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Mооdу's спраг на за ва ла, хто вый грае 
прэ зі дэнц кія вы ба ры ў ЗША ў 2020 го дзе

Агенц тва Mооdу's Аnаlуtісs апуб лі ка ва ла ўлас ны пра-

гноз вы ба раў прэ зі дэн та ЗША 2020 го да. Згод на з ацэн кай 

ана лі ты каў, дзе ю чы аме ры кан скі прэ зі дэнт До нальд Трамп 

атры мае пе ра мо гу. Пры чым дзве з трох прад стаў ле ных 

ма дэ ляў ад да юць Трам пу больш упэў не ную пе ра мо гу ў па-

раў на нні з вы ні ка мі кам па ніі 2016 го да. Пра гно зы Mооdу's па 

аме ры кан скіх вы ба рах вы зна ча лі ся вы со кай дак лад нас цю. 

Вар та ад зна чыць, што ўсе ма дэ лі агенц тва прад каз ва юць 

пе ра мо гу Трам па, на ват у тым вы пад ку, ка лі да кан ца 2020 

го да эка но мі ка ЗША ўпад зе да шмат га до вых мі ні му маў, а 

фон да вы ры нак аб ва ліц ца на 9 пра цэн таў. Пры гэ тым трэ ба 

мець на ўва зе, што ана лі ты кі Mооdу's зы хо дзяць з та го, што 

ця пе раш ні гас па дар Бе ла га до ма не бу дзе ад хі ле ны ад па-

са ды і да пра цуе цал кам свой пер шы прэ зі дэнц кі тэр мін.

Іта лія зма га ец ца з це ня вой эка но мі кай
211 міль яр даў еў ра склаў 

аба рот це ня вой эка но мі кі Іта ліі 

за 2017 год, па ве да міў Еurоnеws. 

Амаль па ло ва знач най су мы 

скан цэнт ра ва на ў сек та рах 

ганд лю, транс пар ту і ар га ні за-

цыі гра мад ска га хар ча ван ня, а 

19 міль яр даў еў ра бы лі атры ма ны ад не за кон най дзей нас-

ці — та кой, як нар ка ган даль або пра сты ту цыя. Пра гэ та па ве-

да мі ла На цы я наль ная італь ян ская служ ба ста тыс ты кі ІSTАT. 

211 млрд еў ра — гэ та больш чым 12 пра цэн таў аб' ёму ва ла-

во га ўнут ра на га пра дук ту Іта ліі. Асноў ная част ка пра дук цыі 

це ня вой эка но мі кі — да баў ле ная вар тасць, якая вы раб ля-

ец ца з вы ка ры стан нем не ле галь най ра бо чай сі лы і за ста ец-

ца не за дэк ла ра ва най. Па вод ле звес так Еў ра ка мі сіі, у Іта ліі 

най боль шы ў ЕС раз рыў па між за пла на ва ны мі і атры ма ны мі 

па ступ лен ня мі ад ПДВ (па да тку на да баў ле ную вар тасць) — 

33,6 млрд еў ра. А ўся го ў 2017 го дзе эка но мі ка ЕС не да атры-

ма ла та кім чы нам 137,4 млрд. Ця пе раш ні італь ян скі ўрад 

рых ту ец ца ўвес ці ў бюд жэт ме ры для ба раць бы з ухі лен нем 

ад вы пла ты па дат каў — та кія, як за ах воч ван не вы ка ры стан ня 

лёг ка ад соч ва емых крэ дыт ных кар таў за мест не праз рыс тых 

гра шо вых апе ра цый і санк цыі для роз ніч ных пра даў цоў і па-

стаў шчы коў па слуг, якія пра цу юць «мі ма ка сы».

Ула ды Ма лі пра доў жы лі на год рэ жым 
над звы чай на га ста но ві шча

Рэ жым НС пра доў жа ны ў су вя зі з па гро за мі з бо ку тэ-

ра рыс таў і эк стрэ міс таў. Пра гэ та па ве да мі ла агенц тва 

Frаnсе Рrеssе. Асаб лі выя паў на моц твы ў рам ках рэ жы-

му над звы чай на га ста но ві шча да зво ляць ор га нам бяс пе кі 

эфек тыў на про ці дзей ні чаць уз бро е ным ба е ві кам на ўсёй 

тэ ры то рыі кра і ны. Як вя до ма, уз бро е ны кан флікт у гэ тай 

аф ры кан скай кра і не па між ура да вы мі вой ска мі і ба е ві ка мі 

роз ных гру по вак раз га рэў ся ў па чат ку 2012 го да. Шмат у 

чым ён быў спра ва ка ва ны аб васт рэн нем аб ста ноў кі ў Лі віі 

пас ля звяр жэн ня рэ жы му Му а ма ра Ка да фі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пус тэль нік 
вы хо дзіў на «спра ву»
След чыя ор га ны раз бі ра юц ца з жы ха ром Ра га чоў-

ска га ра ё на, яко га пра ва ахоў ні кі на пэў ны час згу-

бі лі, а праз шэсць га доў знай шлі ў ле се жы вым, 

праў да, тро хі здзі чэ лым.

