
20 жніўня 2019 г. СЁННЯ 3

Суд у Лон да не аба вя заў Ні ге рыю вы пла ціць 
бры тан скай кам па ніі дзевяць міль яр даў 
до ла раў — трэць дзярж бюд жэ ту

Урад Ні ге рыі аба вя за ны вы пла ціць бры тан скай кам па ніі 

Рrосеss & Іndustrіаl Dеvеlорmеnt Lіmіtеd (Р&ІD) кам пен са-

цыю ў па ме ры 9 міль яр даў до ла раў у якас ці кам пен са цыі 

за ня вы ка на ны кант ракт. Як пе рад ае ТАСС, ад па вед ная 

па ста но ва пры ня та Вы со кім су дом Лон да на.

Ад зна ча ец ца, што гэ тая су ма скла дае ад ну трэць ад 

дзяр жаў на га бюд жэ ту кра і ны на гэты год.

Амаль дзе сяць га доў та му ні ге рый скі ўрад пад пі саў 

з ін жы ні рын га вай і кі роў най кам па ні яй Р&ІD 20-га до вае 

па гад нен не аб па стаў ках і пе ра пра цоў цы пры род на га 

га зу. Ад нак ра бо ты па ім прак тыч на не ажыц цяў ля лі ся. 

Ле там 2012 го да бры тан ская кам па нія па да ла іск у ар-

біт раж ны суд Лон да на. Праз пяць га доў тры бу нал вы-

нес ра шэн не на ка рысць Р&ІD, аба вя заў шы Ні ге рыю 

вы пла ціць за не вы ка нан не кант рак ту су му ў па ме ры 

6,6 міль яр да до ла раў.

Ад нак ні ге рый скі ўрад па даў апе ля цыю ў Вы со кі суд 

Лон да на з мэ тай да біц ца пе ра гля ду гэ та га ра шэн ня тры-

бу на ла. Пас ля раз гля ду спра вы суд па ста на віў па кі нуць 

у сі ле ра шэн не ар біт раж на га тры бу на ла, на лі чыў шы пры 

гэ тым да доў гу пра цэн ты.

Трамп за явіў пра стра ту трох—пяці міль яр даў 
до ла раў з-за ра бо ты прэ зі дэн там ЗША

Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп, вы сту па ю чы пе рад су-

пра цоў ні ка мі наф та хі міч на га 

прад пры ем ства кам па ніі Shеll, 

раз ме шча на га не да лё ка ад 

Пітс бур га, штат Пен сіль ва нія, 

за явіў, што, зай ма ю чы гэ тую 

па са ду, стра ціў да $5 млрд.

«Ве ра год на, гэ та (зна хо джан не на па са дзе прэ зі дэн-

та ЗША. — «Зв».) ужо каш та ва ла мне ад $3 мільярдаў 

да $5 мільярдаў — і мне ўсё роў на. Вы ве да е це, ка лі вы 

ба га тыя, гэ та не мае зна чэн ня. Я прос та ха чу ра біць вы-

дат ную ра бо ту», — цы туе Трам па NBС Nеws.

Па сло вах кі раў ні ка аме ры кан скай дзяр жа вы, та кія 

стра ты аб умоў ле ны тым, што ён ад мо віў ся ад пра ця гу 

кар' е ры прад пры маль ні ка, а так са ма «што дзён ны мі» су-

до вы мі пра цэ са мі, бо яму рэ гу ляр на да во дзіц ца тра ціц ца 

на ад ва ка таў з-за па да дзе ных су праць яго іс каў. «Прэ-

зі дэнц кая па са да абы хо дзіц ца мне ў цэ лае ба гац це», — 

да даў ён.

Пры гэ тым Трамп за явіў, што, ня гле дзя чы на гэ та, мае 

на мер пе ра вы бі рац ца на па са ду прэ зі дэн та.

Як ад зна чае NBС, ліч бы, якія на зваў Трамп, прак тыч на 

не маг чы ма пра ве рыць, бо прэ зі дэнт не пуб лі ка ваў свае 

пад атко выя дэк ла ра цыі, ра ней па абя цаў шы зра біць гэ та 

пас ля сы хо ду з па са ды. Акра мя та го, тэ ле ка нал па ве-

дам ляе, што Трам па ра ней вы кры лі ў тым, што ён пе ра-

боль шыў сваё ба гац це (Трамп за яў ляў, што яго па мер 

боль шы за $10 млрд).

Доў га жы ха ра мож на вы лі чыць па ва ла сах
З уз рос там знеш насць лю дзей змя ня ец ца, і сі віз на 

лі чыц ца ад ной з пры кмет ста рэн ня. Іс пан скія ву чо ныя 

вы яві лі не ча ка ную су вязь па між з'яў лен нем сі вых ва ла соў 

і пра цяг лас цю жыц ця.

