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Пар тыя Зя лен ска га ўпэў не на пе ра ма гае 
на пар ла менц кіх вы ба рах

Прэ зі дэнц кая пар-

тыя «Слу га на ро да» ў 

но ва абра най Вяр хоў-

най Ра дзе Укра і ны мо-

жа атры маць 243 мес-

цы і са ма стой на сфар-

мі ра ваць боль шасць. 

Пра гэ та свед чаць вы-

ні кі апра ца ва ных ЦВК пра та ко лаў на ве чар 22 лі пе ня.

Пар тыя «Апа зі цый ная плат фор ма — За жыц цё» мо жа 

атры маць 44 ман да ты: 37 па спі сах пар тыі і яшчэ сем у 

ад на ман дат ных акру гах. Пар тыя экс-прэ зі дэн та Пят ра 

Па ра шэн кі «Еў ра пей ская са лі дар насць» зай мае трэ цяе 

мес ца. Яна мо жа быць прад стаў ле на ў Ра дзе 26 дэ пу та та-

мі. Пар тыі «Баць каў шчы на» Юліі Ці ма шэн кі і «Го лас» му-

зы кан та Свя та сла ва Ва кар чу ка атрым лі ва юць ад па вед на 

25 і 20 мес цаў у Ра дзе. Кан ды да ты ад ін шых пар тый пе ра-

маг лі ў 10 ма жа ры тар ных акру гах, яшчэ 48 кан ды да таў у 

дэ пу та ты, якія бліз кія да пе ра мо гі, — са ма вы лу чэн цы.

Та кім чы нам, па вы ні ках апра цоў кі 50 % пра та ко лаў, 

пар тыя прэ зі дэн та Укра і ны Ула дзі мі ра Зя лен ска га «Слу-

га на ро да» на бі рае 42,45 % га ла соў. У пар ла мент пра-

хо дзяць яшчэ ча ты ры пар тыі. «Апа зі цый ная плат фор-

ма — За жыц цё» атрым лі вае пад трым ку ў 12,88 % га ла-

соў, «Еў ра пей ская са лі дар насць» экс-прэ зі дэн та Пят ра 

Па ра шэн кі — 8,64 %, «Баць каў шчы на» бы ло га прэм' е ра 

Юліі Ці ма шэн кі — 8 % і «Го лас» му зы кан та Свя та сла ва 

Ва кар чу ка — 6,38 %.

Яў ка вы бар шчы каў на па за чар го вых вы ба рах у Вяр-

хоў ную Ра ду скла ла 49,84 % у апра ца ва ных да ных з усіх 

199 акруг.

Рэ жым над звы чай на га ста но ві шча 
ў Егіп це па доў жа ны

Прэ зі дэнт Егіп та Аб дэль Фа тах ас-Сі сі на тры ме ся цы 

па доў жыў рэ жым над звы чай на га ста но ві шча ў кра і не. Пра 

гэ та па ве да мі ла на цы я наль нае егі пец кае тэ ле ба чан не.

Ад зна ча ец ца, што кі раў нік егі пец кай дзяр жа вы «пад пі-

саў указ аб пра ця гу з 25 лі пе ня гэ та га го да на тры ме ся цы 

рэ жы му над звы чай на га ста но ві шча». «Уз бро е ным сі лам і 

на цы я наль най па лі цыі на ле жыць пры няць усе не аб ход ныя 

ме ры для про ці дзе ян ня пра явам тэ ра рыз му і вы ка ра нен-

ня кры ніц яго фі нан са ван ня, ума ца ван ня і пад тры ман ня 

бяс пе кі па ўсёй кра і не, аба ро ны дзяр жаў най мя жы, гра-

мад скай і пры ват най улас нас ці гра ма дзян», — га во рыц ца 

ў па ста но ве прэ зі дэн та Егіп та.

Гэ та ўжо дзя ся тае за пар пад аў жэн не над звы чай на га 

рэ жы му ў Егіп це, пра па на ва нае прэ зі дэн там рэс пуб лі кі.