Яшчэ ў 2013 го дзе гра ма дзя ні на ста лі па да зра ваць у 

здзяйс нен ні шэ ра гу кра дзя жоў, па ве да мі ла прэс-сак ра-

тар МУС Бе ла ру сі Воль га ЧА МА ДА НА ВА. Да чы і вяс ко-

выя ха ты муж чы на 

«чыс ціў» на ра дзі-

ме, у Ра га чоў скім 

ра ё не. У мо мант, 

ка лі су пра цоў ні кі 

мі лі цыі вый шлі на 

яго след, ён рап-

там знік. Да рэ чы, 

і кра дзя жы на не-

ка то ры час спы-

ні лі ся. Але праз 

не каль кі ме ся цаў 

з пры ват ных да моў зноў па ча лі зні каць пра дук ты, по суд, 

адзен не, бы та вая хі мія, ба та рэй кі, ліх та ры кі. Апе ра тыў ні кі 

па на бо ры гэ тых прад ме таў зда га да лі ся, што зла дзюж ка 

жы ве не дзе ўда ле чы ні ад цы ві лі за цыі.

Між тым і лес во чы мае. Адзін з па ляў ні чых паведаміў 

мяс цо ва му ўчаст ко ва му, што ба чыў у за рас ні ках дзіў на-

ва та га муж чы ну з ро ва рам. Мес ца бы ло не грыб ное, та-

му мі лі цы я нер вы ра шыў пра ве рыць ляс ны гу шчар. У яго 

глы бі ні ўчаст ко вы ін спек тар па тра піў на збу да ван не з 

бяр вен ня, пе ра кла дзе на га мо хам, дах яко га быў па кры ты 

рэ клам ным по лі эты ле нам.

У па бу до ве на лож ку спаў ча ла век у буш ла це і шап цы. 

Пас ля абу джэн ня ўчаст ко вы па знаў у ім вяс коў ца, яко га 

на пра ця гу апош ніх га доў вы шук ва лі за кра дзя жы. Там 

муж чы на рас ка заў, што вы ра шыў сха вац ца пас ля та го, 

як да ве даў ся, што ім за ці ка ві лі ся апе ра тыў ні кі. Спа чат-

ку ён збег у Ра сію, дзе не ле галь на пра ца ваў. Але ка лі 

най маль нік ашу каў яго і не за пла ціў гро шай, да вя ло ся 

вяр нуц ца на ра дзі му.

За кра ты не ха це ла ся, та му стаў пус тэль ні кам. Па бу-

да ваў у ле се ха лу пу, за бяс печ ваў ся бе са мым не аб ход-

ным за кошт нач ных кра дзя жоў. Ежу ва рыў на га за вай 

га рэл цы і вог ні шчы, а жыл лё асвят ляў вы кра дзе ны мі 

ліх та ры ка мі і свеч ка мі. Слу хаў ра дыё пры ём нік і толь-

кі зрэд ку вы хо дзіў на бе раг Дняп ра, каб па гу та рыць з 

ры ба ка мі.

Ця пер у ад но сі нах да 53-га до ва га гра ма дзя ні на ўзбу-

джа ны кры мі наль ныя спра вы па част цы 2 ар ты ку ла 205 

Кры мі наль на га ко дэк са Бе ла ру сі «Кра дзеж». Вя до ма 

больш чым пра 40 эпі зо даў зла чын най дзей нас ці муж чы-

ны ў Ра га чоў скім і Жло бін скім ра ё нах.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Фо та пра д стаў ле на прэс-служ бай 

УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма.
На між на род ным кон кур се «Міс све ту 

Рlus Sіzе», які прой дзе 5—10 ліс та па да 

ў Кі е ве, удзель ні ца бе ла рус ка га ад бо ру 

му лат ка Ва не са Мор ская-Уме не прад ста-

віць ра дзі му свай го баць кі — Ні ге рыю.

Гэ тую ідэю 23-га до вая дзяў чы на з ін тэр на цы-

я наль най сям'і пра па на ва ла ар га ні за та рам са ма. 

