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«З на на тэх на ло гi я мi звяз ва-

юць пя ты i шос ты тэх на ла-

гiч ны ўкла ды: гэ та пе ра да вы 

край на ву кi, якi мо жа вы вес цi 

нас на но вы ўзро вень», — та-

кую дум ку вы ка заў на су стрэ-

чы з жур на лiс та мi пер шы на-

мес нiк стар шы нi Прэ зi ды у ма 

НАН Бе ла ру сi, ака дэ мiк Сяр-

гей ЧЫ ЖЫК.

— На на iн дуст рыю як асоб ную 

га лi ну раз гля даць праб ле ма тыч-

на, — пад крэс лiў ён. — «На на» 

пра нi кае прак тыч на ва ўсе сфе-

ры: ме ды цы ну, бiя тэх на ло гii, су-

час ную элект ро нi ку, вы твор часць 

па крыц цяў i ма тэ ры я лаў... Ма гут-

нас цi, якi мi ва ло да юць су час ныя 

ма бiль ныя тэ ле фо ны, ста лi маг-

чы мыя толь кi дзя ку ю чы та му, што 

мы вы хо дзiм на на на маш таб. Лi да-

ры ў гэ тай га лi не за яў ля юць, што 

тэх на ла гiч ны пра цэс скла дае ўжо 

менш за 10 на на мет раў. Та му тыя 

прад пры ем ствы i вы твор цы, якiя 

хо чуць за ста вац ца кан ку рэн та-

здоль ны мi, вя дуць ця пер по шук у 

на на маш та бе. Гэ та цяж ка да ступ-

ны ўзро вень: для та го каб на яго 

вый сцi, па тра бу юц ца спе цы яль на 

пад рых та ва ныя кад ры i скла да нае 

аб ста ля ван не. Ка ра на вi рус, да рэ-

чы, — так са ма на на б'ект па ме рам 

ары ен цi ро вач на 100 на на мет раў, 

та му пас ля ПЦР-ана лi зу мож на 

толь кi ўскос на вы зна чыць яго пры-

сут насць у клет цы.

Но выя тэх на ло гii па тра бу юць 

вя лi кiх укла дан няў, але яны да юць 

ад чу валь ны вы нiк. У 2013 го дзе ў 

Бе ла ру сi бы ла ство ра на Рэс пуб-

лi кан ская аса цы я цыя на на iн дуст-

рыi, якая аб' яд на ла ка ля 30 ар га-

нi за цый роз най фор мы ўлас нас цi 

(ака дэ мiч ныя струк ту ры, ВНУ, 

пра мыс ло выя прад пры ем ствы) у 

сем клас та раў. Ся род iх, на прык-

лад, клас тар прэ цы зiй най на на-

па мер най апра цоў кi. Па сло вах 

Сяр гея Чы жы ка, у гэ тым кi рун ку 

атры ма ла ся да сяг нуць унi каль ных 

вы нi каў па ства рэн нi звыш глад-

кiх па верх няў, за па тра ба ва ных у 

пер шую чар гу ў оп ты цы. Уз ро вень 

глад ка сцi — ата мар ны, пе ра па ды 

ня роў на сцi па верх нi скла да юць 

менш чым адзiн на на метр.

У сваю чар гу, Цэнтр на на ды яг-

нос ты кi i ска нi ру ю чых зон да вых 

тэх на ло гiй ары ен ту ец ца на ства-

рэн не аб ста ля ван ня, якое да зва-

ляе пра во дзiць ды яг нос ты ку ў 

на на маш та бе. Яго вы ка рыс тоў-

ва юць у элект ро нi цы, у ма тэ ры-

я лаз наў чых ла ба ра то ры ях, пра-

мыс ло вас цi, а так са ма ў ме ды цы-

не. З да па мо гай та кiх пры бо раў 

мож на вы зна чыць па та ло гii на 

кле тач ным уз роў нi. Уво гу ле боль-

шасць за хвор ван няў з'яў ля ец ца 

на ступ ства мi збо яў у ар га нiз ме 

на ма ле ку ляр ным уз роў нi — гэ та 

зна чыць, на тым уз роў нi, на якiм 

дзей нi ча юць на на тэх на ло гii.

Акра мя та го, у на шай кра i не 

сфар мi ра ваў ся кi ру нак па рас пра-

цоў цы на на вуг ля род ных ма тэ ры я -

лаў. У Цэнт ры НАН Бе ла ру сi па 

ма тэ ры я лаз наў стве зной дзе ны 

но выя не да ра гiя шля хi па атры-

ман нi звыш лёг ка га на на струк тур-

на га гра фе на па доб на га ма тэ ры я-

лу. На на струк тур ныя ма тэ ры я лы 

ўжы ва юц ца так са ма ў вы твор час цi 

па лi ме раў, фар баў, для па вы шэн-

ня тры ва лас цi бе то ну. Утва рыў ся i 

клас тар па маг нiт ных на на ма тэ ры-

я лах i па крыц цях. Дзя ку ю чы яму 

ства ра юць унi каль ныя элект ра-

маг нiт ныя ахоў ныя эк ра ны.

