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До лар ста но віц ца па гро зай 
эка но мі цы ЗША

Імк лі вы рост до ла ра на-

но сіць шко ду аме ры кан скай 

эка но мі цы, пі ша Blооmbеrg. 

Не ка то рыя ўдзель ні кі рын-

ку асце ра га юц ца, што гэ та 

мо жа вы клі каць рэ цэ сію. Ад-

зна ча ец ца, што ўма ца ван не кур са мае тэн дэн цыю не га-

тыў на ад бі вац ца на пры быт ку транс на цы я наль ных кам-

па ній ЗША, а так са ма па вы шае вы дат кі для за меж ных 

кар па ра цый, якія ма юць даў га выя аба вя за цель ствы на 

трыль ё ны до ла раў. У пры ват нас ці, не га тыў ны ўплыў ад-

чу ва юць на са бе та кія кам па ніі, як Со са-Соlа, Саtеrріllаr, 

Bоеіng. Эка на міс ты лі чаць, што лю бое да лей шае ўма ца-

ван не аме ры кан скай ва лю ты мо жа стаць вы клі кам для 

су свет най эка но мі кі. Mоrgаn Stаnlеу і Brаndуwіnе Glоbаl 

Іnvеstmеnt Mаnаgеmеnt ба чаць у ды на мі цы па тэн цый ны 

ка та лі за тар на ступ най рэ цэ сіі ў ЗША і све це і праг на зу юць 

аб вал кур са на 25 пра цэн таў на пра ця гу на ступ ных пя ці 

га доў. На фо не хіст ка га ста но ві шча до ла ра эка на міс ты 

ўсё час цей ро бяць вы бар на ка рысць паўд нё ва к арэй скай 

во ны, чэш скай кро ны, но ва зе ланд ска га до ла ра, япон скай 

іе ны і швей цар ска га фран ка.

Ар муз скі пра ліў 
пры зна лі зо най па вы ша най ры зы кі

Ар муз скі пра ліў пры зна ны ча со вай зо най па вы ша най 

ры зы кі, што за бяс печ вае для ма ра коў, якія пра цу юць 

у гэ тым ра ё не, да дат ко выя бо ну сы, па ве да мі ла прэс-

служ ба Ра сій ска га пра фе сій на га са ю за ма ра коў (РПСМ). 

Уве ча ры 19 лі пе ня ВМС Кор пу са вар та вых іс лам скай 

рэ ва лю цыі (КВІР, част ка ўзбро е ных сіл Іра на) за тры ма-

лі ў Ар муз скім пра лі ве ў іран скіх тэ ры та ры яль ных во дах 

бры тан скі тан кер Stеnа Іmреrо і пас ля су пра ва дзі лі яго 

ў порт Бэн дэр-Абас. Экі паж тан ке ра, які скла да ец ца 

з 23 ча ла век за ста ец ца 

на бор це. Іран скія ўла ды 

за яві лі, што тан кер ста-

іць на яка ры ка ля пор та. 

«Мы пра цяг ва ем за клі-

каць да спа кою ў гэ тым 

ра ё не пла ван ня і вы зва-

лен ня экі па жа», — пры-

вод зяц ца ў па ве дам лен-

ні РПСМ сло вы стар шы ні 

сек цыі ма ра коў Між на род най фе дэ ра цыі транс парт ных 

ра бо чых (ІTF) Дэ ві да Хен дэ ля.

Бры тан цы ма са ва скуп ля юць 
пра дук ты пер шай не аб ход нас ці

Як ада б'ец ца вы хад Злу ча-

на га Ка ра леў ства з ЕС на эка-

но мі цы кра і ны, па куль дак лад-

на ні хто не ве дае, але пра гно зы 

па сту па юць ад уме ра на пе сі міс-

тыч ных да прос та ка та стра фіч-

ных. На гэ тым фо не бры тан цы 

па ча лі ма са ва скуп ляць та ва ры пер шай не аб ход нас ці. Да 

раз во ду з ЕС рых ту юц ца прос та як да вай ны, ад зна чае 

Еurоnеws. Па вод ле ацэ нак экс пер таў, толь кі за апош нія ме-

ся цы жы ха ры ка ра леў ства вы дат ка ва лі больш за 4 міль яр ды 

фун таў, па паў ня ючы за па сы ежы, на по яў, а так са ма ле каў. 

