя. У гэ тых 

кра і нах ка жуць пра па ча так 

дру гой хва лі пан дэ міі, па ве-

дам ляе ТАСС.

Па ста не на чац вер коль касць за ра жа ных ка ра на ві ру-

сам у Чэ хіі за час пан дэ міі пе ра вы сі ла 19 ты сяч. За мі ну-

лыя пяць з па ло вай ме ся цаў ад ус клад нен няў, вы клі ка ных 

ві ру сам, па мёр 391 жы хар рэс пуб лі кі, 13 407 ачу ня лі. За 

мі ну лыя су ткі ме ды кі вы яві лі ў кра і не 292 ін фі цы ра ва ных 

ка ра на ві ру сам. У па пя рэд ні дзень у кра і не бы ло за фік са-

ва на 288 но вых вы пад каў за ра жэн ня.

У Чэ хіі, на сель ніц тва якой скла дае 10,7 міль ё на ча ла-

век, на ця пе раш ні мо мант на ліч ва ец ца 5277 па цы ен таў 

з ка ра на ві ру сам. Гэ та най боль шы па каз чык з па чат ку 

пан дэ міі. Боль шасць з іх ле чыц ца ва ўмо вах хат няй са ма-

іза ля цыі. З ус клад нен ня мі шпі та лі за ва ны 131 хво ры, стан 

24 з якіх ме ды кі ацэнь ва юць як цяж кі.

У су вя зі з па гар шэн нем са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч на га ста-

но ві шча ў Чэ хіі аб ме жа ван ні на ўезд яе жы ха роў ад на ві лі 

не каль кі кра ін Еў ро пы. Ся род іх Сла ве нія, Фін лян дыя, Нар-

ве гія, Ір лан дыя, Сер бія, Бос нія і Гер ца га ві на. З 17 жніў ня 

чэ хам спат рэ бяц ца да вед кі аб ад моў ных вы ні ках тэс таў 

на ві рус па пры быц ці ў Грэ цыю.

Мі ністр ахо вы зда роўя Сла ва кіі Ма рэк Край чы за явіў, 

што кра і на ўжо пе ра жы вае дру гую хва лю пан дэ міі ка ра-

на ві ру са но ва га ты пу.

У Ка лі фор ніі зноў па жар
Пры род ны па жар ус пых нуў у аме ры кан скім шта це Ка-

лі фор нія, аг нём ахоп ле на ка ля чатырох ты сяч гек та раў, 

па ве дам ляе NBC.

Рас паў сюдж ван ню агню спры я юць су хое на двор'е і моц-

ны ве цер. У ту шэн ні ўдзель ні ча юць больш за 500 су пра-

цоў ні каў па жар най служ бы.

Мяс цо выя ўла ды ўжо рас па ра дзі лі ся эва ку і ра ваць жы-

ха роў ка ля 100 да моў, раз ме шча ных не па срэд на ка ля лі ніі 

агню. Ча со вы эва ку а цый ны пункт для лю дзей быў ар га-

ні за ва ны ў ад ной са школ го ра да Па лмдэйл. Ад нак з-за 

аб ме жа ван няў, звя за ных з ка ра на ві ру сам, эва ку і ра ва ных 

лю дзей у бу ды нак шко лы не пус ці лі, пра па на ваў шы за ста-

вац ца ў сва іх аў та ма бі лях на школь най пар коў цы.

Пры чы на па жа ру па куль не ўста ноў ле на, звес так пра 

па цяр пе лых не па сту па ла.

Бей рут мо жа стра ціць куль тур ныя аб' ек ты 
на заўж ды

Са ма ме ней 601 бу ды нак, які з'яў ля ец ца аб' ек там куль-

тур най спад чы ны, быў па шко джа ны ў вы ні ку вы бу ху ў 

Бей ру це 4 жніў ня. На дум ку ўлад Лі ва на, 70 з іх мо гуць 

аб ры нуц ца, ка лі не бу дуць ад ноў ле ны ў са мыя ка рот кія 

тэр мі ны, па ве дам ляе Сінь хуа.