— Пры пе ра хо дзе з мiк ра- на 

на на ўзро вень мно гiя ма тэ ры я-

лы мо гуць кар ды наль на змя няць 

свае ўлас цi вас цi — на прык лад, 

тыя, што не пра во дзi лi элект рыч-

насць, ста но вяц ца амаль iдэа-

льны мi пра вад нi ка мi. На зi ра ец ца 

i шэ раг iн шых цi ка вых эфек таў, — 

рас каз вае вы ка наў чы ды рэк тар 

Рэс пуб лi кан скай аса цы я цыi на-

на iн дуст рыi, вя ду чы на ву ко вы 

су пра цоў нiк На ву ко ва-прак тыч-

на га цэнт ра НАН па ма тэ ры я лаз-

наў стве Аляк сей ТРУ ХА НАЎ. — 

Эфек тыў насць на на струк тур ных 

ма тэ ры я лаў вы зна ча ец ца iх шмат-

функ цы я наль нас цю, маг чы мас цю 

рэа лi за цыi ўнi каль на га спа лу чэн ня 

ўлас цi вас цяў, не да ся галь на га для 

тра ды цый ных ма тэ ры я лаў.

Цi ка васць да вы нi каў фун да-

мен таль ных i пры клад ных да сле-

да ван няў у га лi не на на тэх на ло гiй 

i на на ма тэ ры я лаў з бо ку пра мыс-

ло вас цi i бiз не су па ста ян на па вя-

лiч ва ец ца. Гэ та аб умоў ле на маг-

чы мас цю рас пра цоў кi i ўка ра нен ня 

ма тэ ры я лаў з якас на но вы мi ўлас-

цi вас ця мi, раз вiц цём но вых эка на-

мiч на эфек тыў ных тэх на ла гiч ных 

пры ёмаў i ме та даў, ука ра нен нем 

су час ных пры бо раў i ме та даў да-

сле да ван ня на на ма тэ ры я лаў i на-

на струк тур.

Мiк ра элект ро нi ка апош нiя дзе-

ся цi год дзi вы лу ча ла ся вы со кi мi 

тэм па мi раз вiц ця, аб умоў ле ны мi 

здоль нас цю па ста ян на ска ра чаць 

мi нi маль ны па мер кам па не нтаў iн-

тэ граль ных мiк ра схем.

Уво гу ле су свет ны ры нак сён ня 

больш чым на 40 пра цэн таў скла-

да ец ца з пра дук цыi трох асноў-

ных тэх на ло гiй ХХI ста год дзя. 

Гэ та IТ-тэх на ло гii, бiя тэх на ло гii i 

на на тэх на ло гii. I iх до ля бу дзе па-

вя лiч вац ца. Да рэ чы, тыя гi ган ты, 

якiя не змаг лi хут ка пе ра бу да вац-

ца, са сту пi лi свае па зi цыi на рын-

ку — на прык лад, та кiя кам па нii, 

як Siemens i Nokia. Аб' ём рын ку 

на на ма тэ ры я лаў i на на па слуг на 

За ха дзе вы мя ра ец ца сот ня мi мiль-

яр даў до ла раў.

— Мно гiя вы сту па юць за больш 

глы бо кае пра нiк нен не на на тэх на-

ло гiй у рэ аль ны сек тар, але гэ та 

ры зы коў ны ва ры янт, — лi чыць 

Сяр гей Чы жык. — На на тэх на-

ло гii ў ма са вай вы твор час цi мо-

гуць ака зац ца не эфек тыў ны мi, 

бо чым буй ней шая вы твор часць, 

тым скла да ней на ла дзiць кант-

роль. Боль шы пос пех у гэ тай га лi-

не мож на ча каць ад ма лых прад-

пры ем стваў.

Пры гэ тым у кра i не ёсць пры-

кла ды па спя хо ва га пры мя нен ня 

на на тэх на ло гiй i на буй ных прад-

пры ем ствах: «Пла нар», «Пе ленг», 

«Iн тэ грал»...

Мно гiя кра i ны ўклю чы лi ся сён ня 

ў гон ку па рас пра цоў цы но вых ма-

тэ ры я лаў, каб не ўпус цiць гла баль-

на га тэх на ла гiч на га лi дар ства. Ад-

ным з най ма гут ней шых драй ве-

раў апош нiх дзе ся цi год дзяў бы ло 

iмк нен не атры маць мак сi маль ны 

эфект пры мi нi маль ных за тра тах 

рэ сур саў. I ка лi пры вы ка ры стан нi 

тра ды цый ных ма тэ ры я лаў лю дзi 

да сяг ну лi пэў ных меж, то на на ма-

ды фi ка ва ныя ма тэ ры я лы да зва-

ля юць зра бiць якас ны ска чок у 

по шу ках ад ка заў на гла баль ныя 

вы клi кi, якiя паў ста юць пе рад 

ча ла вец твам. А без умоў ны мi лi-

да ра мi ў сфе ры на на тэх на ло гiй 

з'яў ля юц ца ЗША, Япо нiя, кра i ны 

Еў ра са ю за. Ак тыў на па шы ра юць 

да сле да ван нi i рас пра цоў кi ў гэ-

тым кi рун ку Кi тай, Паўд нё вая Ка-

рэя, Ра сiя, Iн дыя, Бра зi лiя.

Най важ ней шай за да чай 

у на ступ ныя 10—20 га доў, 

на дум ку боль шас цi 

экс пер таў, ста не 

рас пра цоў ка ма тэ ры я лаў 

для ме ды цы ны. Ча ка ец ца, 

што за гэ тыя га ды бу дуць 

ство ра ны на на ма тэ ры я лы 

для мэ та вай да стаў кi 

ле каў, «ра зум ных» 

iм план та таў i штуч ных 

ор га наў, для iн тэр фей су 

элект рон ных пры лад, якiя 

ўжыў ля юц ца ў ча ла ве чыя 

ор га ны.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Тэх на ло гii бу ду чы нiТэх на ло гii бу ду чы нi Су свет ная на на рэ ва лю цыя. 
Як не ад стаць ад лi да раў?

