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Коль касць па мер лых ад ка ра на вi ру са 
ў све це пе ра вы сi ла мiль ён ча ла век

Аб гэ тым свед чаць да ныя 

ўнi вер сi тэ та Джон са Хоп кiн са. 

Больш за ўсё тых, хто па мёр 

ад «ко вi ду», у ЗША. Сле дам 

iдуць Бра зi лiя, Iн дыя, Мек сi ка 

i Вя лi ка бры та нiя. ЗША зай ма-

юць пер шы ра док i па коль-

кас цi тых, хто за ра зiў ся: агуль ная коль касць iн фi цы ра ва-

ных у кра i не пе ра вы шае сем мiль ё наў ча ла век. Iн дыя на 

дру гiм мес цы з больш чым шасцю мiль ё на мi хво рых. На 

трэ цiм рад ку Бра зi лiя. Ге не раль ны сак ра тар ААН Ан то нiу 

Гу тэ рыш на зваў мiль ён па мер лых ад «ко вi ду» «жах лi вай 

вя хой» i за клi каў ву чыц ца на сва iх па мыл ках. Ге не раль ны 

сак ра тар ад зна чыў, што ўсё яшчэ не вi даць за вяр шэн ня 

рас паў сюдж ван ня вi ру са. На пя рэ дад нi ды рэк тар пра гра мы 

СА АЗ па над звы чай ных сi ту а цы ях у га лi не ахо вы зда роўя 

Майкл Ра ян за явiў, што рэ аль ная коль касць смер цяў ад 

ка ра на вi ру са ў све це вы шэй шая, чым свед чыць ста тыс-

ты ка. Ён кан ста та ваў, што да па чат ку ма са вай вак цы на-

цыi коль касць па мер лых мо жа да сяг нуць двух мiль ё наў 

ча ла век i на ват пе ра вы сiць гэ тую мя жу.

У ЗША пра па на ва лi аб ноў ле ны за ко на пра ект 
аб да па мо зе на 2,2 трыль ё на до ла раў

Дэ ма кра ты Па ла ты прад-

стаў нi коў ЗША пра па на ва лi аб-

ноў ле ны ва ры янт за ко на пра ек-

та аб да па мо зе гра ма дзя нам ва 

ўмо вах пан дэ мii COVID-19, па-

ве да мi ла спi кер нiж няй па ла ты 

Кан грэ са Нэн сi Пэ ла сi. Згод на з апуб лi ка ва най яе офi сам 

за явай, за ко на пра ект пра ду гледж вае фi нан са ван не «для 

пра ду хi лен ня ка та стро фы» для школ, ма ло га бiз не су, рэ-

ста ра наў, кан цэрт ных за лаў, ра бот нi каў авiя кам па нiй i iн-

шых сфер. У пры ват нас цi, ён пра ду гледж вае вы дзя лен не 

$436 мiль яр даў на над звы чай ную да па мо гу дзяр жаў ным 

i мяс цо вым ор га нам ула ды, вы пла ты па $1,2 тыс. боль-

шас цi аме ры кан цаў, па ве лi чэн не вы плат па бес пра цоўi. 

За ко на пра ект дэ ма кра таў змя шчае i клю ча вое па ла жэн-

не, пад тры ма нае прэ зi дэн там ЗША До наль дам Трам пам 

i рэс пуб лi кан ца мi — $25 млрд для пра ду хi лен ня ты сяч 

зваль нен няў у па са жыр скiх авiя кам па нi ях, а так са ма 

$3 млрд для пад рад чы каў авiя кам па нiй.

На ву коў цы лi чаць, што цень ад клё наў лепш 
за ўсё аба ра няе ад шкод на га уль тра фi я ле ту

Лiс це пур пур на га ка ра леў-

ска га клё на за бяс печ вае най-

леп шую аба ро ну ад уль тра фi я-

ле та ва га вы пра мень ван ня, якое 

вы клi кае со неч ныя апё кi, сцвяр-

джа юць ка над скiя на ву коў цы. 

Сле дам iдуць бе лы ба лот ны дуб, ча ром ха i мед ны бук. 

