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Зя лен скі за явіў, што Укра і на га то вая 
па ско рыць пад рых тоў ку да член ства ў НА ТА

Прэ зі дэнт Укра і ны Ула дзі мір Зя лен скі за явіў, што Кі еў 

га то вы да яшчэ больш цес на га су пра цоў ніц тва з НА ТА, 

чым ра ней.

«Мы га то выя яшчэ больш цес на су пра цоў ні чаць з аль ян-

сам і па ско рыць пад рых тоў ку да член ства ў НА ТА, — ска заў 

ён па вы ні ках па ся джэн ня ў Кі е ве ка мі сіі Укра і на—НА ТА. — 

Мы га то выя ўжо сён ня прак тыч най ра бо тай да каз ваць, што 

Укра і на за слу гоў вае та ко га фар ма ту ста сун каў». Па вод ле 

слоў Зя лен ска га, на па ся джэн ні ў Кі е ве бы ла да сяг ну тая 

да моў ле насць па аб ноў ле ным па ке це су мес ных пра ек-

таў.

«Мы так са ма аб мер ка ва лі перс пек ты вы на ша га су пра-

цоў ніц тва ў рам ках Пра гра мы па шы ра ных маг чы мас цяў 

НА ТА, — пра цяг ваў прэ зі дэнт Укра і ны. — Я да ка заў сён ня, 

што Укра і на ўжо га то вая вый сці на гэ ты но вы ўзро вень 

парт нёр ства з аль ян сам. Мы так са ма пра цяг нем агуль ныя 

на ма ган ні па ўма ца ван ні бяс пе кі і ста біль нас ці ў чар на-

мор скім рэ гі ё не. Бу дзем на рошч ваць аб мен ін фар ма цы-

яй, раз ві ваць лі ніі ка му ні ка цый, ак ты ві зу ем пра вя дзен не 

агуль ных ву чэн няў».

Ула ды Япо ніі ад но вяць зні шча ны аг нём 
за мак са Спі са ЮНЕС КА

Урад Япо ніі мае на мер ад на віць зні шча ны па жа рам 

за мак Сю ры ў го ра дзе На ха на паў днё вым вост ра ве Акі-

на ва, які ўва хо дзіць у Спіс аб' ек таў Су свет най спад чы ны 

ЮНЕС КА. Пра гэ та за явіў ге не раль ны сак ра тар ка бі не та 

мі ніст раў Ёсі хі дэ Су га.

«Гэ та тра гіч нае па дзея. Урад пры кла дзе ўсе сі лы да 

ад наў лен ня зам ка», — ад зна чыў Ёсі хі дэ Су га.

Па жар ус пых нуў у за мку мі ну лай ноч чу. У яго лік ві да цыі 

бы ло за дзей ні ча на больш за 20 па жар ных раз лі каў. Уз га-

ран не ўда ло ся лік ві да ваць праз дзе вяць га дзін пас ля та го, 

як яно па ча ло ся, ад нак у 

не ка то рых мес цах агонь 

пра цяг ваў тлець яшчэ 

амаль су ткі.

У вы ні ку па жа ру зні-

шча ны га лоў ны, паў ноч-

ны і паў днё вы кар пу сы 

па ла ца ва га комп лек су, 

які слу жыў не каль кі ста-

год дзяў рэ зі дэн цы яй ка ра лёў Ру кю, што кі ра ва лі Акі на вай 

да мо ман ту яе да лу чэн ня да Япо ніі ў 1879 го дзе. Па вод ле 

апош няй ін фар ма цыі, ні хто не па цяр пеў. Пры чы ны ін цы-

дэн ту яшчэ трэ ба бу дзе вы свет ліць. За мак Сю ры быў па-

бу да ва ны ў XІV ста год дзі. У 2000 го дзе ён уклю ча ны ў Спіс 

аб' ек таў Су свет най спад чы ны ЮНЕС КА.