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Па куль заў час на ка-

заць, што гэ та бу дуць за ўмо-

вы. Маг чы ма, яны за кра нуць 

вы дзя лен не ўчаст каў зям лi 

або ства рэн не iнф ра струк-

ту ры. Цi неш та трэ ба да поў-

нiць у Пад атко вым ко дэк се, 

пе ра гле дзець па да ткi. Не вы-

клю ча на, што ўня сём ней кiя 

да паў нен нi ва ўжо iс ну ю чыя 

нар ма тыў ныя ак ты. Аль бо гэ-

та вый дзе ней кiм са ма стой-

ным да ку мен там, — рас ка заў 

на чаль нiк упраў лен ня.

У пер шую чар гу — 
для па трэб ных 
ра бот нi каў

Арэнд ным жыл лём ка рыс-

та юц ца тыя, хто зна хо дзiц ца 

на ўлi ку ма ю чых па трэ бу ў 

па ляп шэн нi жыл лё вых умоў, 

i тыя, ка му па ра бо це не аб-

ход на да ваць та кое жыл лё.

Вы дзя ля юц ца арэнд ныя 

ква тэ ры па за яў ным прын цы-

пе. Iн фар ма цыю пра на яў ныя 

сва бод ныя мет ры раз мя шча-

юць вы кан ка мы, а за цi каў ле-

ныя па да юць за явы. Пры гэ-

тым су iс каль нi кi не па вiн ны 

мець ва ўлас нас цi жыл ля ў 

гэ тым на се ле ным пунк це.

У цэ лым жа кво ты дзяр-

жаў на га арэнд на га жыл ля, 

пры зна ча на га для тых цi iн-

шых ка тэ го рый гра ма дзян, 

вы зна ча ны Жыл лё вым ко-

дэк сам: 60 пра цэн таў вы дзя-

ля ец ца для тых, хто ста iць на 

ўлi ку ма ю чых па трэ бу ў па-

ляп шэн нi жыл лё вых умоў па 

мес цы жы хар ства, 30 пра цэн-

таў да ец ца пер ша чар го вым 

ка тэ го ры ям, а 10 пра цэн таў 

пры зна ча на для вай скоў цаў. 

Кан крэт на пад пэў ную ар га нi-

за цыю жыл лё не да ец ца.

На пi саць за яву на вы дзя-

лен не арэнд на га жыл ля мо-

гуць усе ах вот ныя, але пры 

раз мер ка ван нi вы кан ка ма мi 

ква тэр пе ра ва га ад да ец ца 

гра ма дзя нам, якiя ма юць пер-

ша чар го вае пра ва на арэнд-

нае жыл лё, пас ля — тым, якiя 

зна хо дзяц ца ў агуль най чар-

зе ма ю чых па трэ бу на па ляп-

шэн не жыл лё вых умоў.

Згод на з па ста но вай Са-

ве та Мi нiст раў ад 12 чэр ве ня 

2020 го да № 339, уста ноў ле-

ны ка тэ го рыi бюд жэт нi каў з 

пер ша чар го вым пра вам на 

атры ман не арэнд на га жыл-

ля. У гэ ты спiс ува хо дзяць 

трэ не ры-вы клад чы кi па 

спор це спе цы я лi за ва ных ву-

чэб на-спар тыў ных уста ноў, 

ся рэд нiх школ-ву чы лi шчаў 

алiм пiй ска га рэ зер ву, трэ не-

ры на цы я наль ных ка ман даў 

па роз ных вi дах спор ту. На 

арэнд нае жыл лё ў пер ша чар-

го вым па рад ку так са ма бу-

дуць прэ тэн да ваць ме ды цын-

скiя, пе да га гiч ныя, твор чыя 

ра бот нi кi, ра бот нi кi куль ту ры, 

якiя за клю чы лi кант ракт тэр-

мi нам на пяць га доў, у вы-

пад ку па цвяр джэн ня па трэ-

бы ў спе цы я лiс це кi раў нi ка мi 

струк тур ных пад раз дзя лен-

няў абл вы кан ка маў, Мiнск ага 

гар вы кан ка ма, га рад скiх, ра-

ён ных вы кан ка маў, мяс цо вых 

ад мi нiст ра цый ра ё наў. Па ра-

дак па цвяр джэн ня па трэ бы 

ў спе цы я лiс тах вы зна ча ец ца 

абл вы кан ка ма мi i Мiн гар вы-

кан ка мам.

Арэн да 
вы гад ная ўсiм

На ват у аб са лют на но вых 

да мах Мiн ска арэн да двух па-

ка ё вай ква тэ ры абы хо дзiц ца 

сям'i ў 300 руб лёў у ме сяц, 

плюс ка му наль ныя пла ця жы. 

У цэ лым ле там вы хо дзiць 350 

руб лёў, зi мой — да 400 руб-

лёў. Гэ та як мi нi мум у паў та-

ра ра за тан ней, чым зды маць 

ква тэ ру па ка мер цый най 

ца не ў пры ват нi каў. Ёсць у 

та ко га жыл ля i да дат ко выя 

пе ра ва гi: пры вы ка нан нi эле-

мен тар ных умоў пра жы ван ня 

ў до ме сям'ю нi хто нi ку ды не 

вы га нiць. А ў пры ват нi ка нi-

хто не за стра ха ва ны.

Па вод ле звес так спе цы-

я лiс та, коль касць арэнд на га 

жыл ля па вя лiч ва ец ца ў пер-

шую чар гу за кошт но ва га 

бу даў нiц тва.

— Мы га то выя бу да ваць 

больш, але ця пер усё вы зна-

ча ец ца аб' ёмам вы дзе ле на га 

фi нан са ван ня з рэс пуб лi кан-

ска га i мяс цо вых бюд жэ таў. 