У iх це нi мож на зна хо дзiц ца без шко ды для зда роўя ўтрая 

даў жэй, чым пад ад кры тым сон цам. На апош нiх мес цах 

гiнк га i чыр во ны клён. Уся го на ву коў цы ацэнь ва лi сон ца-

ахоў ныя якас цi 64 дрэў шас нац ца цi па род, якiя най больш 

час та су стра ка юц ца ў пар ках i на пры школь ных участ ках 

Та рон та. Гэ та пер шае па доб нае да сле да ван не ў Паў ноч-

ным паў шар'i. На пра ця гу двух га доў да след чы кi па раў-

ноў ва лi сi лу уль тра фi я ле та ва га вы пра мень ван ня ў це нi 

дрэў i на ад кры тым мес цы. Ра ней ана ла гiч ныя за ме ры 

ра бi лi ся толь кi ў Аў стра лii i Но вай Зе лан дыi.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Сло ва — чы та чам «Звяз ды»

«З ГЭ ТАЙ 
ГА ЗЕ ТАЙ 
НI КО ЛI СУМ НА 
НЕ БУ ДЗЕ»

Але на КО ТА ВА, ды рэк тар ААТ «Ма гi лёў са юзд рук»:

— Не па лi чы це за 

лiс лi васць, але «Звяз-

да» мне вель мi па да ба ец-

 ца, гэ та па-са праўд -

на му на род ная га зе та. 

Яна вель мi раз на пла-

на вая, кож ны чы тач, 

па чы на ю чы ад школь-

нi ка і за кан чва ю чы пен-

сi я не рам, зной дзе ў ёй 

неш та ка рыс нае для 

ся бе. Усiм рэ ка мен дую: 

ка лi вы па дае воль ная 

хвi лiн ка, бя ры це i чы-

тай це — з гэ тай га зе-

тай нi ко лi сум на не бу-

дзе. Па да ба ец ца, што 

пуб лi ка цыi вель мi на блi жа ныя да лю дзей, па дзей, якiя 

ад бы ва юц ца ў кра i не, да на шай бе ла рус кай куль ту ры i 

тра ды цый. Га зе та iс нуе на пра ця гу ста га доў i, не су мня-

ва ю ся, бу дзе i на да лей та кая ж за па тра ба ва ная.

Аса бiс та мне па да ба юц ца ана лi тыч ныя ма тэ ры я лы, 

цi ка выя ар ты ку лы па псi ха ло гii, ка мен та рыi вя до мых бе-

ла рус кiх дзея чаў. Цi ка ва чы таць пра лёс лю дзей, як яны 

ча гось цi да сяг ну лi ў сва iм жыц цi, пра тое, чым жы ве на ша 

глы бiн ка.

Мне iм па нуе, што га зе та не на вяз вае ней кiя пэў ныя 

по гля ды i дум кi, рас каз вае пра на ша з ва мi жыц цё не пра-

д узя та. Гэ та зболь ша га тлу ма чыць пос пех вы дан ня.

А пе сi мiс там, якiя сцвяр джа юць, што га зе ты — уча-

раш нi дзень i яны ся бе зжы лi, ха чу ска заць: вы моц на 

па мы ля е це ся. Я ка жу як ча ла век, якi доў гi час зай ма ец ца 

пад пiс кай i рэа лi за цы яй пе ры ё ды кi ў роз нi цу. Бы лi роз ныя 

пе ры я ды, ка лi ты ра жы па да лi, але пра хо дзiў час, i ўсё ста-

на вi ла ся на свае мес цы. Пад пiс ка, маг чы ма, бу дзе вi да-

з мя няц ца, ка лiсь цi быў ухiл у бок ра ды каль на па лi тыч ных 

вы дан няў, сён ня хут чэй рэа лi зу юц ца вы дан нi для ду шы, 

дзе мож на пад гля дзець ней кiя па ра ды, па чы таць у воль ны 

час. Гэ та су свет ныя тэн дэн цыi, i тут нi чо га но ва га ня ма.

По пыт на вы дан не не за ле жыць ад па лi ты кi рэ дак цыi, 

гэ та за ле жыць ад та го, што ва кол ад бы ва ец ца: ад пры-

ро ды, на двор'я, ка ра на вi ру са — ад ча го за ўгод на. Нi ко лi 

не трэ ба ра бiць па спеш ных вы сноў.