Уда ва Каб зо на па пра сі ла суд пры знаць 
банк ру там біз нес ме на, які за ві на ва ціў ся 
$25 млн яе му жу

Уда ва на род на га ар тыс та СССР Іо сі фа Каб зо на Ні нэль 

Каб зон звяр ну ла ся ў Ар біт раж ны суд Маск вы з прось бай 

пры знаць банк ру там біз нес ме на Ва гі фа Пей са ха ва, які 

за ві на ва ціў ся спе ва ку $25 млн.

У 2016 го дзе Адзін цоў скі суд Мас коў скай воб лас ці пры-

су дзіў да шас ці га доў ка ло ніі Пей са ха ва за мах ляр ства 

на $25 млн, якія ён па зы чыў у Каб зо на. Як уста ноў ле на 

су дом і след ствам, біз нес мен не ад на ра зо ва па зы чаў у ар-

тыс та гро шы ні бы та на раз віц цё біз не су. Каб зон у лю тым 

2014 го да за клю чыў з даў жні ком дзве да мо вы па зы кі на 

агуль ную су му 25 міль ё наў до ла раў.

Праз ме сяц Пей са хаў па ве да міў ар тыс ту, што не мо-

жа ад даць яму гро шы, бо прай граў іх у по кер, пас ля ча го 

Каб зон звяр нуў ся ў па лі цыю, дзе па гэ тым фак це бы ла 

ўзбу джа на кры мі наль ная спра ва. У хо дзе рас сле да ван ня 

бы ло ўста ноў ле на, што Пей са хаў і не збі раў ся вяр таць 

гро шы і прос та ўво дзіў Каб зо на ў зман.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'еНа двор'е

КРОК У ЗІ МУ, 
ДВА — У ВО СЕНЬ

Пас ля рэз ка га знач на га па ха ла дан ня ў нас 
бу дзе зноў цёп лае, але віль гот нае на двор'е

У пер шай дэ ка дзе ліс та па да па цяп лее, 

тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе па ды мац ца 

да 16 гра ду саў цяп ла, па ве дам ля юць 

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.

А як бы ло страш на, ка лі на гэ тым тыд ні ўвар ван не 

арк тыч на га па вет ра іс тот на па ні зі ла тэм пе ра тур ны рэ-

жым. Ня ўжо зі ма прый шла? Не, па куль не. Ужо на гэ тыя 

вы хад ныя ат лан тыч ныя па вет ра ныя ма сы вы цес няць 

ха лод нае па вет ра, і ў па чат ку на ступ на га тыд ня ча ка-

ец ца цёп лае на двор'е з ка рот ка ча со вы мі даж джа мі.

Пас ля ха лод на га чац вяр га, ад пус каць пач не ўжо ў 

су бо ту. У гэ ты дзень на двор'е бу дзе ў асноў ным вы зна-

чаць воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку. Бу дзе 

пе ра важ на без апад каў, толь кі ўна чы ў асоб ных ра ё нах 

Ві цеб скай воб лас ці, а ўдзень мес ца мі па за ха дзе кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га 

сне гу і даж джу. Уна чы і ра ні цай мес ца мі ча ка юц ца 

сла быя ту ман і га ла лёд. У дзён ныя га дзі ны ў асоб ных 

ра ё нах кра і ны маг чы мы па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 гра ду саў да 2 цяп ла, 

пры пра яс нен нях па ні зіц ца да 7 ма ро зу. Удзень бу дзе 

1—7 гра ду саў вы шэй за нуль, а па паў днё вым за ха дзе 

кра і ны — да плюс 10 гра ду саў.