Ду маю, не вар та за цык лi вац-

ца толь кi на дзяр жаў ных гро-

шах. Бу ду чы ня — за прад пры-

ем ства мi i ар га нi за цы я мi, якiя 

ста нуць бу да ваць арэнд нае 

жыл лё для сва iх ра бот нi каў, 

за ма цоў ва ю чы та кiм чы нам 

кад ры, i пры ват ным ка пi та-

лам. Ця пер мы пра цу ем над 

пра па но ва мi, якiя да зво ляць 

па ско рыць гэ ты пра цэс, рых-

ту ем нар ма тыў ны да ку мент, 

каб удас ка на лiць ме ха нiзм 

бу даў нiц тва та кiх да моў, — 

па дзя лiў ся Аляк сандр Аў ра-

мен ка. Ён пад крэс лiў: гэ та 

вы гад на, укла дзе нае аку-

пiц ца сто ра зоў. Па сут нас цi, 

та кое жыл лё са мо ся бе ад-

наў ляе. Чым больш яго па бу-

да ва на, тым больш срод каў 

ад арэн ды на за па шва ец ца 

на спе цы яль ных ра хун ках — 

яны вы дат коў ва юц ца як на 

тэх нiч нае аб слу гоў ван не да-

моў, так i на бу даў нiц тва но-

вых.

У Мiн ску за арэнд ную пла-

ту бы лi па бу да ва ны тры да мы 

на ву лi цы Вы гоц ка га. Акра мя 

та го, фонд арэнд на га жыл ля 

мо гуць па поў нiць пус ту ю чыя 

бу дын кi, якiя ўжо iс ну юць: iх 

трэ ба толь кi пры вес цi ў па-

ра дак i доб ра ўпа рад ка ваць. 

Як прык лад — рэ кан струк-

цыя бы ло га До ма бы ту пад 

шмат ква тэр нае жыл лё ў го-

ра дзе Вы со кае Ка мя нец ка га 

ра ё на: i бу ды нак вы ра та ва лi, 

i лю дзям ёсць дзе жыць.

Уся спра ва ў гро шах
Цi пла ну ец ца пе ра гля даць 

план на год па бу даў нiц тве 

арэнд на га жыл ля? Па сло вах 

Аляк санд ра Аў ра мен кi, зра-

бiць гэ та да стат ко ва скла-

да на.

— Гэ та ж да ты чыц ца бюд-

жэт на га фi нан са ван ня, i пе-

ра гле дзець пла ны вель мi 

скла да на, на гэ та трэ ба знай-

сцi гро шы. Ка лi ў дзяр жа вы 

бу дуць да дат ко выя кры нi цы 

фi нан са ван ня ме на вi та з 

бюд жэ ту, на ша га лi на га то-

вая па бу да ваць больш арэнд-

на га жыл ля, — пад крэс лiў 

прад стаў нiк мi нiс тэр ства.

А па куль больш за ўсё 

арэнд ных да моў ма юць на мер 

уз вес цi ў Мiн скай воб лас цi — 

30,5 ты ся чы квад рат ных мет-

раў. У Брэсц кай — 25,4 ты-

ся чы «квад ра таў», у Го мель-

скай — 16,3 ты ся чы, у Ма-

гi лёў скай — 14,84 ты ся чы, 

у Гро дзен скай — 13,88 ты ся-

чы, у Вi цеб скай — 11,78 ты-

сяч i ў Мiн ску — 22,3 ты ся чы 

квад рат ных мет раў.

Што да ты чыц ца маг чы-

мас цi пры ва ты за цыi арэнд на-

га жыл ля ў бу ду чы нi, то за ка-

на даў ствам па доб нае па куль 

не пра ду гле джа на.

Мiнск 
мо жа па вя лi чыць 
бу даў нiц тва 
«арэн ды» ў ра зы

Га лоў ны iн жы нер ак цы я-

нер на га та ва рыст ва «МА ПIД» 

Аляк сей Мас лаў ад зна чае, 

што сён ня гэ тая ар га нi за цыя 

вы раб ляе до ма кам плек ты 

буй на па нэль на га до ма бу-

да ван ня, якiя да зва ля юць 

уз во дзiць ка ля 270 ты сяч 

квад рат ных мет раў жыл ля ў 

год. Але гэ та не мя жа. Ка лi 

б у вы твор цы бы лi рэ аль ныя 

буй ныя за яў кi на вы раб кам-

плек таў ма са вых се рый, то 

МА ПIД па вя лi чыў бы сваю 

ма гут насць да 400 ты сяч 

квад рат ных мет раў у год.

У пры ват нас цi, на дум ку 

спе цы я лiс та, маг чы ма бу даў-

нiц тва бюд жэт ных дзе вя цi па-

вяр хо вых да моў 464-й се рыi. 

Да мы гэ тай се рыi да зва ля юць 

да ся гаць нiз ка га са бе кош ту 

квад рат на га мет ра жыл ля — 

ад 1050 да 1400 руб лёў. Га-

лоў нае — знай сцi пер ша па-

чат ко вы стар та вы ка пi тал.

Сяр гей КУР КАЧ.