Но ва абра ны бры тан скі прэм' ер Бо рыс Джон сан па абя цаў 

вы вес ці Злу ча нае Ка ра леў ства з ЕС да 31 каст рыч ні ка, 

пры чым не за леж на ад та го, ці бу дзе да сяг ну та на леж нае 

па гад нен не з Бру се лем ці не. Джон сан вя до мы сва ёй прын-

цы по вай па зі цы яй да тыч на брэк сі ту, та му асця ро гі экс пер таў 

і прад стаў ні коў біз не су ў цэ лым не мар ныя. Агуль ная нер-

во васць ад бі ва ец ца на фон да вых і ва лют ным рын ках. За 

мі ну лыя тыд ні курс фун та апус ціў ся да мі ні маль най ад зна кі 

ў ад но сі нах да еў ра з 2016 го да, ка лі, улас на, бры тан цы і 

пра га ла са ва лі за вы хад з ЕС. У су вя зі з гэ тым кі раў нік Бан ка 

Анг ліі Марк Кэр ні за явіў, што «жорст кі брэк сіт» пры вя дзе да 

рэ аль на га эка на міч на га шо ку для кра і ны.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Кра дуць гро шы з кар так
Гэ ты мі дня мі жы ха рам Грод на тэ ле фа на ва лі з роз ных ну-

ма роў не вя до мыя гра ма дзя не. Ча ла век на дру гім кан цы 

про ва да прад стаў ляў ся су пра цоў ні кам фі нан са вай уста но-

вы і ка заў, што з плас ты ка вай карт кай мо гуць быць праб-

ле мы, а для та го, каб іх вы ра шыць, не аб ход на ўдак лад ніць 

усе ад па вед ныя рэ кві зі ты пла цеж на га срод ку.

За кла по ча ныя гра ма дзя не пе ра да ва лі не аб ход ную ін фар ма-

цыю «фі нан сіс ту», а як вы нік — праз не ка то ры час з іх ра хун каў 

зні ка лі гро шы. На 13 жніў ня ў Каст рыч ніц кі РА УС Грод на з па доб-

ны мі за ява мі звяр ну лі ся восем гра ма дзян. У ад на го з па цяр пе лых 

вы кра дзе на 800 руб лёў.

Па вод ле слоў пер ша га на мес ні ка на чаль ні ка Каст рыч ніц-

ка га РА УС го ра да Грод на пад пал коў ні ка мі лі цыі Вя ча сла ва 

ДЗЕ МІ ДО ВІ ЧА, пры пра вя дзен ні пра вер кі пра ва ахоў ні кам уда-

ло ся ўста на віць, што зла мыс ні кі вы ка рыс тоў ва лі кам п'ю тар ную 

пра гра му, якая змя няе ну мар тэ ле фо на. Да чы нен не рэ аль ных 

ула даль ні каў ну ма роў да та го, што ад бы ва ла ся, не па цвяр джа ец-

ца. «Ця пер мы пра во дзім комп лекс апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра-

пры ем стваў, на кі ра ва ных на ўста наў лен не асо бы ці гру пы асоб, 

якія ўчы ні лі гэ тае дзе ян не. Ха це ла ся б на га даць гра ма дзя нам, 

што ні ко му нель га пе ра да ваць рэ кві зі ты сва ёй бан каў скай карт кі. 

Су пра цоў ні кі фі нан са вай уста но вы, бан ка не бу дуць пра сіць вас 

прад ста віць па доб ную ін фар ма цыю, тым больш — з да па мо гай 

зван коў», — рас ка заў Вя ча слаў Дзе мі до віч.

— Ву чэн не «Шчыт Са ю за — 

2019» — гэ та за ключ ны этап двух га-

до ва га цык ла су мес най пад рых тоў кі 

Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі і Ра сіі, — 

за зна чыў Алег Бе ла ко неў. — Яно 

но сіць пла на вы ха рак тар і пра во-

дзіц ца раз на два га ды па чар зе на 

тэ ры то рыі кож най з кра ін. За ду ма 

ву чэн ня рас пра ца ва на з улі кам 

ана лі зу маг чы мых ва ры ян таў уз нік-

нен ня ва ен най па гро зы Са юз най 

дзяр жа ве і раз горт ван ня ва ен на га 

кан флік ту. Прак ты ка па каз вае, што 

ён па чы на ец ца з дзе ян няў тэ ра рыс-

таў, се па ра тыс таў, ін шых не за кон-

ных уз бро е ных фар мі ра ван няў. Іх 

пад трым лі ва юць трэ ція сі лы. Гэ ты 

ва ры янт і бу дзе ад пра ца ва ны пад-

час ву чэн ня.