«Мы пры кла дзём усе на ма ган ні, каб атры маць срод кі на 

ад наў лен не і за ха ван не гэ тых бу дын каў, бо яны прад стаў-

ля юць тра ды цый ную ар хі тэк ту ру Бей ру та», — за явіў мі ністр 

сель скай гас па дар кі і куль ту ры Лі ва на Абас Мур та да. Ён за-

клі каў ры эл та раў не скуп ляць гэ тыя бу дын кі для мэт зно су і 

бу даў ніц тва но вых су час ных аб' ек таў, а так са ма звяр нуў ся да 

гра ма дзян, каб тыя за хоў ва лі гіс то рыю і куль ту ру го ра да.

Боль шасць па бу доў у Ге май зе і Мар-Мі ха э лі, якія скла-

да юць ста ра жыт ную за бу до ву, бы лі част ко ва або цал кам 

раз бу ра ныя.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пра гэ та Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў 

учо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці 

на на ра дзе па ак ту аль ных пы-

тан нях па ліў на-энер ге тыч на га 

комп лек су кра і ны.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 

хо ча атры маць поў ную кар ці ну і сён няш-

няй ра бо ты, і перс пек тыў раз віц ця гэ та га 

стра тэ гіч на га для кра і ны кі рун ку.

«Ад яго на дзей нас ці і ма гут нас ці за-

ле жыць уся эка но мі ка Бе ла ру сі і на ша 

на цы я наль ная бяс пе ка, — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт. — Гэ та па ка за лі па дзеі кан-

ца мі ну ла га і па чат ку гэ та га го да, ка-

лі мы вы му ша ныя бы лі зма гац ца за 

лыж ку наф ты і ку ба метр га зу. Якіх, 

да рэ чы, сён ня на рын ку бя ры не ха-

чу. Дзяр жа ва ўкла ла ня ма ла срод каў 

у ма дэр ні за цыю энер ге ты кі. І сён ня 

прад пры ем ствы энер га сіс тэ мы, у тым 

лі ку наф та пе ра пра цоў чыя за во ды, па 

тэх ніч ным, тэх на ла гіч ным за бес пя чэн-

ні зна хо дзяц ца на та кім жа ўзроў ні, што 

і вя ду чыя еў ра пей скія дзяр жа вы».

Ця пер у Бе ла ру сі рэа лі зу ец ца 

най буй ней шы, па сло вах Прэ зі дэн-

та, ін вес ты цый ны пра ект у яе гіс то-

рыі — уз во дзіц ца Бе ла рус кая атам ная 

элект ра стан цыя. Бу даў ніц тва пер ша га 

энер га бло ка за вер ша на, у рэ ак тар за-

гру жа ныя ка се ты з па лі вам, па ве да міў 

кі раў нік дзяр жа вы. На пе ра дзе яшчэ 

адзін най важ ней шы, па яго сло вах, 

этап — уклю чэн не АЭС у энер га сіс-

тэ му кра і ны і вы хад пер ша га энер га-

бло ка на поў ную ма гут насць.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сіў 

уклю чыць у яго ра бо чы гра фік на вед-

ван не Бе лА ЭС і ўдзел у яе за пус ку.

На за вяр шаль най ста дыі ма дэр-

ні за цыя двух бе ла рус кіх наф та пе ра-

пра цоў чых прад пры ем стваў — «Наф-

та на» і Ма зыр ска га НПЗ.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сіў мі-

ніст ра энер ге ты кі да ла жыць, на коль кі 

га то ва ад па вед ная інф ра струк ту ра да 

ра бо ты ў но вых умо вах, рас пы таў пра 

пра гно зы па та ры фах: на коль кі яны зні-

зяц ца для ўсіх ка тэ го рый спа жыў цоў?

Стар шы ню кан цэр на «Бел наф та-

хім» Прэ зі дэнт спы таў пра пра гно зы 

па па стаў ках і пе ра пра цоў цы наф ты 

да кан ца гэ та га і пра пла ны на бу ду чы 

год, пра раз віц цё аль тэр на тыў ных па-

ста вак у Бе ла русь наф ты і пры род на га 

га зу. У па рад ку дня на ра ды так са ма 

пы тан ні раз віц ця інф ра струк ту ры для 

за хоў ван ня за па саў наф ты і наф та-

пра дук таў, бу даў ніц тва пе ра мыч кі 

па між НПЗ, іх ма дэр ні за цыя.