АРЭН ДЫ ШМАТ НЕ БЫ ВАЕ

Ра ней што га до вы рост рын ку 

элект рон най ка мер цыi скла даў 

у ся рэд нiм 10 %. Ад нак пан дэ мiя 

змя нi ла па куп нiц кiя звыч кi бе ла ру-

саў i сфар мi ра ва ла но вую ма дэль 

спа жы ван ня i шо пiн гу. Па вод ле 

пра гно заў су свет ных экс пер таў, 

пад час дру гой хва лi ак тыў нас цi вi-

ру са, маг чы май бя гу чай во сен ню, 

лю дзi пра цяг нуць за хоў ваць дыс-

тан цы я ван не ў знеш нiх кан так тах 

i та кiм чы нам пад во яць сваю пры-

сут насць у ан лайн-кра мах.

Кра са вiк—май — пер шы ска чок, 
па ча так во се нi — дру гi

Сы шоў шы ў рэ жым са ма iза ля цыi, мы 

ста лi тра цiць у iн тэр нэ це знач на больш. 

Ад быў ся знач ны рост ан лайн-пла ця жоў 

у на ступ ных сег мен тах: пра дук ты хар-

ча ван ня, ме ды цын скiя та ва ры, бы та вая 

тэх нi ка i элект ро нi ка, та ва ры для жы вёл, 

дзi ця чыя та ва ры. Сён ня з упэў не нас цю 

мож на ска заць, што эпi дэ мi я ла гiч ная сi-

ту а цыя сцi рае iс ну ю чыя бар' е ры — як 

псi ха ла гiч ныя, та кiя як бо язь кi бер мах-

ляр ства, так i за ка на даў ча га пла на — 

ле кi за раз мож на ку пiць ан лайн.

— Ця пер ры нак e-commerce тро хi за-

па во лiў свой бур ны рост, — ка мен туе 

сi ту а цыю ды рэк тар пра вай да ра элект-

рон ных пла ця жоў на рын ку Бе ла ру сi 

кам па нii АСIСТ Вя ча слаў СЕ НIН. — 

У кан цы са ка вi ка бя гу ча га го да мы на зi-

 ра лi ўсплёск так зва ных стрэ са вых па-

ку пак клi ен таў. Гэ та бы лi доў гiя пе ра лi кi 

най мен няў пра дук таў: ма ка ро на, кру пы, 

кан сер вы, дзi ця чыя та ва ры, а так са ма 

ан ты сеп ты кi i iн шыя ахоў ныя срод кi. Да 

кан ца кра са вi ка ад быў ся ска чок се зон-

ных та ва раў. Па пу ляр ныя ста лi та ва-

ры для да чы, iн стру мен ты, а так са ма 

адзен не, абу так i iн шае. Блi жэй да во-

се нi на ды дзе но вы се зон — пад рых тоў кi 

дзя цей да шко лы, i мы ўба чым рост у iн-

шых сег мен тах. Але важ ным мо ман там 

бя гу ча га го да на рын ку элект рон на га 

ганд лю за ста ец ца трэнд «пе ра ця кан ня» 

ў ма бiль ны ка нал i па ве лi чэн не аб' ёму 

аба ро таў у ан лайн-ганд лi.

Ра зам з рын кам элект рон на га ганд лю 

пра цяг нец ца i рост якас цi пла цеж ных 

тэх на ло гiй. Мiж на род ныя пла цеж ныя 

сiс тэ мы сты му лю юць бан кi пра соў ваць 

бес кан так та выя пла ця жы. Ад бы ва ец-

ца па этап ная за ме на пла цеж ных кар-

так на но выя з функ цы яй бес кан так ту, 

з'яў ля юц ца «фа на выя» на вiн кi ў вы гля-

дзе пла цеж ных коль цаў, бран за ле таў i 

iн шых га джэ таў. Так са ма пад час пан-

дэ мii па вя лi чы лi ся лi мi ты бес кан так та-

вых пла ця жоў для рын ку на шай кра i ны. 

На прык лад, Visa па вы сi ла та кi лi мiт да 

120  руб лёў (бы ло 80).

Хут касць да стаў кi i бяс пе ка
— На шы парт нё ры ад зна ча юць, што 

га лоў най пры чы най рос ту ан лайн-па-

ку пак, акра мя бя гу чай сi ту а цыi i шы-

рэй ша га асар ты мен ту та ва раў, чым у 

аф лай не, лi чыц ца па вы ша ны ўзро вень 

бяс пе кi пра вя дзен ня элект рон ных пла-

ця жоў, — ад зна чыў Вя ча слаў Се нiн.

Ён пе ра ка на ны, што кан ку рэн цыя на 

ан лайн-рын ку бу дзе ўзрас таць i га лоў-

ны спо саб пе ра сяг нуць кан ку рэн та — 

па вы сiць хут касць i якасць вы ка нан ня 

за ка заў. Мiж на род ныя буй ныя гуль цы 

iн вес ту юць ва ўлас ныя сiс тэ мы да стаў-

кi — на прык лад, гэ та ро бiць Amazon. 

Пра даў цы пач нуць спа бор нi чаць па 

хут ка сцi i мi нi мi за цыi кош ту да стаў кi. 

Ма бiль ныя пры ла ды — клю ча вая плат-

фор ма для лiч ба ва га кан тэн ту, i гэ тая 

тэн дэн цыя з ча сам толь кi ўзмоц нiц ца.

Сяр гей КУР КАЧ.

Спа жы вецСпа жы вец

ПА КУП КI НА КА НА ПЕ
Экс пер ты ад зна ча юць, што вi рус COVID-19 змя нiў стаў лен не лю дзей да iн тэр нэт-ганд лю

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Сён ня Брэст, Ба ра на вi чы — га лоў ныя пунк-

ты но ва га шоў ка ва га шля ху, а гэ та вя лi кiя гро-

шы i па то кi гру заў з Кi тая ў Еў ро пу, цэнт ры 

пры цяг нен ня для ства рэн ня iн фар ма цый най 

iнф ра струк ту ры. «Су мес на з ура дам вам не ад-

клад на трэ ба за няц ца ма дэр нi за цы яй ру хо ма га 

са ста ву i транс парт най iнф ра струк ту ры воб-

лас цi, — даў да ру чэн не лi дар кра i ны. — Кi тай 

з Еў ро пай ганд лю юць праз нас. I мы гэ тым 

па вiн ны ска рыс тац ца».