Іс тот на па цяп лее ўжо ў ня дзе лю. На двор' ем бу дзе 

кі ра ваць фран таль ны раз дзел, які ссоў ва ец ца з бо ку 

За ход няй Еў ро пы, за ім пач не рас паў сюдж вац ца цёп лая 

па вет ра ная ма са. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, уна чы па ўсхо дзе 

ча ка ец ца мок ры снег, сла бы га ла лёд. Уна чы і ра ні цай 

мес ца мі за ха ва ец ца па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да плюс 6 гра ду саў, па 

ўсхо дзе пры пра яс нен нях па ні зіц ца да мі нус 2 гра ду саў. 

Удзень бу дзе 6—12 цяп ла, па паў днё вым за ха дзе па-

вет ра пра грэ ец ца да плюс 13—15 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.
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АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВА 
БУ ДЗЕ

У Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
ба ла ту ец ца 531 кан ды дат

Пер ша па чат ко вая коль касць прэ тэн дэн таў на дэ пу тац кі 

зна чок ска ра ці ла ся на 29 ча ла век. Аб гэ тым па ве да мі ла 

жур на ліс там стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі Бе ла ру сі 

па вы ба рах і пра вя дзен ні рэ фе рэн ду маў Лі дзія ЯР МО-

ШЫ НА пас ля па ся джэн ня ка мі сіі. Пе ра важ ная боль шасць 

кан ды да таў ад мо ві лі ся ад да лей шай ба раць бы доб ра ах-

вот на — пры гэ тым да во дзіць да ве да ма вы бар чых ка мі сій 

пры чы ны гра ма дзя не не аба вя за ны.

Дзе вяць ра шэн няў аб ска са ван ні рэ гіст ра цыі пры ня ты 

вы бар чы мі ка мі сі я мі, у асноў ным у су вя зі з па ру шэн ня мі 

па рад ку вя дзен ня пе рад вы бар най агі та цыі, час цей за ўсё — 

ар ты ку ла 47 Вы бар ча га ко дэк са. У пры ват нас ці, за кон за-

ба ра няе рас паль ван не на цы я наль най, ра са вай ці рэ лі гій най 

ва ро жас ці, за клі кі да звяр жэн ня кан сты ту цый на га строю, 

аб ра зу вы шэй шых служ бо вых асоб і ін шых кан ды да таў.

Акра мя та го, не ка то рыя кан ды да ты рас паў сюдж ва юць 

дру ка ва ную пра дук цыю без вы хад ных да ных ці пра вод зяць 

пі ке ты з па ру шэн нем за ко на.

«Не ка то рыя па лі ты кі за ліш не шы ро ка трак ту юць да стат-

ко ва лі бе раль ныя і дэ ма кра тыч ныя нор мы за ко на і пры-

яз джа юць пра во дзіць пі ке ты, на прык лад, на тэ ры то рыю 

ін шых га ра доў і рэ гі ё наў, дзе не вы бі ра юц ца за рэ гіст ра ва-

ныя кан ды да ты ў дэ пу та ты. Гэ та спро ба не ка то рых пар тый 

мак сі маль на аха піць сва ёй па лі тыч най дзей нас цю рэ гі ё ны 

кра і ны», — рас тлу ма чы ла Лі дзія Яр мо шы на. Та кіх фак таў 

ужо ўста ноў ле на адзі нац цаць, пры паў та рэн ні кан ды дат у 

дэ пу та ты ры зы куе па зба віц ца рэ гіст ра цыі.

Упер шы ню за доў гі час Цэнт раль най ка мі сіі да вя ло ся 

раз гля даць скар гу (кан ды да та Ула дзі сла ва Сы сы) на ра-

шэн не Брэсц кай аб лас ной вы бар чай ка мі сіі аб ска са ван ні 

ра шэн ня акру го вай вы бар чай ка мі сіі Брэсц ка-Ус ход няй 

вы бар чай акру гі № 3, якая за рэ гіст ра ва ла кан ды да та ў 

дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў. Час цей ад мо вы су стра-

ка юц ца ў су вя зі з па ру шэн нем па рад ку вы лу чэн ня.