Спе цы я ліс ты з Мад ры да пра вя лі не каль кі да сле да ван-

няў, яны ўваж лі ва вы ву чы лі больш за пяць ты сяч гіс то рый 

хва роб роз ных лю дзей ва ўзрос це ад 30 да 60 га доў і вы-

свет лі лі, як звя за ны ко лер ва ла соў з ры зы кай заў час най 

смер ці ад сур' ёз ных за хвор ван няў.

Для вы пра цоў кі піг мен та, які ад каз вае за ко лер ва ла-

соў, у ар га ніз ме ча ла ве ка па він на пры сут ні чаць рэ чы ва — 

глу а ты ён. Тое ж рэ чы ва не аб ход на для аба ро ны ар га-

 ніз ма ад сар дэч на-са су дзіс тых і ан ка ла гіч ных за хвор ван-

няў, а так са ма хва ро бы Аль цгей ме ра. З уз рос там вы раб 

гэ та га рэ чы ва ў ар га ніз ме зні жа ец ца, а ры зы ка сур' ёз ных 

хва роб, на ад ва рот, уз рас тае. У ра на па сі ве лых лю дзей 

глу а ты ён «рас хо ду ец ца» не на вы пра цоў ку піг мен та, а на 

аба ро ну ар га ніз ма. Та кім чы нам, ран няя сі віз на ўказ вае 

на тое, што ча ла век мо жа пра жыць доў га.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Вы ба ры-2019

ПА ДЗЕЯ, ЯКАЯ ДА ТЫ ЧЫЦ ЦА КОЖ НА ГА
Пер шая мі сія між на род ных на гля даль ні каў бу дзе акрэ ды та ва на 

ЦВК 4 ве рас ня

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.
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Яна прад стаў ле на Вы ка наў чым 

ка мі тэ там Са друж нас ці Не за леж-

ных Дзяр жаў. Пра гэ та рас ка за ла 

жур на ліс там стар шы ня Цэнт рвы-

бар ка ма Лі дзія ЯР МО ШЫ НА пе-

рад па чат кам се мі на ра Гра мад-

ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь».

Лі дзія Яр мо шы на ад зна чы ла, што 

ўжо за пла на ва на яе су стрэ ча з кі раў-

ні ком Вы кан ка ма СНД Сяр ге ем Ле бе-

дзе вым, пад час якой бу дуць уру ча ны 

пер шыя па свед чан ні на гля даль ні каў.

У Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 

Бе ла ру сі па сту пі лі па ве дам лен ні аб 

жа дан ні пры ехаць у на шу кра і ну мі сіі 

па ацэн цы па трэб з бо ку БДІПЧ АБ-

СЕ. Гэ та па куль прад стаў ні кі тэх ніч на-

га пер са на лу, якія бу дуць вы зна чаць 

умо вы пра вя дзен ня вы ба раў у на шай 

кра і не.

Па сло вах Лі дзіі Яр мо шы най, у ЦВК 

па сту пі лі пер шыя скар гі, на прык лад ад 

Бе ла рус ка га Хель сін ска га Ка мі тэ та — 

аб па цвяр джэн ні кан сты ту цый нас ці 

ўка заў аб на зна чэн ні вы ба раў. Ёсць 

зва ро ты ад гра ма дзян, якія пла ну юць 

ба ла та вац ца, з прось бай па тлу ма чыць 

ім за кон.

Вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў 

пры зна чы лі на 10 ме ся цаў ра ней за 

апош ні маг чы мы тэр мін, на 17 ліс та-

па да 2019 го да. У ін шым вы пад ку яны 

су па лі б у бу ду чым го дзе з абран нем 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. І ў пар ла мен та,

і ў кі раў ні ка кра і ны ад на ча со ва за кан-

чва юц ца тэр мі ны паў на моц тваў, але 

ні ко лі ў гіс то рыі Бе ла ру сі вы ба ры Прэ-

зі дэн та не су мя шча лі ся з ін шы мі.

«Бе лая Русь» услед за праф са юза-

мі з'яў ля ец ца дру гім па ак тыў нас ці 

гра мад скім аб' яд нан нем, якое фар-

мі руе вы бар чыя ка мі сіі. Не менш за 

тра ці ну скла ду вы бар чых ка мі сій па-

він ны скла даць прад стаў ні кі гра мад-

скіх аб' яд нан няў, па лі тыч ных пар тый. 

Акра мя та го, «Бе лая Русь» тра ды цый-

на ак тыў на ўдзель ні чае ў вы лу чэн ні 

кан ды да таў у дэ пу та ты і по тым у агі-

та цыі. «Я ду маю, што гэ та ар га ні за цыя 

тра ды цый на бу дзе іг раць сваю вель мі 

вя лі кую ро лю ў вы ба рах», — па ве да-

мі ла стар шы ня ЦВК Бе ла ру сі.