За да ча ад кi раў нi ка кра i ны рэ гi ё ну — ад на-

вiць да ро гi, у тым лi ку тра су Брэст — Го мель.

«Мы за мах ну лi ся на бу даў нiц тва та кой 

жа да ро гi, якую мы па бу да ва лi на Грод на, 

Ма гi лёў, Го мель, — ча ты рох па лос най. Нам 

трэ ба паў днё вы кi ру нак за браць, пе ра ха пiць 

усе па то кi з Кi тая, Ка зах ста на праз поў дзень, 

Рас тоў скую воб ласць, Вал га град i не цяг нуць 

iх на тра су Брэст — Маск ва, а пус цiць па поўд нi 

i вый сцi на Брэст, цi по бач з Брэс там ад крыць 

яшчэ но вы кант роль на-пра пуск ны пункт i па вя-

лi чыць на шу ла гiс ты ку», — акрэс лiў Прэ зi дэнт 

пла ны на бу ду чы ню.

Пер шы ў гiс то рыi
мяс цо вы рэ фе рэн дум

Прэ зi дэнт па абя цаў пра вес цi ў Брэс це рэ фе-

рэн дум на конт бу ду чы нi аку му ля тар на га за во-

да. Пра гэ та ён за явiў пас ля на ра ды ў абл вы-

кан ка ме, раз маў ля ю чы з жы ха ра мi аб лас но га 

цэнт ра, якiя вы сту па юць су праць бу даў нiц тва 

аку му ля тар на га за во да, i прад стаў нi ка мi мяс-

цо вай апа зi цыi.

«Мы пры ня лi ра шэн не. Няхай вы ра шаць 

жы ха ры. Па аку му ля тар ным як вы ра шы це, 

так i бу дзе. Я вам гэ та га ран тую i абя цаю. 

Я зай му нейт раль ную па зi цыю, ар га нi зую рэ фе-

рэн дум. А вы — толь кi без гвал ту, без шу му. 

Вы зна чым мес ца, бу дзе це за клi каць лю дзей, 

дэ ба та ваць. Як на вы ба рах», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Кi раў нiк дзяр жа вы па абя цаў аса бiс та па бы-

ваць на аку му ля тар ным за вод зе. Ён так са ма 

за пэў нiў, што ў яго аб са лют на нейт раль ная 

па зi цыя. З ад на го бо ку, за вод па трэ бен, ёсць 

рын кi збы ту. Больш за тое, гэ та iм парт аза мя-

шчэн не — адзiн з асноў ных кi рун каў ра бо ты ў 

бу ду чай пя цi год цы. З дру го га бо ку, ка лi лю дзi 

вы ра шаць, што за вод не па трэб ны цi яго трэ ба 

не ку ды пе ра нес цi, то, па вод ле слоў Прэ зi дэн та, 

гэ та «не ка та стро фа». «Хут чэй за ўсё, мы зной-

дзем дзесь цi мес ца, дзе мож на па бу да ваць, 

яшчэ эка ла гiч на пра шту дзi ра ваць гэ ты за вод, 

пад чыс цiць, па гля дзець, што за аб ста ля ван-

не», — ад зна чыў ён.

Прэ зi дэнт па абя цаў, што рэ фе рэн дум прой-

дзе аб са лют на ад кры та i праз рыс та, па тэр-

мi нах яго лепш пра вес цi пас ля прэ зi дэнц кiх 

вы ба раў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка не абы шоў ува гай i 

пе рад вы бар ную тэ му. Ён ад зна чыў, што сён-

няш нюю дэ ма кра тыю вы ву чаў не па кнiж ках 

i чуе мер ка ван нi ўсiх ко лаў гра ма дзян, на-

ват не вя лi кiх груп. «Ёсць боль шасць — яна 

ў асноў ным заў сё ды вы ра шае, але ёсць i 

мен шасць, да якой трэ ба пры слу хоў вац ца. 

Та му я не лi чу, што ва мi трэ ба грэ ба ваць. 

I я тут не пад доб ры ва ю ся пад вас i не ста ра-

юся вам лiс лi вiць. Я лi чу, што лю бы ча ла век 

мае пра ва вы каз ваць сваю па зi цыю. Але я 

нi ко лi не зга джу ся, ка лi мен шасць цi боль-

шасць па во дзiць ся бе агрэ сiў на», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На конт бу ду чых вы ба раў кi раў нiк дзяр жа вы 