Вы ключ ныя ме ры бы лі ўве дзе ныя ў Егіп це ў кра са ві-

ку 2017 го да пас ля тэ рак таў у цэрк вах у га ра дах Тан та і 

Алек санд рыя, дзе пад час свят ка ван ня Верб най ня дзе лі 

за гі ну лі 45 ча ла век, больш як 120 па цяр пе лі. Та ды ад-

каз насць за ата кі ўзя ла на ся бе тэ ра рыс тыч ная гру поў ка 

«Іс лам ская дзяр жа ва». Пас ля гэ та га ас-Сі сі аб вяс ціў аб 

ра шэн ні ўвес ці над звы чай нае ста но ві шча тэр мі нам на 

тры ме ся цы з маг чы мас цю пад аў жэн ня. З тых ча соў та-

кі рэ жым з ад аб рэ ння ўра да і пар ла мен та пад аў жа ец ца 

кож ныя тры ме ся цы.

З-за зме ны клі ма ту ву чо ныя прад рак лі 
за цяж ныя хва лі спё кі і даж джоў

Доў гія хва лі спё кі і апад каў з'яў ля юц ца след ствам зме-

ны клі ма ту, іх ве ра год насць у на шых шы ро тах у най-

блі жэй шай бу ду чы ні па вя ліч ва ец ца. Пра гэ та па ве да міў 

ТАСС на мес нік ды рэк та ра Ін сты ту та фі зі кі ат мас фе ры 

імя А. М. Обу ха ва Ра сій скай ака дэ міі на вук Ула дзі мір 

Ся мё наў.

«Та кія пе ры я ды, як ана маль ная спя ко та 2010 го да ці 

чэр ве ня 2019-га, бу дуць зда рац ца ўсё час цей у най блі-

жэй шы час. Та кія эк стрэ маль ныя з'я вы рэд кія і зда ра юц ца 

раз у дзе сяць га доў, а то і ра дзей. Маг чы ма, тое, што мы 

на зі ра ем ця пер, у тым лі ку за цяж ныя даж джы, — гэ та ўжо 

ней кае пра яўленне тэн дэн цыі, звя за най з гла баль ным 

па цяп лен нем», — ска заў Ся мё наў.

Ву чо ны ад зна чыў, што прад ка заць з'яў лен не хва ляў 

спя ко ты ці ін шых ана ма лій мож на ў леп шым вы пад ку за 

два тыд ні.

«Мож на ра біць ней кія ста тыс тыч ныя пра гно зы, што 

па вя ліч ва ец ца ве ра год насць фар мі ра ван ня ана маль най 

спя ко ты за два-тры ме ся цы, але гэ та бу дзе вель мі сла бы 

пра гноз. Усе се зон ныя пра гно зы ма юць апраўд валь насць 

кры ху больш за 50 %, гэ та як ма нет ку кі даць», — да даў 

су раз моў нік агенц тва.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Па гад нен не аб спра шчэн ні ві за ва га 

рэ жы му з ЕС бу дзе пад пі са нае не 

паз ней за 2 лю та га 2020 го да, а мо-

жа, ужо ў гэ тым ліс та па дзе. Пра гэ-

та па ве да мі ла жур на ліс там кі раў нік 

прад стаў ніц тва Еў ра пей ска га са ю за 

ў Бе ла ру сі Анд рэа Вік та рын пас ля 

су стрэ чы з Прэ зі дэн там.

«Так, мы пад пі шам ві за вае па гад нен не. 

Не ма гу на зваць кан крэт ную да ту, але ўсе 

да ку мен ты ўжо пад рых та ва ныя, і ця пер 

абод ва ба кі пра хо дзяць не аб ход ныя юры-

дыч ныя пра цэ ду ры. Хо чам пад пі саць яго 

пад час ра бо ты ця пе раш няй ка мі сіі, тэр мін 

дзе ян ня якой за кан чва ец ца ў ліс та па дзе. 

Цвёр да ўпэў не на, што гэ та ўдас ца. Мы ўсе 

ве да ем край ні тэр мін: 2 лю та га на ступ на-

га го да. Да гэ тай да ты мы пад пі шам», — 

за пэў ні ла Анд рэа Вік та рын.

Су стрэ ча ў Па ла цы Не за леж нас ці ад-

бы ла ся з на го ды за вяр шэн ня мі сіі дып ла-

ма та ў Бе ла ру сі. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў, што ча ты ры га ды служ бы Анд-

рэа Вік та рын ста лі эфек тыў ны мі і пры нес-

лі знач ныя вы ні кі.

Кі раў нік кра і ны вы ка заў удзяч насць ад 

імя бе ла рус ка га на ро да за па зі тыў у ад но-

сі нах з Еў ра пей скім са юзам, якім ад зна-

ча ны пра ме жак ра бо ты па сла, за фі нан-

са вую пад трым ку пра ек таў на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі, асаб лі ва інф ра струк тур ных.