Цэнт раль ная ка мі сія ад мо ві ла ў за да валь нен ні скар гі, бо 

кан ды да ту ра не ад па вя дае па тра ба ван ню аб па ста ян ным 

пра жы ван ні на тэ ры то рыі кра і ны. Бы лы кан ды дат у шмат-

лі кіх ін тэр в'ю па цвяр джае факт пра жы ван ня ў Поль шчы і 

аса біс та не з'яў ляў ся ні па па свед чан не, ні на па ся джэн ні 

ка мі сій.

Ка ля 370 кан ды да таў у дэ пу та ты ўжо ад кры лі ра хун кі 

для ўтва рэн ня вы бар чых фон даў. На дум ку Лі дзіі Яр мо-

шы най, гэ та свед чыць аб на ме ры іс ці да кан ца ў вы бар чай 

кам па ніі.

«Не ад кры ва юць ра хун кі кан ды да ты, якія ва га юц ца, — 

не вы клю ча на, што ў да лей шым праз іх сы ход з вы бар чай 

кам па ніі бу дзе па мян шац ца коль касць кан ды да таў у дэ пу-

та ты», — мяр куе стар шы ня ЦВК.

Вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі ад бу дуц ца 17 ліс та па да.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Ён за явіў, што пра гра ма рэ фор-

маў, якую на ша кра і на рых туе 

ра зам з Су свет ным бан кам, зна-

хо дзіц ца ў вы со кай сту пе ні га-

тоў нас ці, але пра сіць фі нан са вай 

пад трым кі МВФ для яе рэа лі за цыі 

па куль не пла ну ец ца.

— Пэў ныя рэ чы, якія там за кла дзе-

ныя, мы ўжо па чы на ем рэа лі зоў ваць. 

І не ка то рыя з іх не па тра бу юць вя лі кіх 

укла дан няў. У нас ёсць вы раз ны план, і 

мы па чы на ем яго рэа лі зоў ваць, — пад-

крэс ліў Аляк сандр Тур чын. Па ды ма ю чы 

пы тан не пра лёс праб лем ных дзяр жаў-

ных прад пры ем стваў і іх вы жы ван ня 

ва ўмо вах ска ра чэн ня дзярж пад трым-

кі, пер шы ві цэ-прэм' ер рас ка заў, што 

ця пер ідзе раз мер ка ван не іх па ка тэ-

го ры ях на тых, хто пра цуе ўстой лі ва, 

і на тых, хто мае па трэ бу ў рэ струк ту-

ры за цыі даў гоў.

Па вод ле ацэн кі спе цы я ліс та, з пер-

шай сот ні най буй ней шых ак цы я нер ных 

та ва рыст ваў з пе ра ва гай дзяр жаў най 

до лі ўсе прад пры ем ствы сён ня здоль-

ныя пра ца ваць у ры нач ных умо вах. Там 

вы бу доў ва ец ца сіс тэ ма кар па ра тыў на-

га кі ра ван ня.

— На мой суб' ек тыў ны по гляд, там 

ня ма прад пры ем стваў, якія трэ ба за-

кры ваць. Ёсць тыя, якія пра цу юць са-

ма стой на, ка мусь ці трэ ба пад ста віць 

пля чо — і яны пой дуць да лей. Пад крэс-

лі ваю, га вор ка не ідзе аб но вай дзярж-

пад трым цы. Важ на, каб ва ўсіх бы ло 

дак лад нае ра зу мен не гэ та га. Маг чы ма, 

дзесь ці бу дзе рэ струк ту ры за цыя за па-

зы ча нас ці. Але ні я кіх но вых вы дзя лен-

няў гро шай не бу дзе.

Што да ты чыц ца сіс тэ мы са цы яль най 

пад трым кі, то на лю ты на ступ на га го да 

на ме ча на рас пра цоў ка но ва га за ко на 

аб за ня тас ці. «Пэў ныя ра шэн ні мы па-

спра бу ем ім пле мен та ваць у гэ тым да-

ку мен це, у тым лі ку на шы пра па но вы 

па пад трым цы гра ма дзян, якія апы ну-

лі ся ў скла да най сі ту а цыі, звя за най з 

ра бо тай», — ска заў Аляк сандр Тур чын. 