пад крэс лiў: ён не пой дзе нi на якую фаль сi фi ка-

цыю. Ён у кур се ўся го та го, што ад бы ва ец ца на 

па лi тыч ным по лi кра i ны, i та го, што пi шуць пра 

яго, як ча сам на зы ва юць. У су вя зi з гэ тым ён 

за клi каў не пе ра хо дзiць на аб ра зы. «Не трэ ба 

нас ту заць, аб ра жаць, — па пя рэ дзiў ён. — Я па-

куль яшчэ дзе ю чы Прэ зi дэнт. Нi ў ад ной кра i не 

не да зво ле на аб ра жаць лю дзей. Я ж нi ко га з вас 

не аб ра зiў аса бiс та. А ка лi хо ча це роз на га ро-

ду жул лё аба ра нiць, вы аба ра няй це, але толь кi 

не са мной. Ка руп цы я не рам у кра i не ра бiць 

ня ма ча го», — пад крэс лiў ён. У пры ват нас цi, 

бе ла рус кi лi дар зга даў пра рас сле да ван не, якое 

пра во дзiц ца з на го ды вы ва ду з кра i ны знач ных 

гра шо вых сум, ад мы ван ня гро шай. «Ме цэ нат, 

кар цi ны пры вёз дзяр жа ве. А на па вер ку што 

вы явi ла ся? Гэ та iх кар цi ны. А ча му мы iх ця пер 

вы му ша ны бы лi пры ха пiць? А та му, што яны 

па ча лi кан цы ў ва ду ха ваць, па ча лi вы во зiць 

гро шы, кар цi ны. Ка лi мы ў банк пай шлi, ве-

да е це, што знай шлi ў ячэй ках? Гро шы — гэ та 

не га лоў нае. Мы знай шлi флэш кi, дыс кi i мо ра 

iн фар ма цыi. I гэ та га ба яц ца iх гас па да ры», — 

рас ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт за клi каў усiх аб' яд нац ца на ка-

рысць iн та рэ саў кра i ны i па бу до вы шчас лi вай 

бу ду чы нi: «У вас ёсць дзе цi. I ў мя не. Я ха чу, каб 

яны жы лi ў сва бод най, не за леж най кра i не».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Я нi ко лi не зга джу ся, ка лi мен шасць 
цi боль шасць па во дзiць ся бе агрэ сiў на»

У Дзень усе на род най па мя цi ах-

вяр Вя лi кай Ай чын най вай ны вы-

да вец тва «Бе ла рус кая эн цык ла-

пе дыя iмя Пет ру ся Броў кi» прад-

ста вi ла но выя кнi гi се рыi «Бе ла-

русь. Тра ге дыя i праў да па мя цi».

Пра ект па чы наў ся ў 2018 го дзе як 

асоб ная кнi га да 75-год дзя ха тын скай 

тра ге дыi, але ў вы нi ку вы лiў ся ў цэ лую 

кнiж ную се рыю, пры све ча ную са мым 

страш ным ста рон кам Вя лi кай Ай чын-

най вай ны. Аформ ле ныя ў вы гля дзе 

«чор ных квад ра таў па мя цi», кнi гi на 

рус кай, бе ла рус кай i анг лiй скай мо-

вах рас каз ва юць шы ро кай аў ды то рыi 

пра зла чын ствы ня мец ка-фа шысц кiх 

за хоп нi каў на тэ ры то рыi Бе ла ру сi: 

Ха тынь, Трас ця нец, На ва гру дак, Ма-

сю коў шчы на, Аза ры чы i мно гiя iн шыя 

мес цы ма са ва га знi шчэн ня лю дзей, 

ва ен на па лон ных, мiр ных жы ха роў, 

пар ты зан i пад поль шчы каў...

За кож ным вы дан нем — ар хiў ныя 

да ку мен ты i за на та ва ныя ўспа мi ны вi-

да воч цаў тых страш ных па дзей, грун-

тоў ная да след чая ра бо та мяс цо вых 

края знаў цаў, пра фе сiй ных ву чо ных-

гiс то ры каў, по шу ка вых атра даў, якая 

час та доў жы ла ся не адзiн год i на ват 

дзе ся цi год дзе. Так, аў тар но вай кнi гi 

«Асi по вi чы» края знаў ца i на стаў нi ца 

гiс то рыi Не анi ла Цы га нок доб рых 15 

га доў ра зам са сва i мi вуч ня мi зай ма-

ла ся по шу ка вай ра бо тай, па драб нi цах 

збi ра ю чы звест кi, — дзя ку ю чы гэ тай 

пра цы 176 iм ён за гi ну лых сё ле та аб-

на ро да ва ныя ўпер шы ню.

На ват праз 79 га доў з па чат ку Вя-

лi кай Ай чын най вай ны вель мi важ на 

за хоў ваць праз па мяць су вязь па ка-

лен няў i шы ро ка па пу ля ры за ваць гiс-

то рыю, каб нi хто не меў маг чы мас цi яе 

пе ра пi саць на но вы лад, пад крэс лi ва-

юць удзель нi кi вы да вец ка га пра ек та — 

на ву коў цы, да след чы кi, прад стаў нi кi 

му зе яў i ме ма ры яль ных комп лек саў. 

За гад чы ца ад дзе ла на ву ко ва-да след-

чай ра бо ты Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га му зея гiс то рыi Вя лi кай Ай чын най 

вай ны На тал ля Яц ке вiч рас ка за ла, у 

пры ват нас цi, што прак тыч на кож ны ты-

дзень му зей атрым лi вае ад бе ла ру саў, 

жы ха роў пост са вец кiх i за меж ных кра-

iн за пы ты пра ла гер ва ен на па лон ных 

у Ма сю коў шчы не: лю дзi не губ ля юць 

над зеi ўста на вiць мес ца гi бе лi i ўша на-

ваць па мяць сва iх дзя доў i пра дзе даў. 

Ня даў на, на прык лад, гра ма дзя нiн Iта лii 

да слаў элект рон ныя ко пii лiс тоў свай го 

дзе да са штэм пе лем «Шта лаг 352» — i 

ця пер мы ве да ем яшчэ ад но проз вi шча 

з пры блiз на пя цi ты сяч iталь ян скiх ва ен-

на па лон ных, якiя за гi ну лi ў канц ла ге ры 

Ма сю коў шчы на.

«Гiс то рыю трэ ба пом нiць i за хоў-

ваць, каб жыць i раз вi вац ца да лей. 

