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Са мы ба га ты ча ла век све ту 
за су ткі стра ціў $7 млрд

Як па ве дам ляе тэ ле ка нал СNBС, 24 каст рыч ні ка ін-

тэр нэт-кам па нія Аmаzоn да ла спра ва зда чу аб сва іх да хо-

дах у трэцім квар та ле, вы ні кі якіх рас ча ра ва лі ін вес та раў, 

што пры вя ло да па дзен ня ка ці ро вак кам па ніі на 6,6 %. 

Для Без аса, за сна валь ні ка і кі раў ні ка кам па ніі, яко му на-

ле жаць 57,6 млн ак цый Аmаzоn, та кое па дзен не азна чае 

стра ту $6,9 млрд, пад лі чыў тэ ле ка нал.

Ка лі ка ці роў кі Аmаzоn пра цяг нуць па даць, Без ас мо-

жа са сту піць Бі лу Гей тсу пер шае мес ца ў спі се най ба-

га цей шых лю дзей све ту, ад зна чае СNBС са спа сыл кай 

на да ныя Blооmbеrg Bіllіоnаіrеs Іndех.

На мо мант пуб лі ка цыі ба гац це Без аса ацэнь ва ла ся ў 

111 млрд до ла раў, Гей тса — 107 млрд.

Раз рыў па між Без асам і Гей тсам ска ра ціў ся ле там, 

пас ля та го як ген ды рэк тар Аmаzоn раз вёў ся з жон кай. 

Пры раз вод зе Ма кен зі Без ас атры ма ла ка ля 19,7 млн 

ак цый Аmаzоn, што да зво лі ла ёй так са ма па тра піць у 

спіс най ба га цей шых лю дзей све ту. Ця пер яна зай мае 

там 21-ы ра док з 5,8 млрд до ла раў.

Ра сія ад кры ла шлях сва ім кам па ніям у Афрыцы
Ра сія, спі саў шы шмат міль ярд ныя даў гі аф ры кан-

скім кра і нам, ад кры ла шлях для ра бо ты сва іх кам па ній 

на кан ты нен це, за явіў учо ра прэс-сак ра тар прэ зі дэн та 

Расійскай Федэрацыі Дзміт рый Пяс коў.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што ўво гу ле Маск ва спі са ла 

аф ры кан скім дзяр жа вам 20 млрд до ла раў даў гоў за 

ўвесь час.

«Та кі даў га вы ця жар тар ма зіў раз віц цё су пра цоў ніц-

тва і ўза е ма дзе ян не на шых кам па ній з аф ры кан скі мі 

кра і на мі, та му што, ма ю чы вя лі кую за па зы ча насць, кам-

па ніі не маг лі па за ко не іс ці на ней кія но выя пра ек ты. 

А так ад бы ла ся рас чыст ка», — рас тлу ма чыў Пяс коў. 

Прад стаў нік Крам ля да даў, што ця пер ра сій скія кам-

па ніі ма юць маг чы масць пра ца ваць у Аф ры цы на ўза-

е ма вы гад най асно ве, «за раб ляць гро шы, па вя ліч ваць 

та ва ра аба рот, пла ціць вя лі кія па да ткі, у тым лі ку ў ра-

сій скі бюд жэт». «Та му гэ та аб са лют на ўза е ма вы гад ны, 

прад мет ны, праг ма тыч ны па ды ход да вя дзен ня ганд лё-

ва-эка на міч ных су вя зяў», — пад крэс ліў ён.

СМІ: Эмі не ма вы клі ка лі на до пыт 
з-за пес ні пра Трам па

Па пу ляр ны рэ пер Эмі нем не фан та зі ра ваў, ка лі ў 

ад ной са сва іх пе сень га ва рыў пра на ла джа ны яму аген-

та мі сак рэт най служ бы ЗША до пыт з-за па гроз на ад-

рас прэ зі дэн та До наль да 

Трам па. Пра гэ та па ве-

да міў ін тэр нэт-пар тал 

BuzzFееd.

У жніў ні 2018 го да 

вы ка наў ца вы пус ціў аль-

бом Kаmіkаzе. У ад ной з 

уклю ча ных у яго кам па зі-

цый пад наз вай Thе Rіngеr рэ пер па раў наў прэ зі дэн та 

ЗША з дэ фа лі ян там Аgеnt Оrаngе — хі міч ным атрут-

ным рэ чы вам, якое аме ры кан цы вы ка рыс тоў ва лі пад час 

вай ны ў В'ет на ме, і сцвяр джаў, што аген ты сак рэт най 

служ бы аса біс та вы свят ля лі ў яго, ці не звя за ны ён з 

тэ ра рыс та мі і ці не вы нош ваў якіх-не будзь ка вар ных 

пла наў у да чы нен ні да Трам па.