«Ня ма сён ня пе ра шкод, каб уз мац няць 

дыя лог не толь кі па эка на міч ных, але і 

па па лі тыч ных пы тан нях. Бе ла русь да гэ-

та га га то вая. Да вай це бу дзем ру хац ца ў 

гэ тым кі рун ку, не ча ка ю чы ней кіх па дзей, 

вы ба раў. На шы ад но сі ны важ ней шыя за 

ўся ля кія па лі тыч ныя кам па ніі», — пра па-

на ваў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 

ча ты ры га ды — пэў ны тэр мін у жыц ці і 

для Анд рэа Вік та рын ён звя за ны з Бе ла-

рус сю. Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ў на шай 

кра і не заў сё ды бу дуць ра ды ба чыць па сла. 

Кі раў нік дзяр жа вы па жа даў дып ла ма ту да-

лей шых пос пе хаў і вы ка заў спа дзя ван не, 

што на зме ну пры е дзе год ны ча ла век.

«Агуль ная праб ле ма і, мож на ска заць, 

бя да — Укра і на. Бо гэ тая праб ле ма за кра-

нае бе ла ру саў як су се дзяў, бліз кі сла вян-

скі на род. Я вель мі доб ра ве даю ўкра ін скі 

на род, і ўсё тое, што сён ня ад бы ва ец ца ва 

Укра і не, — гэ ты на род та го не за слу жыў. 

Пы тан не ўла ды там так ці інакш вы ра-

ша нае. У свой час Еў ра пей скі са юз даў 

шмат аб на дзей лі вых сіг на лаў для гэ тай 

для нас бра тэр скай кра і ны і гэ та га для 

нас бра тэр ска га на ро да», — Прэ зі дэнт па-

пра сіў прад стаў ні цу Еў ра пей ска га са ю за 

ака заць уся ля кую пад трым ку для ста бі лі-

за цыі сі ту а цыі ва Укра і не.

«Гэ ты на рыў, гэ ты га лаў ны боль для 

Еў ра пей ска га са ю за трэ ба як ма га хут чэй 

пры браць. Укра і не па трэб ная да па мо га. 

Да та го ж Еў ра пей скі са юз ня се поў ную 

ад каз насць за тое, што ад бы ва ец ца ва 

Укра і не, бо ў свой час пра па на ваў «аль-

тэр на ты ву»: ідзі це да нас. І Укра і на пай-

шла і ары ен ту ец ца больш на Еў ро пу, чым 

на Ра сію ці Бе ла русь. Еў ра пей скі са юз 

ска заў А, па ві нен ска заць і Б, ка лі ўжо так 

шчы ра», — упэў не ны Прэ зі дэнт.

У сваю чар гу, Анд рэа Вік та рын па га дзі-

ла ся, што за ча ты ры га ды ад быў ся іс тот-

ны пра грэс у ад но сі нах Бе ла ру сі і ЕС.

«Але га лоў нае, што нам уда ло ся зра-

біць, — гэ та па бу да ваць да вер лі выя ад-

но сі ны ад но з ад ным. Са праў ды, як вы 

ска за лі, па між на мі ад бы ва ец ца ад кры ты 

дыя лог, як па лі тыч ны, так і эка на міч ны, а 

так са ма па спе цы фіч ных пы тан нях кштал-

ту ганд лё вых і мыт ных», — ад зна чы ла 

кі раў нік прад стаў ніц тва ЕС у Бе ла ру сі.

Ся род га лоў ных да сяг нен няў яна на-

зва ла фак тыч нае пад ва ен не па ме ру да-

па мо гі ў Бе ла ру сі, су пра цоў ніц тва з Еў ра-

пей скім бан кам рэ кан струк цыі і раз віц ця, 

Су свет ным бан кам, Еў ра пей скім ін вес-

ты цый ным бан кам. Ство ра ная ка ар ды-

на цый ная гру па, у якой аб мяр коў ва юц ца 

праб ле мы ганд лю, эка на міч на га раз віц ця, 

мыт ныя пы тан ні.