Та му, без умоў на, се рыя бу дзе пра цяг-

вац ца», — за зна чае кi раў нiк вы да-

вец тва «Бе ла рус кая эн цык ла пе дыя 

iмя Пет ру ся Броў кi» Воль га ВА НI НА. 

У ця пе раш нi час пра цяг ва ец ца збор 

ма тэ ры я лаў па Ма гi лёў скай i Вi цеб скай 

аб лас цях, па Брэсц кiм ге та, па дзi ця-

чым канц ла ге ры «Чыр во ны Бе раг» — 

на жаль, «чор ных квад ра таў па мя цi» 

i  ня вы яў ле ных па ха ван няў во i наў i ах-

вяр Вя лi кай Ай чын най вай ны на бе ла-

рус кай зям лi яшчэ вель мi мно га...

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

23 чэр ве ня ў Мi нiс тэр стве 

аду ка цыi ў ан лайн-фар ма це 

ад бы ло ся афi цый нае пад пi-

сан не па гад нен ня аб па зы цы 

(пра ект «Ма дэр нi за цыя вы-

шэй шай аду ка цыi Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь») па мiж Рэс пуб лi-

кай Бе ла русь i Мiж на род ным 

бан кам рэ кан струк цыi i раз-

вiц ця.

У ад па вед нас цi з пад пi са ным 

да ку мен там Мiж на род ны банк 

рэ кан струк цыi i раз вiц ця ў 2020—

2025 га дах вы дасць Бе ла ру сi па-

зы ку ў па ме ры 100 мiль ё наў еў ра 

на ма дэр нi за цыю вы шэй шай аду-

ка цыi, у тым лi ку на ства рэн не i 

ма дэр нi за цыю су час на га ву чэб на-

аду ка цый на га ася род дзя ў ВНУ, 

ука ра нен не iна ва цый ных па ды хо-

даў, тэх на ло гiй на ву чан ня i вы кла-

дан ня, а так са ма па шы рэн не пе-

ра ўтва рэн няў у сфе ры кi ра ван ня i 

за бес пя чэн ня якас цi аду ка цыi.

У рам ках рэа лi за цыi Па гад нен ня 

аб па зы цы пла ну ец ца ства рыць на 

ба зе Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi-

вер сi тэ та мiж дыс цып лi нар ны ву чэб-

на-да след чы цэнтр, якi ўклю чыць у 

ся бе 37 на ву чаль ных ла ба ра то рый, 

дзе вяць цэнт раў ка лек тыў на га ка-

ры стан ня, ма дэр нi за ваць больш 

за 60 ву чэб на-да след чых ла ба-

ра то рый. Так са ма за пла на ва ны 

ка пi таль ны ра монт асоб ных на ву-

чаль ных кар пу соў ВНУ са ства рэн-

нем не аб ход най iнф ра струк ту ры i 

па вы шэн нем энер га эфек тыў нас цi 

бу дын каў. На зва ныя ме ра пры ем-

ствы бу дуць рэа лi за ва ны ў 18 уста-

но вах вы шэй шай аду ка цыi (у тым 

лi ку ў дзе ся цi рэ гi я наль ных), пад-

па рад ка ва ных мi нiс тэр ствам аду-

ка цыi, ахо вы зда роўя, транс пар ту i 

ка му нi ка цый, сель скай гас па дар кi 

i хар ча ван ня.

Акра мя та го, у рам ках пра ек-

та бу дзе ство ра на На цы я наль нае 

агенц тва па за бес пя чэн нi якас цi 

аду ка цыi (на ўсiх уз роў нях аду-

ка цыi).

Рэа лi за цыя пра ек та «Ма дэр нi-

за цыя вы шэй шай аду ка цыi» дасць 

маг чы масць сфар мi ра ваць у бе-

ла рус кiх унi вер сi тэ тах iн тэ гра ва-

нае iна ва цый нае ася род дзе, якое 

за бяс пе чыць пад рых тоў ку i вы-

пуск кан ку рэн та здоль ных спе цы-

я лiс таў, ар га нi за ваць на ву чан не 

па шэ ра гу перс пек тыў ных спе цы-

яль нас цяў (та кiх як бiя iн жы не рыя, 

на на хi мiя, сiн тэ тыч ная i сiс тэм ная 

бiя ло гiя, фар ма ка ло гiя, бiя iн фар-

ма ты ка, бiя ме ха нi ка, фе но мi ка, 

ге но мi ка i iн шыя), за бяс пе чыць 

раз вiц цё сет ка вай фор мы ўза е ма-

дзе ян ня, бу дзе спры яць па вы шэн-

ню экс пар ту аду ка цый ных па слуг. 

Акра мя та го, ство ра ная iнф ра-

струк ту ра да зво лiць за бяс пе чыць 

пад трым ку рэа лi за цыi кан цэп цыi 

«Унi вер сi тэт 3.0», па спры яе мiж-

дыс цып лi нар ным на ву ка ё мiс тым 

рас пра цоў кам, iх ка мер цы я лi за-

цыi, ства рэн ню на ба зе ўста ноў 

вы шэй шай аду ка цыi iна ва цый ных 

кам па нiй i iх рэ гiст ра цыi ў якас цi 

рэ зi дэн таў тэх на пар каў.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

СТА РОН КI ПРАЎ ДЫ I БО ЛЮ
Вы шэй шая шко лаВы шэй шая шко ла

ЯКАСЦЬ АДУ КА ЦЫI 
БУ ДЗЕ КАНТ РА ЛЯ ВАЦЬ 

НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЕ АГЕНЦ ТВА
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