Сiс тэ ма «Ма гi лёў са юзд рук» сён ня пе ра жы вае рэ фар-

ма цыю. Мы вель мi гнуткія i не ста iм на ад ным мес цы, 

увесь час шу ка ем но выя фор мы ра бо ты з клi ен там. Нам 

важ нае iх мер ка ван не, на ват не га тыў нае. Га лоў нае, каб 

яно бы ло. Страш ней, ка лi лю дзям ста но вiц ца ўсё абы-

яка ва. Мы мя ня ем ся, пе ра бу доў ва ем ся — гэ та так са ма 

пра грэс i раз вiц цё.

Да рэ чы, га зе ты — адзiн з са мых за па тра ба ва ных на-

шых та ва раў. Яны заў сё ды ў не па срэд ным до сту пе ад 

па куп нi ка. Ён мо жа па гар таць i вы зна чыц ца, што яму 

бо лей па ды хо дзiць. Ста ра ем ся зра бiць, каб усё бы ло па 

мак сi му ме кам форт на i зруч на для на ша га па куп нi ка. 

Вы ка рыс тоў ва ем за ко ны мар ке тын гу, ганд лю, каб най-

больш вы гад на пра дэ ман стра ваць наш та вар i звяр нуць 

на яго ўва гу. Сён ня на за па ша ны вя лi кi су свет ны во пыт у 

вя дзен нi лю бой спра вы, i мы iмк нём ся ад па вя даць гэ тым 

тэн дэн цы ям. Га зе ты так са ма вель мi ха да вы та вар, га лоў-

нае, пра вiль на яго па даць — нель га на вяз ваць, чы тач сам 

па вi нен зра бiць свой вы бар. I, каб зра бiць яго, ён па вi нен 

ве даць, пра што гэ тае вы дан не.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

У Вi цеб скiм абл вы кан-

ка ме прай шоў пры ём 

гра ма дзян па моч нi кам 

Прэ зi дэн та — iн спек-

та рам па Вi цеб скай 

воб лас цi Ана то лем 

ЛI НЕ ВI ЧАМ.

Ад на з за яў нiц пры еха ла 

з да рос лай дач кой з Верх-

ня дзвiн ска. Яе праб ле ма 

па тра буе дэ та лё ва га вы ву-

чэн ня. Пры ся дзiб ны ўчас так 

до ма на ву лi цы Са вец кай 

да стаў ся ёй у спад чы ну ад 

баць кi дзяў чы ны. Кавалак 

зямлі зна хо дзiц ца не да лё ка 

ад мос та, якi пла ну юць рэ кан-

стру я ваць ра зам з пад' ез да мi 

да яго. Жан чы на кан ста туе, 

што част ка зям лi бу дзе стра-

ча на, ка лi да ро га прой дзе па 

ёй. У iдэа ле яна раз лiч вае 

на тое, што за мест гэтых 

мет раў атры мае жыл лё, а 

дом ня хай зно сяць. У да-

рож нi каў iн шы по гляд на 

пы тан не. Маў ляў, ус кра ек 

зям лi ка ля до ма ўсё роў на 

не вы ка рыс тоў ва ец ца, і нi я-

кiх асаб лi вых ня зруч нас цяў 

быць не мо жа. Жы хар ка 

рай цэнт ра з гэ тым пы тан-

нем ужо звяр та ла ся ў Мi нiс-

тэр ства транс пар ту i ка му нi-

ка цый, там па куль што яно 

зна хо дзiц ца на раз гля дзе. 

Ана толь Лi не вiч да ру чыў 

ра за брац ца да рож нi кам i 

мяс цо вай ула дзе.

Жы хар Ор шы, iн ва лiд трэ-

цяй гру пы, па скар дзiў ся на 

тое, што з са ка вi ка не мо жа 

знай сцi ра бо ту, якая ад па-

вя да ла б яго ста ну зда роўя. 