«У нас пра пі са ныя кан крэт ныя тэр-

мі ны, — на га даў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

— На «Наф та не» ўжо праз ме сяц па-

він на быць атры ма на но вая пра дук цыя. 

Ха цеў бы ўба чыць гэ ту пра дук цыю аса-

біс та. На Ма зыр скім наф та пе ра пра-

цоў чым за вод зе ў той жа час па він ны 

за вяр шыц ца сва рач ныя і ман таж ныя 

ра бо ты на тру ба пра во дах вы со ка га ціс-

ку. Як тут аб ста яць спра вы?»

Кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся рэа-

лі за цы яй Стра тэ гіі раз віц ця наф та хі-

міч на га комп лек су да 2030 го да, у вы-

ні ку якой глы бі ня пе ра пра цоў кі наф ты 

па він на па вя лі чыц ца да 90 пра цэн таў, 

вы хад свет лых наф та пра дук таў — да 

65–70 пра цэн таў, вы твор часць бен зі-

наў — на 620 ты сяч тон, ды зель на га 

па лі ва — на 1430 ты сяч тон. Ча ка ец-

ца, што пра ек ты, уклю ча ныя ў Стра-

тэ гію, да зво ляць так са ма па вя лі чыць 

вы пуск азот ных угна ен няў у 1,7 ра за 

ў дзе ю чым рэ чы ве, фос фар ных — 

у 1,4 ра за, хі міч ных ва лок наў і ні так — 

на 45 пра цэн таў, ня тка ных ма тэ ры я-

лаў — на 83 пра цэн ты, ла ка фар ба вых 

ма тэ ры я лаў — больш чым на 17 пра-

цэн таў, шкло ва ла кон най пра дук цыі — 

больш чым на 11 пра цэн таў.

На на ра дзе аба зна ча ныя пы тан ні і 

ўра ду: ку ды бу дзе на кі ра ва ны да дат-

ко вы аб' ём элект ра энер гіі, які хут ка 

з'я віц ца ў кра і не?

«Ка ран ке віч вы ра біць нам элект-

рыч ную энер гію — хто яе ку піць і 

як бу дзем вы ка рыс тоў ваць? Якія 

перс пек ты вы экс пар ту элект рыч най 

энер гіі? — звяр нуў ся да пры сут ных 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — І дру гое пы-

тан не ўра ду: што вы збі ра е це ся ра-

біць з праб лем ны мі прад пры ем ства мі 

кан цэр на? Не бу ду іх на зы ваць, вы іх 

ве да е це».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Ад на дзей нас ці па ліў на-энер ге тыч на га 
комп лек су за ле жыць 

на ша на цы я наль ная бяс пе ка»
 У ТЭ МУ:

«На Бе ла рус кай атам най элект ра стан цыі на пер шым бло ку 

7 жніў ня рас па ча та за груз ка све жа га ядзер на га па лі ва ў ак-

тыў ную зо ну рэ ак та ра, сён ня (13 жніў ня. — «Зв.») гэ та ра бо та 

па він на быць за вер ша ная, усе 163 цеп ла вы лу чаль ныя збор кі 

па він ны быць за гру жа ныя — па ве да міў жур на ліс там мі ністр 

энер ге ты кі Вік тар КА РАН КЕ ВІЧ. — Да лей — гэ та ўжо збор ка 

рэ ак та ра, яго ўшчыль нен не і вы хад на мі ні маль ную ма гут насць 

ра бо ты. У чац вёр тым квар та ле пла ну юц ца ўклю чэн не аб ста-

ля ван ня ў сет ку і вы да ча элект рыч най энер гіі ў энер га сіс тэ му 

для спа жыў цоў».

Мі ністр да даў, што ідзе ра бо та па па ве лі чэн ню спа жы ван ня 

элект ра энер гіі ў кра і не. Яна ўклю чае бу даў ніц тва і ўста ноў ку 

элект ра кат лоў су мар най ма гут нас цю 916 ме га ват для ацяп ляль-

най сіс тэ мы, раз віц цё элект ра транс пар ту (сё ле та за пер шае паў-

год дзе спа жы ван не элект ра энер гіі тут да сяг ну ла ўзроў ню ўся го 

мі ну ла га го да) і рэа лі за цыю між га лі но ва га комп лек су мер па 

па ве лі чэн ні элект ра спа жы ван ня ў рэ аль ным сек та ры эка но мі кі 

(на 2,7 міль яр да кі ла ват-га дзін у па раў на нні з мі ну лым го дам).