Анд рэа Вік та рын уз на ча лі ла прад стаў-

ніц тва ЕС у Бе ла ру сі ў ве рас ні 2015 го да, 

ця пер намінавая на ад па вед ную па са ду 

ў Ар ме нію. На па са ду кі раў ні ка прад стаў-

ніц тва ў Бе ла ру сі вы лу ча ны на чаль нік 

упраў лен ня па Ра сіі Еў ра пей скай служ бы 

знеш ніх дзе ян няў Дзірк Шу бель. Бе ла-

рус кім бо кам на яго вы да дзе ны агрэ ман 

(зго да).

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

СЯБ РЫ 
ПА ЗНА ЮЦ ЦА 

Ў БЯ ДЗЕ
Бе ла русь га то вая да па маг чы 

ад наў ляць Сі рыю, 
а так са ма пра цяг нуць 

азда раў лен не і ву чо бу дзяцей
Чар го вы крок у раз віц ці двух ба ко вых ад-

но сін зроб ле ны ў Па ла цы Не за леж нас ці: 

Прэ зі дэнт аб мер ка ваў з на мес ні кам прэм'-

ер-мі ніст ра — мі ніст рам за меж ных спраў і 

па спра вах эміг ран таў Сі рый скай Араб скай 

Рэс пуб лі кі Ва лі дам аль-Му а ле мам шы ро-

кае ко ла пы тан няў.

Перш за ўсё кі раў нік кра і ны за пра сіў гос ця 

чар го вы раз упэў ніц ца, што ён пры ехаў да сяб роў 

і ў дру жа люб ную кра і ну. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на га даў, што ўваж лі ва со чыць за сі ту а цы яй у 

Сі рыі, за па дзея мі, якія раз горт ва юц ца на араб-

скай зям лі.

«З пер шых дзён кан флік ту мы на ба ку сі рый-

ска га на ро да, ва ша га прэ зі дэн та. Мы ўся ляк пад-

трым лі ва лі спра вяд лі вую па зі цыю Сі рыі, заў сё ды 

бу дзем пры хіль ныя гэ тай па зі цыі», — Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па пра сіў пе ра даць са мыя цёп лыя па-

жа дан ні на ро ду і кі раў ні ку Сі рыі Ба ша ру Аса ду ад 

бе ла ру саў і ся бе аса біс та.

«За кры тых тэм для су пра цоў ніц тва ня ма, і Бе-

ла русь га то вая зра біць усё, на што здоль ная», — 

вы ка заў Прэ зі дэнт га тоў насць да па ма гаць ад наў-

лен ню Араб скай рэс пуб лі кі.

Ва лід аль-Му а лем уза ем на пе ра даў пры ві тан не 

Ба ша ра Аса да і яго па жа дан ні: кі раў ні ку Бе ла ру сі 

моц на га зда роўя і шчас ця, а на ро ду краі ны — 

роск ві ту. Ві цэ-прэм' ер вы ка заў удзяч насць сі рый-

ска га на ро да за пад трым ку, якую Бе ла русь і яе 

кі раў нік аказ ва лі з пер шых дзён кры зі су.

«Спа дзя ём ся і раз ліч ва ем, што Бе ла русь бу-

дзе ўдзель ні чаць у пра цэ се ад наў лен ня Араб скай 

рэс пуб лі кі», — па ве да міў Ва лід аль-Му а лем.

Пад час су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся так са ма 

дзе ян ні, дзя ку ю чы якім абод ва ба кі здо ле юць 

уз няць эка на міч нае су пра цоў ніц тва да ўзроў ню 

па лі тыч на га. Акра мя та го, Прэ зі дэнт вы ка заў га-

тоў насць пра цяг нуць пра гра му азда раў лен ня і 

ву чо бы дзя цей з Сі рыі ў Бе ла ру сі. За кра ну лі і 

шля хі вы ра шэн ня кан флік ту ў Сі рыі.

Да га вор на-пра ва вая ба за двух ба ко вых ад-

но сін Бе ла ру сі і Сі рыі на ліч вае больш за 30 па-

гад нен няў. Кра і ны ак тыў на ўза е ма дзей ні ча юць 

у між на род ных ар га ні за цы ях, пад трым лі ва юць 

ад на ад ну ў вы бар ных ор га нах сіс тэ мы ААН.