«Я з дзя цін ства ра зу ме ла, што жы ву як быц цам у 

двух све тах: у паў днё вым, дзе ві та юц ца пыш ныя 

фор мы, і ў паў ноч ным, дзе яны лі чац ца, хут чэй, 

праб ле май. А я люб лю сваё це ла — зна чыць, і 

ўспры ман не ў мя не не бе ла рус кае, а аф ры кан-

скае. І хоць ха рак та рам я больш па доб ная да 

ма мы, але знеш не, ска жам шчы ра, якая з мя не бе ла рус ка? 

Хоць у на род ным бе ла рус кім строі я тан ца ва ла!» — смя ец ца 

Ва не са. А на цы я наль ны ды рэк тар кон кур су, вя до мая ма дэль 

Яў ге нія Цю ле не ва, якая два га ды та му ўвай шла ў топ-5 леп шых 

на кон кур се «Міс све ту Рlus Sіzе» ў Сін га пу ры, да дае, што бе ла-

рус кая ка ман да ад не сла ся да ідэі з ра зу мен нем і 
без крыў даў, та му пра цяг не пад трым лі ваць дзяў-
чы ну, бо гра ма дзян ства ў яе ўсё ж бе ла рус кае. 
Больш за тое: ка лі Ва не са пе ра мо жа ў між на-
род ным кон кур се, ка ро на пры е дзе ў Бе ла русь, а 
Мінск атры мае пра ва стаць гас па да ром фо ру му 
пры га жос ці ў 2020-м.

На га да ем, пра ект «Міс Бе ла русь Рlus Sіzе» 
прай шоў у на шай кра і не ўпер шы ню, да ўдзе лу 
ў ім за пра ша лі ся дзяў ча ты ад 20 да 40 га доў і з 
па ме рам адзен ня не мен шым за 46-ы. Ар га ні-
за та ры атры ма лі 146 ан кет з усіх кут коў кра і ны, 
з якіх у пра цэ се воч на га кас тын гу і па пя рэд ніх 

кон кур саў вы бра лі 20, 10 і, на рэш це, пяць най-

мац ней шых кан кур сан так. Ме на ві та яны прад ста вяць на шу 

кра і ну на між на род ным кон кур се пры га жос ці, не аб ме жа ва най 

«стан дарт ны мі» па ра мет ра мі і рам ка мі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та прад стаў ле на ар га ні за та ра мі.

ЖЫЦ ЦЁ 
НЕ НА ВУ ЧЫ ЛА...

Ужо коль кі ра зоў, у тым лі ку і праз друк, су пра цоў-

ні кі След ча га ка мі тэ та, мі лі цыі, бан каў скія ра бот ні кі 

за клі ка юць на шых гра ма дзян не ве рыць абя цан ням 

хут ка га і лёг ка га за роб ку і не ўклад ваць гро шы ў 

ган даль на су мніў ных вір ту аль ных пля цоў ках. Але 

ашу кан цы ў гэ тай сфе ры пра цяг ва юць па спя хо ва 

аб ладж ваць свае спра вы, узяў шы на ўзбра ен не 

ці то фі нан са вую не аду ка ва насць, ці то прос тае 

жа дан не хут кай на жы вы гра ма дзян.

Вось і сён ня Го мель скім га рад скім ад дзе лам След ча га 

ка мі тэ та ўста наў лі ва юц ца аб ста ві ны мах ляр ства ў сфе ры 

бір жа во га ганд лю на вір ту аль най пля цоў цы.

Як па ве да мі ла афі цый ны прад стаў нік УСК па Го-

мель скай воб лас ці Ма рыя КРЫ ВА НО ГА ВА, жы хар ка 

Го ме ля (69-ці га доў, ка бе та з жыц цё вым во пы там), жа-

да ю чы паў дзель ні чаць ў бір жа вым ганд лі, за рэ гіст ра ва-

ла ся на ін тэр нэт-рэ сур се ганд лё ва га бро ке ра. Па вод ле 

ін струк цыі, якая па сту пі ла ёй па ма біль ным тэ ле фо не 

ад «ме не джа ра» ін тэр нэт-рэ сур су, жан чы на пе ра вя ла са 

сва ёй бан каў скай аплат най кар ты на ра ху нак элект рон-

на га ка шаль ка па пу ляр най аплат най сіс тэ мы больш за 

17 ты сяч ра сій скіх руб лёў (ка ля 541 бе ла рус кіх). Пас ля 

гэ та га на яе вір ту аль ным ра хун ку на ін тэр нэт-рэ сур се ад-

люст ра ва ла ся за лі ча ная су ма ў 240 до ла раў ЗША. Праз 

не ка то ры час, ні бы та ў вы ні ку па спя хо ва га бір жа во га 

ганд лю, пра ве дзе на га аса біс тым «ме не джа рам» га мяль-

чан кі, су ма на яе ра хун ку знач на па вя лі чы ла ся.