Лі дзія Яр мо шы на ак цэн та ва ла ўва-

гу на тым, што не з'яў ля ец ца чле нам 

гэ та га гра мад ска га аб' яд нан ня: бы ла 

за про ша на на ме ра пры ем ства ў якас ці 

дак лад чы ка і рас ка за ла пра асаб лі-

вас ці, асноў ныя эта пы і пра ві лы вы-

бар чай кам па ніі — 2019.

Па сло вах стар шы ні «Бе лай Ру сі» 

Ге на дзя Да вы дзькі, ар га ні за цыя пла-

нуе пра па на ваць у кан ды да ты амаль 

80 сва іх чле наў, ся род іх бу дзе і сам 

кі раў нік гра мад ска га аб' яд нан ня.

«Бе лая Русь» сфар мі ра ва ла пра-

па но вы па маг чы мых зме нах вы бар-

ча га за ка на даў ства і раз ліч вае, што 

гэ тую ра бо ту бу дуць ажыц цяў ляць 

вы бра ныя ў пар ла мент прад стаў ні кі 

ар га ні за цыі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

На двор'е

АПОШ НЯЯ ХВА ЛЯ 
ДОБ РА ГА ЦЯП ЛА
Да 31 градуса на фо не моц ных ліў няў

Пры ро да сё ле та шчод рая на сі нап тыч ныя сюр пры зы. 

Не вы клю чэн нем ста ла і ана маль нае па вы шэн не 

тэм пе ра ту ры ў апош няй дэ ка дзе жніў ня. Праў да, вяр-

тан не спя ко ты бу дзе су пра ва джац ца даж джа мі, мес-

ца мі да во лі моц ны мі. Па звест ках спе цы я ліс таў Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды, воб ласць па вы ша-

на га ат мас фер на га ціс ку, якая так па ра да ва ла нас у 

мі ну лыя вы хад ныя доб рым на двор' ем, са сту пае мес ца 

фран таль на му па дзе лу з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы.

А сён ня ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы. Мак-

сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ча ка ец ца ад плюс 22

да 28 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе кра і ны — 

да 29—31 цяп ла.

У се ра ду пад уплы вам ма ла ру хо ма га, кант раст на га і ак-

тыў на га ат мас фер на га фрон ту бу дзе больш аб ло каў. Уна чы 

мес ца мі, а ўдзень у мно гіх рэ гі ё нах кра і ны прой дуць ка рот-

ка ча со выя даж джы, дзе-ні дзе з на валь ні ца мі, па паў ноч ным 

за ха дзе ча ка юц ца моц ныя даж джы. Ве цер праг на зу ец ца 

ўме ра ны пе ра мен ных на прам каў, пры на валь ні цах па ры віс-

 ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 12 да 

19 гра ду саў, удзень — ад 18 гра ду саў цяп ла па паў ноч ным 

за ха дзе да 31 гра ду са па паў днё вым ус хо дзе кра і ны.

На на ступ ны дзень ча ка ец ца рост ат мас фер на га ціс ку, які 

ад цяс ніць фран таль ны па дзел на ўсход за ме жы кра і ны. Та му 

ў чац вер ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць. Уна чы мес ца мі, 

а ўдзень толь кі па паў днё вым ус хо дзе кра і ны прой дуць не вя-

лі кія ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мы на валь ні цы. Уна чы і 

ра ні цай у ні зі нах маг чы мы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы ста не кам форт най і скла дзе ад плюс 11 да 18 гра ду саў. 

Удзень бу дзе 18—24 цяп ла, па край нім паў днё вым ус хо дзе 

Го мель скай воб лас ці — плюс 25—29 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у пят ні цу і вы хад ныя нас ча кае цал кам доб рае на двор'е, 

толь кі ў ра ніш нія га дзі ны бу дзе да во лі све жа. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе 8—14 цяп ла, а мес ца мі бу дзе на ват 

апус кац ца да плюс 5—7 гра ду саў. А ўдзень сон ца пры грэе,  

зноў бу дзе да 20—26 цяп ла. Бяз вет ра на, спа кой на і га лоў-

нае — без апад каў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Тэн дэн цыі

Крэ ды ты дзе ла вым жан чы нам 
за год вы рас лі ў два ра зы

Цэнтр пад трым кі і раз віц ця жа но ча га 
прад пры маль ніц тва ство ра ны ў Бел ін вест бан ку

«У апош нія га ды тэр мін «жа но чае прад пры маль-

ніц тва» не толь кі тры ва ла ўвай шоў у эка на міч нае 

жыц цё су свет най су поль нас ці, але і стаў част кай 

бе ла рус кіх рэа лій. На раз віц ці жа но ча га біз не су 

сфа ку са ва ная ўва га дзяр жа вы і гра мад скіх ар га-

ні за цый. Хто пра пус ціць гэ тую тэн дэн цыю, той 

прай грае», — лі чыць на чаль нік Цэнт ра пад трым кі 

і раз віц ця жа но ча га прад пры маль ніц тва Бел ін вест-

бан ка Вік то рыя БАЙ РАН.