Апош нім ча сам ву чэн ні аб' яд на-

ных уз бро е ных сіл бло ка НА ТА пра-

хо дзяць ва Ус ход няй Еў ро пе па блі зу 

на шых гра ніц. Ра зам з тым «Шчыт 

Са ю за — 2019» бы ло вы ра ша на 

пра во дзіць не на па гра ніч ных па-

лі го нах, а ў глы бі ні тэ ры то рыі Ра сіі. 

Зроб ле на гэ та з улі кам та го, каб не 

аб васт раць аб ста ноў ку у Еў ро пе. 

А яшчэ — па ка заць за ці каў ле насць 

на ша га бо ку зні зіць гра дус на пру-

жан ня.

Ву чэн не бу дзе пра во дзіц ца ў два 

эта пы.

Пер шы з іх пра цяг нец ца трое 

су так. На ім бу дуць ад пра ца ва ны 

пы тан ні пры мя нен ня рэ гі я наль най 

гру поў кі вой скаў. Злу чэн ні і во ін скія 

час ці бу дуць не па срэд на на мес цах 

вы ра шаць за да чы, скі ра ва ныя на 

не да пу шчэн не дэ ста бі лі за цыі аб-

ста ноў кі ў зо нах ад каз нас ці. Так са ма 

яны пад рых ту юц ца да ба я вых дзе ян-

няў ва ўмо вах на ня сен ня пра ціў ні кам 

ра кет ных і ар ты ле рый скіх уда раў.

Дру гі этап раз лі ча ны на чац вё ра 

су так. Ён бу дзе пры све ча ны пы тан-

ням кі ра ван ня вой ска мі, пад тры ман-

ня ўза е ма дзе ян ня і іх усе ба ко ва га 

за бес пя чэн ня пад час аба рон чых 

дзе ян няў. А так са ма — ста бі лі за-

цыі аб ста ноў кі.

— Вар та за зна чыць, што коль-

касць ва ен на слу жа чых і ба я вой тэх-

ні кі, якія ўдзель ні ча юць у ву чэн ні, 

не пе ра вы шае ўзро вень, вы зна ча ны 

для аба вяз ко ва га на зі ран ня ў ад па-

вед нас ці з між на род ны мі да га во ра-

мі, — ка жа Алег Бе ла ко неў. — Так, у 

ім бу дзе за дзей ні ча на ка ля 12 ты сяч 

вай скоў цаў, да 950 адзі нак тэх ні кі 

і ка ля 70 са ма лё таў і вер та лё таў. 

Аб гэ тым Ра сія за га дзя па ве да мі ла 

дзяр жа вам — удзель ні цам АБ СЕ, 

згод на з нор ма мі Вен ска га да ку мен-

та 2011 го да.

Ад Бе ла ру сі ў Ні жа га род скую 

воб ласць ад пра віц ца больш за ча-

ты ры ты ся чы ча ла век аса бо ва га 

скла ду, больш за 30 тан каў, 80 бая -

вых бра ні ра ва ных ма шын, ка ля 50 

рэ ак тыў ных сіс тэм зал па ва га агню і 

мі на мё таў. Па вет ра ны эша лон скла-

дуць паў та ра дзя сят ка са ма лё таў і 

вер та лё таў.

На зад у пунк ты па ста ян най дыс-

ла ка цыі ў Бе ла ру сі яны вер нуц ца да 

4 каст рыч ні ка.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЗА МЕ СЯЦ ДА ВЯ ЛІ КІХ ВУ ЧЭН НЯЎ
Су мес нае апе ра тыў нае ву чэн не «Шчыт 