У сваю чар гу, прад стаў нiк 

Ар шан ска га рай вы кан ка ма 

за вя раў, што га ра джа нi ну 

шмат ра зоў пра па ноў ва лi 

роз ныя па са ды. Ды яму ўсё 

не па да ба ла ся. Ад чар го-

вай — лiф цё ра ў спа да рож-

нi ку Ор шы — Ба ра нi — ад-

мо вiў ся. Па моч нiк кi раў нi ка 

дзяр жа вы да ру чыў знай сцi 

ап ты маль ны ва ры янт. Ад-

каз ныя асо бы па шу ка юць 

ар га нi за цыi, дзе маг лi б 

пра ца ўлад ка ваць ча ла ве ка 

з аб ме жа ва ны мi маг чы мас-

ця мi.

Жан чы на, якая рас ка за ла 

пра ад сут насць пе ша ход най 

да ро гi ў ле се ў Вi цеб скiм ра ё -

не да вёс кi Шэ вi на, на жаль,

нi я кiх ар гу мен таў су праць не 

ўспры ма ла... I гэ та пры тым, 

што Ана толь Лi не вiч аса бiс та 

вы яз джаў на мес ца i прый-

шоў да вы сно вы, што вы ся-

каць лес нель га. Тым больш 

што по бач са на то рый. За яў-

 нi ца за вя ра ла, што не аб-

 ход на да ро га даў жы нёй 

2,5 кi ла мет ра для пра хо ду 

пен сi я не раў у ап тэ ку i па па-

куп кi ў кра му, бо аў та лаў ка 

пры яз джае да во лi рэд ка.

Без умоў на, заў сё ды мож-

на знай сцi аль тэр на тыў ны 

ва ры янт. У гэ тым вы пад ку 

ад ка рэк та ваць гра фiк аў та-

лаў кi цi доб ра ўпа рад ка ваць 

ляс ную да рож ку. Але трэ ба 

дэ та лё ва ўсё яшчэ раз пра-

ана лi за ваць.

Да рэ чы, як ад зна чыў 

у раз мо ве з жур на лiс та мi 

Ана толь Лi не вiч, вы езд на 

мес ца да зва ляе вы пра ца-

ваць пра вiль ны ал га рытм 

вы ра шэн ня праб ле мы. Ка лi 

ча ла век не мае ра цыi, трэ ба 

так i ка заць, што ня ма за-

кон ных пад стаў пай сцi яму 

на су страч. У лю бым вы пад-

ку гра ма дзя нiн па вi нен ад-

чу ваць, на ват ка лi зва рот 

не па кам пе тэн цыi, што з iм 

га во раць на роў ных.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

З кож ным на роў ныхБлiз кая ўла да
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Тэх на ло гii
ДА ДЗЕВЯЦІ ТЫ СЯЧ ЭЛЕКТ РА КА РАЎ ШТО ДНЯ

Сё ле та «жа лез ных ко ней» бу дуць за ра джаць да 400 элект ра за пра ва чных стан цый

Дня мi сет ка ЭЗС Malanka пад вя ла 

вы нi кi дзей нас цi за паў год дзе i 

агу чы ла ак ту аль ную ста тыс ты ку 

па коль кас цi стан цый i элект ра ма-

бi ляў у Бе ла ру сi. Экс пер ты кам-

па нii ад зна ча юць, што з па чат ку 

ле та коль касць элект ра ма бi ляў у 

нас вы рас ла ў два ра зы. Ка лi вяс -

ной га ва ры ла ся пра тое, што ў на шай 

кра i не больш за 500 элект ра ма бi-

ляў, то, па вод ле ацэ нак «Бе ла рус-

наф ты», у па чат ку жнiў ня та ко га 

транс пар ту ў кра i не ста ла ка ля 

800 адзi нак.

Цал кам ча ка на лi да рам па аб слу-

гоў ван нi элект ра ка раў лi чыц ца Мiнск, 

дзе ўжо ця пер дзей нi чае 171 элект ра-

за праў ка. Ха рак тэр на, што да кан ца 

го да ў ста лi цы за пла на ва на ўста ноў ка 

яшчэ 110 хут кiх стан цый. Боль шасць з 

iх бу дуць раз ме шча ны ў цэнт ры го ра да, 

па блi зу ганд лё вых, за баў ляль ных i 

куль тур на-спар тыў ных аб' ек таў. Ад нак, 

у спаль ных ра ё нах ста лi цы кi роў цы 

элект ра ка раў так са ма ма юць маг чы-

масць за рад кi.