«Як па ка заў наш во пыт, асноў ныя праб ле мы, з які мі 

су ты ка юц ца біз нес-лэ дзі, — не да хоп ве даў у фі нан са вай 

сфе ры і ад сут насць срод каў для па чат ку і раз віц ця сва ёй 

спра вы. Мы па ста ві лі пе рад са бой за да чу па ме ры сіл вы-

ра шаць гэ тыя пы тан ні», — ад зна чы ла Вік то рыя Бай ран.

На сён няш ні дзень жа но чы біз нес — су свет ны трэнд. 

Жан чы ны скла да юць амаль 54 % на сель ніц тва на шай кра і -

ны, або прак тыч на па ло ву за ня тых у эка но мі цы. Больш 

за 37 % бе ла ру сак ма юць вы шэй шую аду ка цыю. Ка ля 

30 % гэ тых жан чын ма юць улас ны біз нес.

У струк ту ры клі енц кай ба зы ма ло га і ся рэд ня га біз не су 

Бел ін вест бан ка жа но чы біз нес скла дае 36 % — гэ та звыш 

11 ты сяч клі ен таў. За апош ні год (з лі пе ня мі ну ла га го да 

да лі пе ня ця пе раш ня га) коль касць крэ ды таў, якія вы да юц-

ца суб' ек там жа но ча га прад пры маль ніц тва, па вя лі чы ла ся 

амаль у два ра зы.

Сяр гей КУР КАЧ.

ГАС ЦІ НІ ЦЫ, ВАК ЗАЛ, АЭ РА ПОРТ...
Усё гэ та ўчо ра «за мі ні ра ва лі» ў ста лі цы
Цэнт раль ны (го ра да Мін ска) ра ён ны ад дзел След-

ча га ка мі тэ та рас па чаў кры мі наль ную спра ву па 

фак тах за ве да ма л жы вых па ве дам лен няў аб не бяс-

пе цы, якія ўтрым лі ва лі ін фар ма цыю аб мі ні ра ван ні 

пя ці гас ці ніц, чы гу нач на га вак за ла і На цы я наль на га 

аэ ра пор та Мінск. Пра гэ та па ве дам ля ец ца ў афі цый-

ным тэ ле грам-ка на ле СК.

Пра ва ахоў ныя ор га ны пры ня лі ме ры па за бес пя чэн ні 

бяс пе кі лю дзей: больш за дзве ты ся чы ча ла век бы лі эва-

 куя ва ны. На мес цы зда рэн няў учо ра вы бы ва лі са пёр на-

пі ра тэх ніч ныя і след ча-апе ра тыў ныя гру пы. Ні на ад ным з 

аб' ек таў вы бу хо вых пры лад не вы яў ле на. Ра бо та гас ці ніц, 

чы гу нач на га вак за ла і аэ ра пор та бы ла ад ноў ле на.

Ця пер пра вод зяц ца след чыя дзе ян ні, су мес на з су пра цоў-

ні ка мі мі лі цыі ўста наў лі ва юц ца аб ста ві ны зда рэн ня. Акра мя 

та го, след чыя ў Ма гі лё ве, дзе мес ціц ца кан такт-цэнтр БЧ, 

агле дзе лі ра бо чае мес ца спе цы я ліс та, які атры маў па ве дам-

лен не аб мі ні ра ван ні ста ліч на га чы гу нач на га вак за ла.

З па чат ку го да След чым ка мі тэ там за ве дзе на 35 кры мі-

наль ных спраў аб за ве да ма не праў дзі вых па ве дам лен нях 

аб не бяс пе цы. Пры іх рас сле да ван ні ўста ноў ле ны 14 ча ла-

век, якія ма юць да чы нен не да па доб ных па ве дам лен няў, 

а па шас ці кры мі наль ных спра вах ужо вы не се ныя аб ві на-

ваў чыя пры су ды.

За за ве да ма л жы вае па ве дам лен не аб не бяс пе цы пра -

ду гле джа на кры мі наль ная ад каз насць, якая на ды хо дзіць 

з 14 га доў. Акра мя гэ та га, па крыц цю пад ля га юць срод кі, 

за тра ча ныя эк стран ны мі служ ба мі на пра вя дзен не спе-

цы яль ных дзе ян няў і пра ве рач ных ме ра пры ем стваў, на-

гад ва юць у СК.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