Пас ля гэ та га акры ле ная та кім пос пе хам жан чы на пе-

ра вя ла на ўка за ны ра ху нак яшчэ больш за 10 ты сяч бе-

ла рус кіх руб лёў. У яе аса біс тым вір ту аль ным ка бі не це 

ад люст ра ва ла ся су ма ў 5 ты сяч до ла раў ЗША, якая праз 

па ру ме ся цаў па вя лі чы ла ся больш чым у два ра зы.

Ка лі жан чы на вы ра шы ла вы вес ці гро шы на сваю рэ-

аль ную бан каў скую карт ку, дру гі не вя до мы «ра бот нік» 

ін тэр нэт-рэ сур су па ве да міў ёй аб не аб ход нас ці апла ціць 

роз ні цу ў кур сах крып та ва лют і роз ныя ка мі сіі. У вы ні ку 

га мяль чан ка пе ра вя ла на на зва ныя ёй ра хун кі гра шо выя 

срод кі ў агуль най су ме больш за 36 ты сяч бе ла рус кіх руб-

лёў. Ад нак... гро шы на яе карт ку так і не па сту пі лі. Пас ля 

ча го жан чы на звяр ну ла ся ў мі лі цыю.

След чы мі ўзбу джа на кры мі наль ная спра ва па ар ты-

ку ле «Мах ляр ства» ў асаб лі ва буй ным па ме ры. Вяр нуць 

стра ча нае, ад нак, бу дзе ня прос та.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

Амаль 
на 10 гра ду саў 

вы шэй за нор му!
Ана маль на цёп лы каст рыч нік 

пра цяг ва ец ца.

Цёп лае на двор'е за ха ва ец ца ў на шай кра і не 

і ў на ступ ныя вы хад ныя дні, і ў па чат ку на ступ-

на га тыд ня, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 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.

Зда ва ла ся б, на шых сі ноп ты каў здзі віць 

цяж ка, але і яны сён ня ўра жа ныя. На прык лад, 

16 каст рыч ні ка ста ла не звы чай на цёп лым — 

ся рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра яго на 6—9 гра-

ду саў вы шэй за клі ма тыч ную нор му. Мак сі-

маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра зна хо дзі ла ся ў 

ме жах плюс 17—23, а мі ні маль ная тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы да ся га ла 12 цяп ла.

Заўт ра ўдзень на двор'е ў кра і не бу дуць вы-

зна чаць у асноў ным воб ласць па вы ша на га ат-

мас фер на га ціс ку і цёп лыя па вет ра ныя ма сы, 

якія па сту па юць да нас з паўд нё ва г а за ха ду 

Еў ро пы. Бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мі. Мі ні-

маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад плюс 5 да плюс 12 гра ду саў, а мак сі маль ная 

ўдзень бу дзе ў дыя па зо не 13—20 цяп ла, на 

поўд ні кра і ны да плюс 22 гра ду саў. У ня дзе лю 

на двор'е ў кра і не бу дзе вы зна чаць у асноў ным 

воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку і 

цёп лыя па вет ра ныя ма сы, якія па сту па юць з 

паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы. Та му цёп лыя рэ чы 

ад кла дзём на по тым. У гэ ты дзень ня бес ная 

кан цы ля рыя зноў збі ра ец ца біць рэ кор ды па 

цеп лы ні. Кры ху па вы сіц ца тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы, ка лі бу дзе ад плюс 6 да плюс 12 гра-

ду саў, а мак сі маль ная ўдзень ста не амаль як 

ле там — ад плюс 15 да плюс 21 гра ду са, на 

паў днё вым за ха дзе кра і ны па вет ра ра за грэ-

ец ца да плюс 23 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Чу лі?Чу лі?