Са мым ба лю чы мі ў рам ках рэа лі за цыі 

пра гра мы з Су свет ным бан кам па він ны 

стаць пы тан ні апла ты ка му наль ных па-

слуг на сель ніц твам. Пер шы ві цэ-прэм'-

ер ад зна чыў, што вы хад на 100 % апла-

ты ацяп лен ня, на прык лад, за пла на ва ны 

толь кі на 2026 год. «Да гэ та га пы тан ня 

трэ ба па ды хо дзіць асця рож ней за ўсё, 

уліч ваць, як яно ўспры ма ец ца на сель-

ніц твам», — ад зна чыў ён.

Акра мя гэ та га, у сва ім вы ступ лен ні 

пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра ад-

зна чыў, што пы тан ні тан ных вуг ле ва-

да ро даў пе ра ста юць быць кры тыч ны мі 

для вы жы ван ня эка но мі кі.

«Мы ў цэнтр усёй эка на міч най па лі-

ты кі ста ві лі пы тан ні ба раць бы за тан-

ныя наф ту і газ, і гэ та бы ло на ту раль на. 

Ця пер мы ба чым, што не толь кі для раз-

віц ця, але і на ват для вы жы ван ня эка-

но мі кі гэ тыя пы тан ні пе ра ста юць быць 

кры тыч ны мі. Раз віц цё тэх на ло гій па-

воль на, але ня ўхіль на ад во дзіць ролю 

вуг ле ва да ро даў з пер ша га пла на на 

дру гі», — ска заў Аляк сандр Тур чын.

Сяр гей КУР КАЧ.

Топ-100 буй ных ак цы я нер ных 
та ва рыст ваў пра цу юць устой лі ва

Пра гэ та па ве да міў учо ра пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Аляк сандр Турчын на «Каст рыч ніц кім эка на міч ным фо ру ме»

Эка но мі каЭка но мі ка

За пра шаЗа пра шаль нікль нік

У Грод не прой дзе 
між на род ны тур нір па мя ці 

Аляк санд ра Кур ло ві ча
Спа бор ніц твы па цяж кай ат ле ты цы ад бу дуц ца ў Ля до-
вым па ла цы аб лас но га цэнт ра з 2 да 4 ліс та па да.

Тур нір но сіць ста тус ад бо рач на га да лет ніх Алім пій скіх гуль-

няў у То кіа. Ба раць бу за ўзна га ро ды бу дуць вес ці прад стаў ні кі 

Азер бай джа на, Ал ба ніі, Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Гру зіі, Із ра і ля, Іта ліі, 

Ка зах ста на, Кі тая, Кыр гыз ста на, Мал до вы, Поль шчы, Ра сіі, 

Ру мы ніі, Сла ва кіі, Уз бе кі ста на, Укра і ны і Уруг вая.

Са сла ву тых за меж ных ат ле таў у Грод на пла ну юць пры ехаць 

алім пій скія чэм пі ё ны 2016 го да Ла ша Та ла ха дзэ з Гру зіі і Ні жат 

Ра хі маў з Ка зах ста на, ся рэб ра ны пры зёр Алім пій скіх гуль няў 

2016 го да Гор Мі на сян з Ар ме ніі. Бе ла рус кую ка ман ду прад-

ста вяць мно гія вя ду чыя ат ле ты: Яў ген Ці ха нцоў, Пётр Аса ёнак, 

Ва дзім Лі ха рад, алім пій скі чэм пі ён Анд рэй Арам наў, Аляк сандр 

Бер са наў, ся рэб ра ны пры зёр Гуль няў у 2016 го дзе Да р'я На ву-

ма ва.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