Са ю за — 2019» прой дзе з 13 да 19 ве рас-

ня на па лі го не па блі зу на се ле на га пунк та 

Му лі на Ні жа га род скай воб лас ці Ра сіі. Пра 

гэ та на бры фін гу па ве да міў на чаль нік 

Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл Бе ла-

ру сі — пер шы на мес нік мі ніст ра аба ро ны 

ге не рал-ма ёр Алег БЕ ЛА КО НЕЎ. Ён бу дзе 

кі ра ваць хо дам ву чэн ня ад бе ла рус ка га бо ку. Ад Ра сіі ана ла гіч-

ныя аба вяз кі ўскла дзе ны на ка ман ду ю ча га вой ска мі За ход няй 

ва ен най акру гі Уз бро е ных Сіл Аляк санд ра Жу раў лё ва.
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ГО ЛАЕ СЭЛ ФІ Ў КРА МЕ
За злос нае ху лі ган ства, здзейс не нае гру пай 

асоб, у Ма гі лё ве ў да чы нен ні да ча ты рох 18-га-

до вых хлоп цаў рас па ча та кры мі наль ная спра ва. 

Ака ліч нас ці зда рэн ня не зу сім звы чай ныя...

Па ін фар ма цыі УСК па Ма гі лёў скай воб лас ці, ноч чу 

ма ла дыя лю дзі рас пі ва лі спірт ныя на поі па мес цы жы-

хар ства ад на го з іх. Ка лі ал ка голь скон чыў ся, хлоп цы 

пай шлі па да баў ку ў нач ную кра му. Пе рад вы ха дам, 

вы ра шыў шы пра явіць п'я ную зу ха ва тасць, па да зра ва-

ныя зня лі шта ны, па кі нуў шы іх у ква тэ ры. Па дарозе 

ма ла дыя лю дзі па шко дзі лі люс тэр ка за дня га ві ду ў двух 

аў та ма бі лях, а так са ма пе ра шка джалі пра ез ду аў та-

ма бі ляў. За тым зня лі ўсю ас тат нюю воп рат ку і голымі 

зай шлі ў кра му. Адзін з кам па ніі дэ ман стра тыў на сеў на 

мес ца ка сі ра, каб зра біць фо та для са цы яль най сет кі. 

Усе свае дзе ян ні ма ла дыя лю дзі зды ма лі на ка ме ру 

ма біль на га тэ ле фо на. Па да ро зе да до му па да зра ва ныя 

бы лі за тры ма ны су пра цоў ні ка мі мі лі цыі. Вы ра ша ец ца 

пы тан не аб пры мя нен ні да іх ме ры стры ман ня. Уста ноў-

ле на, што адзін з хлоп цаў ра ней су дзі мы за ра ба ван не 

і не за кон ны аба рот нар ка тыч ных срод каў.

След чы мі па да зра ва ныя да пы та ныя, іх па ка зан ні 

да па соў ва юц ца і да паў ня юць ад но ад на го. Кан фіс ка ва-

ны ма біль ны тэ ле фон, на ка ме ру яко га ма ла дыя лю дзі 

зды ма лі свае дзе ян ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У АЎ ТО РАК, 13-га...
Ад на валь ні цы па цяр пе лі 

Брэсц кая і Го мель ская воб лас ці
Па вод ле апе ра тыў ных звес так МНС, ад моцнага 

вет ру 13 жніў ня (да 20 м/с) па цяр пе лі 19 на се ле ных 

пунк таў у Брэсц кім, Іва наў скім, Коб рын скім і Пін скім 

ра ё нах Брэсц кай воб лас ці. Па шко джа ны да хі шас ці жы-

лых да моў, 65 сель ска гас па дар чых бу дын каў, бу ды нак 

сель ска га Са ве та і 73 гек та ры ле са на са джэн няў. За фік-

са ва на 67 вы пад каў па дзен ня дрэў на пра ез ную част ку 

і пры ват ныя пад вор кі. 

Элект ра за бес пя чэн не на се ле ных пунк таў і аб' ек таў 

не па ру ша ла ся. Па дзен ні дрэў за фік са ва ны ў Брэсц кім 

(32 вы пад кі), Коб рын скім (8), Іва наў скім (25), Пін скім 

(2) ра ё нах. За тры мак ру ху транс пар ту не ад бы ло ся. 

Для рас пі лоў кі дрэў бы лі пры цяг ну ты 21 адзін ка тэх-

ні кі, 69 ра бот ні каў. З іх 8 адзі нак тэх ні кі і 24 ра бот ні кі 

МНС, 13 адзі нак тэх ні кі і 45 ра бот ні каў спе цы я лі за ва-

ных служ баў (ЖКГ, ДРСУ, да рож на-экс плу а та цый ныя 

прад пры ем ствы).