Як нас ду рацьЯк нас ду раць

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Ка лі на ву лі цы +8 °С, ва да ў 

ба та рэі па він на быць, на прык лад, 

41 °С. Ця пер на двор'е цяп лей шае — і 

цеп ла нось біт на гра ва ец ца не больш 

за 38 °С — да так зва най тэм пе ра-

ту ры пра паль ван ня. Ка лі па ма цаць 

ба та рэю, то мож на ад чуць, што яна 

не зу сім ха лод ная, а ледзь цеп ліц ца, 

зна чыць, сіс тэ ма пра цуе, — рас ка заў 

Аляк сандр АСТ РОЎ СКІ, га лоў ны 

ін жы нер ЖЭУ № 4 За вод ска га 

раё на Мін ска (на пры кла дзе гэ-

тай ар га ні за цыі мы вы ра шы лі па-

гля дзець, як усё пра цуе). — Се зон 

толь кі па чаў ся, пра вод зяц ца рэг ла-

мент ныя ра бо ты. А ў на шым ЖЭУ, 

якое аб слу гоў вае 90 да моў, адзін 

спе цы я ліст, ад каз ны за ра бо ту САР. 

Рэ гу ля та ры ў пра гра ме мо гуць і збіц-

ца не дзе пад час ра бо ты, гэ та зда-

ра ец ца што год. Каб на ла дзіць яе і 

на стро іць на бес пе ра бой ны рэ жым, 

не аб ход на ўмя шаль ніц тва ін жы не ра 

кант роль на-вы мя раль ных пры бо раў 

і аў та ма ты кі (КВПіА). Па спець зра-

біць гэ та свое ча со ва ва ўсіх да мах ён 

фі зіч на не змо жа. А ха ус-май стры на 

та кія ра бо ты не ма юць пра ва.

ГРА ДУС У РЭ АЛЬ НЫМ 
РЭ ЖЫ МЕ

З ка цель най ва да пры хо дзіць у 

дом з тэм пе ра ту рай 61 °С. Каб па-

мен шыць гра дус у ба та рэ ях, САР 

змеш вае га ра чы цеп ла нось біт з ад-

пра ца ва най ва дой, якая ўжо вяр-

та ец ца з ба та рэі на зад у сіс тэ му. 

Хут касць ру ху ва ды, ад па вед на, 

кры ху за ма рудж ва ец ца, яна хут чэй 

асты вае і ў ба та рэі ўжо трап ляе з 

мен шы мі гра ду са мі. Ка лі ад пра ца-

ва ны цеп ла нось біт, да рэ чы, асты-

вае больш чым да +35 °С, зна чыць, 

ён не ад даў за пла на ва нае цяп ло 

ў ба та рэі, і праб ле му трэ ба вы ра-

шаць, ка жуць ка му наль ні кі.

Яны за спа кой ва юць жы ха роў, што 

рэ жым пра паль ван ня за ста нец ца, 

па куль на ву лі цы цёп ла. Пры нам сі, 

як па каз вае пра гноз, да на ступ на га 

аў то рка, ка лі толь кі на двор'е рэз ка 

не са псу ец ца. Аў та ма ты ка ўжо бу дзе 

больш апе ра тыў на рэ ага ваць на па-

ні жэн не гра ду са і на гра ваць ва ду ў 

ба та рэ ях вы шэй, бо ін жы нер-КВПіА 

ўжо на стро іў яе.

— Вя до ма, збоі ўсё роў на мо-

гуць зда рыц ца, і зноў прый дзец ца 

на ладж ваць сіс тэ му ўруч ную, та му 

і со чым што дня, — ка жа Аляк сандр 

Аст роў скі. — Ёсць да мы, дзе сіс-

тэ му ўклю ча еш, і яна аў та ма тыч на 

ўвесь се зон ад пра цоў вае без праб-

лем, а ёсць та кія, дзе лепш раз на 

ме сяц ста біль на пра вя раць ра бо-

ту праб лем ных пры лад. Чым гэ та 

аб умоў ле на? Маж лі ва, тэр мі на мі 

экс плу а та цыі, а не дзе, маг чы ма, 

рэг ла мент ныя ра бо ты па тэх аб слу-

гоў ван ні пра во дзі лі ся ня якас на.

На га да ем, што со чаць за тэм пе-

ра тур ны мі па ра мет ра мі ў да мах у рэ-

жы ме рэ аль на га ча су ка му наль ні кі 

За вод ска га ра ё на з да па мо гай спе-

цы яль най пра гра мы ІNDEL — сіс тэ мы 

дыс тан цый на га зды ман ня па каз чы-

каў, да якой пад клю ча ны ўсе гру па-

выя пры бо ры ўлі ку і сіс тэ мы рэ гу ля-

ван ня. Ад нак і тут зда ра юц ца хі бы, 

на прык лад, ня ма су вя зі з до мам.

Іры на СІ ДА РОК.

ТЭМ ПЕ РА ТУ РА 
БА ТА РЭІ — 38 °С

Бе ла рус ка прад ста віць 
на кон кур се пры га жос ці... Ні ге рыю

На двор'еНа двор'е