Бе ла рус кі экс парт у Сі рыю фар мі ру ец ца 

пе ра важ на за кошт па ста вак пра дук цыі прад-

прыем  стваў Дзяр жаў на га ва ен на-пра мыс ло ва га 

ка мі тэ та: у ста дыі рэа лі за цыі зна хо дзяц ца кант-

рак ты па лі ніі Дзярж ва енп рам ка ма на су му ка ля 

35 міль ё наў до ла раў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ТРЭ БА Ў ГАС ЦЯХ БЫ ВАЦЬ ЧАС ЦЕЙ
Бе ла русь і Еў ра пей скі са юз пад пі шуць ві за вае па гад нен не

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў За кон 

«Аб ам ніс тыі ў су вя зі з 75-год дзем вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў». Пра гэ та па ве дам ляе 

афі цый ны сайт кі раў ні ка дзяр жа вы.

За кон пры ня ты ў мэ тах рэа лі за цыі прын цы пу гу ма ніз му і ў 

су вя зі са знач най да тай у гіс то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Да ку мен там вы зна ча ны ка тэ го рыі асоб (асу джа ных за зла-

чын ствы, якія не на ле жаць да цяж кіх і асаб лі ва цяж кіх), якія пад-

ля га юць вы зва лен ню ад па ка ран ня: не паў на лет нія, ця жар ныя 

жан чы ны, жан чы ны і адзі но кія муж чы ны, якія ма юць дзя цей ва 

ўзрос це да 18 га доў, асо бы, якія да сяг ну лі агуль на ўста ноў ле на га 

пен сій на га ўзрос ту, ін ва лі ды І і ІІ груп, хво рыя на ан ка ла гіч ныя 

за хвор ван ні, ве тэ ра ны ба я вых дзе ян няў, асо бы, якія атры ма лі 

ра нен ні ў пе ры яд пра хо джан ня служ бы, ажыц цяў лен ня служ бо-

вай дзей нас ці, якія па цяр пе лі ад ка та стро фы на Чар но быль скай 

АЭС, а так са ма не ка то рыя ін шыя ка тэ го рыі асу джа ных.

Асоб ным ка тэ го ры ям асу джа ных (у тым лі ку якія ўчы ні лі 

зла чын ствы, пра ду гле джа ныя част ка мі 1, 2 і 3 ар ты ку ла 328 

Кры мі наль на га ко дэк са), якія не пад ля га юць вы зва лен ню, пра-

ду гледж ва ец ца ска ра чэн не тэр мі ну па ка ран ня на 1 год, а не-

паў на лет нім — на 2 га ды.

З улі кам іс ну ю чай прак ты кі пры мя нен ня ам ніс тыі яна не рас-

паў сюдж ва ец ца на асоб, да якіх на пра ця гу 2014—2019 га доў 

ужы ва ла ся ам ніс тыя або па мі ла ван не і якія зноў учы ні лі на ўмыс-

нае зла чын ства; якія цал кам не па кры лі пры чы не ны зла чын-

ства мі ўрон (шко ду), не за пла ці лі да ход, атры ма ны зла чын ным 

шля хам; злос на па ру ша юць па ра дак ад бы ван ня па ка ран ня; 

асу джа ных за зла чын ствы су праць мі ру і бяс пе кі ча ла вец тва, 

за бой ства, на ўмыс нае пры чы нен не цяж ка га ця лес на га па шко-

джан ня, ка руп цый ныя зла чын ствы, зла чын ныя дзе ян ні сек су-

аль на га ха рак та ру, бан ды тызм, тэ ра рызм, ма са выя бес па рад кі, 

па ру шэн не пра ві лаў да рож на га ру ху ў ста не ап'я нен ня, што 

па цяг ну лі смерць ча ла ве ка або пры чы нен не цяж ка га ця лес на га 

па шко джан ня, зла чын ствы, звя за ныя з не за кон ным аба ро там 

нар ко ты каў, і шэ раг ін шых зла чын стваў, якія ха рак та ры зу юц ца 

вы со кай гра мад скай не бяс пе кай.

Мяр ку ец ца вы зва ліць ад кры мі наль на га па ка ран ня ка ля 6 

ты сяч асу джа ных, у тым лі ку з мес цаў па збаў лен ня во лі — ка ля 

2 ты сяч ча ла век.

За кон ус ту пае ў сі лу з дня яго афі цый на га апуб лі ка ван ня і 

пад ля гае вы ка нан ню на пра ця гу дзе вя ці ме ся цаў з дня ўступ-

лен ня яго ў сі лу.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПА ВОД ЛЕ ВЕ РЫ Ў ЧА ЛА ВЕЧ НАСЦЬ