З-за навальніцы ў Го мель скім ра ё не бы ло па ру ша на 

элект ра за бес пя чэн не 39 на се ле ных пунк таў, 17 ма лоч-

ната вар ных фер маў, 12 зер не су шыль ных комп лек саў. 

Ад клю ча лі ся ад элект ра за бес пя чэн ня на се ле ныя пунк ты 

ў трох сель са ве тах Го мель ска га ра ё на. Як мяр ку ец ца, 

пры чы на ад клю чэн ня — па дзен не дрэў на лі ніі элект ра-

пе ра да чы. Па ін фар ма цыі МНС, па цяр пе лых ня ма.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Сты хія Ну і ну!

...БО ПРОЗ ВІ ШЧА 
БЫ ЛО АД НОЛЬ КА ВАЕ

Гіс то рыя гэ тая, як па ве да міў афі цый ны прад стаў нік УУС 

Го мель ска га абл вы кан ка ма Ві таль ПРЫ СТРО МАЎ, па ча-

ла ся яшчэ ў кра са ві ку гэ та га го да, ка лі ў офіс ад на го з 

апе ра та раў со та вай су вя зі ў Го ме лі звяр нуў ся абу ра ны 

клі ент. Муж чы на не ра зу меў, ча му ён па ві нен вы плач ваць 

рас тэр мі ноў ку за тэ ле фон, які не куп ляў. Раз бі рац ца ў пе-

ры пе ты ях спра вы па ча лі су пра цоў ні кі БЭЗ Цэнт раль на га 

РА УС г. Го ме ля.

Вы ву чыў шы фі нан са вую да ку мен та цыю, апе ра тыў ні кі вы свет-

лі лі, што да мо ву на про даж со та ва га тэ ле фо на афор міў спе цы я-

ліст па ра бо це з клі ен та мі з та кім са мым проз ві шчам, як і ў та го 

абу ра на га га мяль ча ні на.

Су пра цоў нік кам па ніі, да ве даў шы ся, што ім усур' ёз за ці ка ві лі ся 

пра ва ахоў ныя ор га ны, ад моўч вац ца не стаў і рас ка заў пра схе му 

сва іх не за кон ных про да жаў.

Ма ла ды ча ла век вы ра шыў за ра біць на пе ра про да жы со та вых 

тэ ле фо наў. «Па куп ні ка мі» вы сту пі лі яго сва я кі. Па на ду ма ных 

пад ста вах ён браў у іх паш пар ты і афарм ляў куп лю ма біль ні каў у 

рас тэр мі ноў ку. Стры еч ныя і тра ю рад ныя сёст ры, бра ты, дзядзь кі 

і цёт кі, на ту раль на, на ват і не ве да лі пра тое, што на бы лі да ра гі 

та вар. Ма біль ні кі, да рэ чы, вы бі ра лі ся ня тан ныя, ад ты ся чы руб лёў 

і вы шэй. Але, каб па лег чыць фі нан са вую на груз ку, тэр мін рас тэр-

мі ноў кі ста віў ся мак сі маль на пра цяг лы.

За тым га мяль ча нін раз мя шчаў аб' явы аб про да жы со та вых 

пры лад на ганд лё вых ін тэр нэт-пля цоў ках. «Труб кі» сы хо дзі лі хут-

ка, бо кошт быў знач на ні жэй шы за ры нач ны. Атры ма ныя та кім чы-

нам гро шы тра ці лі ся на даў гі і за ба вы. З кан ца каст рыч ні ка 2018-га 

да кра са ві ка 2019-га хло пец па спеў афор міць у рас тэр мі ноў ку 

13 апа ра таў со та вай су вя зі на агуль ную су му 14 286 руб лёў.

Па гэ тай спра ве (кра дзеж шля хам зло ўжы ван ня служ бо вы мі 

паў на моц тва мі) мі лі цы яй уз бу джа на кры мі наль ная спра ва. Апе ра-

тыў ні кам ужо ўда ло ся знай сці во сем со та вых тэ ле фо наў, пры чым 

не толь кі ў Го ме лі, але і ў Грод не, Мін ску, Рэ чы цы. А спе цы я ліст 

па ра бо це з клі ен та мі част ко ва кам пен са ваў шко ду.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

Як нас ду рацьАты-ба ты