«Ця пер мі ніс тэр ства энер ге ты кі ра зам з МАР Гам пра пра цоў-

вае сіс тэ му сты му лю ю чых та ры фаў у за леж нас ці ад аб' ёмаў спа-

жы ван ня: чым вы шэй шы аб' ём, тым, ад па вед на, бу дзе мен шы 

та рыф, — рас тлу ма чыў Вік тар Ка ран ке віч. — Та кую ра бо ту мы 

пла ну ем за вяр шыць да кан ца го да».

На сель ніц тва за шэсць ме ся цаў гэ та га го да вы ка рыс та ла 

40 міль ё наў кі ла ват-га дзін элект ра энер гіі для ацяп лен ня сва іх 

да моў і па да грэ ву ва ды — гэ та ўтрая больш, чым за ўвесь мі ну-

лы год. Ме ры сты му ля ван ня — ад мыс ло выя та ры фы і кам пен-

са ван не дзяр жа вай част кі срод каў, якія лю дзі на кі роў ва юць на 

пе ра аб ста ля ван не жыт ла для гэ тых мэт.

«Ця пер пра пра цоў ва ец ца пры няц це да дат ко вых да ку мен таў: 

пра ект ука за па па ве лі чэн ню вяр тан ня вы дат каў на элект ра за-

бес пя чэн не жы лых да моў для аба грэ ву ў да чы нен ні да са цы яль-

на ўраз лі вых ка тэ го рый гра ма дзян і маг чы масць вы ка ры стан ня 

ўлас ных срод каў гра ма дзян на рэ кан струк цыю элект рыч ных 

се так», — па ве да міў мі ністр.

Стар шы ня Бе ла рус ка га дзяр жаў на га кан цэр на «Бел наф-

та хім» Анд рэй РЫ БА КОЎ да даў: «У дру гім паў год дзі мы пе-

ра пра цу ем на тры міль ё ны тон наф ты больш, чым у пер шым, і 

гэ та на ват на адзін міль ён тон больш, чым за ана ла гіч ны пе ры яд 

мі ну ла га го да».

Агуль ная ліч ба па го дзе бу дзе не мен шая за 16-16,5 міль ё на 

тон, удак лад ніў ён.

Су раз моў ца за пэў ніў, што за груз ка наф та пе ра пра цоў чых 

за во даў («Наф тан» ця пер спы не ны на пла на вы ра монт, пра цуе 

ма зыр скі НПЗ) ста біль ная і за ле жыць ад рын каў збы ту.

«Ней кай праб ле ма ты кі ў за бес пя чэн ні наф тай ня ма, мы пра-

гляда ем па стаў кі да кан ца го да, пры гэ тым пра цяг ва ем на сіс-

тэм най і па ста ян най асно ве ра бо ту па аль тэр на тыў най на фце, — 

да даў кі раў нік кан цэр на. — Сён ня (13 жніў ня. — «Зв.») ужо 

пры хо дзіць па чы гун цы пер шая пар тыя аме ры кан скай наф ты 

но ва га га тун ку, бу дзем яе пе ра пра цоў ваць, вы ву чаць, гля дзець 

усе яе пе ра ва гі і не да хо пы. Та кая ра бо та пра цяг нец ца. У тым 

лі ку на Ма зыр скі НПЗ па тру ба пра вод зе Адэ са — Бро ды на па-

ста ян най асно ве па сту пае аль тэр на тыў ная наф та».

Па вы ні ках го да до ля аль тэр на тыў най наф ты скла дзе не 

менш за 10 пра цэн таў, да даў ён.

Вы зна ча ны пла ны па фар мі ра ван ні па ста вак наф ты на 2021 

год, пе ра га вор ны пра цэс ужо ідзе як з ра сій скі мі па стаў шчы ка мі, 

так і з кам па ні я мі ін шых кра ін, пра ін фар ма ваў Анд рэй Ры ба коў.

«Унут ра ны ры нак за бяс печ ваў ся і бу дзе за бяс печ вац ца ў 

поў ным аб' ёме, пры гэ тым у нас па лі ва са май вы со кай еў ра-

пей скай якас ці», — рэ зю ма ваў ён.