«На ша га лоў ная за да ча — за бяс-

печ ваць кам форт кi роў цам элект ра-

ма бi ляў зруч ным раз мя шчэн нем за-

пра ва чных стан цый. Ка ля ганд лё вых 

i за баў ляль ных цэнт раў, на пар коў ках

су пер мар ке таў, крам мы ўста наў лi ва-

ем хут кiя стан цыi. Ула даль нi кi элект-

ра ма бi ляў, ка лi пры яз джа юць у ганд-

лё вы цэнтр, мо гуць пад клю чыць аў-

то да за рад най стан цыi i iс цi па сва iх 

спра вах. Ка лi ўла даль нiк вяр та ец ца, 

элект ра ма бiль ужо за ра джа ны. Зруч-

на i кам форт на», — рас тлу ма чыў на-

мес нiк ды рэк та ра ВА «Бе ла рус наф та» 

Анд рэй Ко цiк.

Акра мя коль кас цi элект ра за пра-

ва чных стан цый, у «Бе ла рус наф це» 

па лi чы лi, на коль кi кi ла ват за ра джа-

юц ца элект ра ма бi лi ў ме сяц i коль кi 

ча су на гэ та па трэб на. Як ака за ла ся, 

у жнiў нi на стан цы ях Malanka элект ра-

ма бi лi за ра дзi лi ся на 80 ты сяч кВт•ч, 

гэ та зна чыць за рад кi, якую атры ма лi 

бе ла рус кiя элект ра ма бi лi, а гэ та — 

на 4500 кi ла мет раў, з за па сам ха пi ла б 

для па езд кi з Мiн ска ў Лi са бон.

Ка лi ж пе ра вес цi се сii за рад кi ў га-

дзi ны, то ў ме сяц на за рад ку ўсiх элект-

ра ма бi ляў пай шло больш за 10 ты сяч 

га дзiн, або 3,5 го да.

Што да ты чыц ца коль кас цi ЭЗС у 

аб лас цях, то тут лi дзi ру юць Брэст i 

Брэсц кая воб ласць. Там на гэ ты год 

за пла на ва на ўста на вiць 15 но вых «за-

ра дак». Да кан ца го да iх коль касць на 

Брэст чы не вы рас це да 34 стан цый. 

На дру гiм мес цы — Гро дзен ская воб-

ласць, там сё ле та пла ну ец ца ўзвес цi 

11 ЭЗС. Да кан ца го да агуль ная коль-

касць стан цый скла дзе 27 штук. Брэсц-

кi i Гро дзен скi на прам кi тра ды цый на 

лi чац ца ад ны мi з са мых пры ваб ных у 

Бе ла ру сi, бо ма юць ту рыс тыч ны па тэн-

цы ял, i ме на вi та праз гэ тыя воб лас цi 

пра хо дзяць са мыя ажыў ле ныя мiж на-

род ныя тра сы.

Сет ка за пра вак Malanka да кан ца 

го да пла нуе ўста на вiць яшчэ хут кiя 

стан цыi ва ўсiх аб лас цях кра i ны: у Вi-

цеб скай — 2, Го мель скай — 10, Ма гi-

лёў скай — 1, Мiн скай — 7 ЭЗС. Та кiм 

чы нам, да сён няш нiх 270 стан цый ва 

ўсёй кра i не да да дуц ца яшчэ больш за 

150 хут кiх «за ра дак». А агуль ная коль-

касць ЭЗС пе ра вы сiць 400 адзi нак.

У кам па нii ад зна ча юць, што ўпор 

зроб ле ны ме на вi та на раз вiц цё хут-

кiх ЭЗС. Iх уста ноў ка на буй ных аў та-

ма бiль ных тра сах да зво лiць кi роў цам 

эка но мiць час i па паў няць не аб ход ны 

за пас энер гii свай го элект ра ка ра за лi-

ча ныя хвi лi ны. Спе цы я лiс та мi элект ра-

аў та ма бiль на га рын ку пад лi ча на, што 

ўжо сён ня Malanka здоль ная аб слу гоў-

ваць да 9000 элект ра ка раў што дня.

Сяр гей КУР КАЧ.