Сак рэт ная служ ба, якая ад каз вае ў тым лі ку за бяс пе-

ку пер шых асоб дзяр жа вы, ле тась ад мо ві ла ся пра ка мен-

та ваць гэ тыя сло вы Эмі не ма, але BuzzFееd да біў ся ад 

служ бы па цвяр джэн ня та го, што та кая су стрэ ча аген таў 

з рэ пе рам бы ла. На го дай для яе па слу жыў тэкст пес ні 

Frаmеd з аль бо ма Rеvіvаl. У сак рэт най служ бе па лі чы лі, 

што рэ пер «па во дзіць ся бе не пры стой ным чы нам» і «па-

гра жае асо бе, якая зна хо дзіц ца пад аба ро най».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Рэ гіст ра цыя ад на го з 560 за рэ-

гіст ра ва ных кан ды да таў у дэ пу-

та ты ска са ва на, не каль кі кан ды-

да таў зня лі свае кан ды да ту ры з 

да лей ша га ўдзе лу ў вы ба рах. Та-

кая ін фар ма цыя пра гу ча ла ў ві-

дэа зва ро це стар шы ні 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 дзіі 

ЯР МО ШЫ НАЙ на сай це ЦВК.

Кан ды да ты па кі да юць вы бар чую 

гон ку перш за ўсё та му, што не ка то-

рыя з іх не ве да юць усіх умоў, у якія 

ста віць гра ма дзя ні на яго ста но ві шча 

за рэ гіст ра ва на га кан ды да та.

«Не аб ход насць сыс ці ў вод пуск — са-

цы яль ны ці чар го вы — па коль кі на пра-

ця гу ме ся ца да дня вы ба раў кан ды дат у 

дэ пу та ты му сіць зна хо дзіц ца па-за мес-

цам ра бо ты. Вы клю чэн не — стар шы ня 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі». Лі дзія Яр мо шы на рас-

тлу ма чы ла, што не ка то рыя кан ды да ты 

не бы лі га то выя вы кон ваць та кое па-

тра ба ван не, не хо чуць па кі даць ра бо чае 

мес ца і зні ма юц ца з рэ гіст ра цыі.

«Тым не менш спа дзя ю ся, што 

боль шая част ка прой дзе ўвесь гэ ты 

шлях і іх проз ві шчы бу дуць уклю ча ны ў 

бю ле тэ ні для га ла са ван ня. Ужо больш 

за 55 пра цэн таў кан ды да таў — больш 

за трыс та — ад кры лі фі нан са выя ра-

хун кі для пе ра лі чэн ня срод каў у аса-

біс тыя вы бар чыя фон ды», — да да ла 

стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма.

Мак сі маль ны па мер кож на га фон ду 

не па ві нен пе ра вы шаць ты ся чы ба за-

вых ве лі чынь, што скла дае 25 500 руб-

лёў. Мі ні маль ны па мер уз но саў не аб-

ме жа ва ны: гра ма дзя не мо гуць уно сіць 

у вы бар чы фонд кан ды да та не больш 

за пяць ба за вых ве лі чынь, а ар га ні за-

цыі і юры дыч ныя асо бы — не больш за 

дзе сяць. Фонд цал кам аль бо част ко ва 

мо жа быць утво ра ны са мім прэ тэн дэн-

там на мес ца ў пар ла мен це.

Срод кі фон ду на кі роў ва юц ца перш 

за ўсё на ства рэн не дру ка ва най пра-

дук цыі, на быц цё да дат ко ва га эфір на га 

ча су і га зет най пло шчы, апла ту ін шых 

рэ клам ных ме ра пры ем стваў. Раз да ча 

па да рун каў аль бо ма тэ ры яль ных каш-

тоў нас цяў пад час пе рад вы бар ных ме-

ра пры ем стваў за ба ро не на, пад крэс лі-

ла кі раў нік ка мі сіі.

Па яе сло вах, част ка кан ды да таў 

па да ла за явы на пра вя дзен не гра мад-

ска-ма са вых ме ра пры ем стваў. Больш 

за ўсё ах вот ных пра вес ці ме ра пры ем-

ства на ад кры тым па вет ры — у Мін ску, 

Го мель скай і Гро дзен скай аб лас цях. 

А вось у Ма гі лёў скай, ня гле дзя чы на 

«кон курс» пяць ча ла век на мес ца, — 

толь кі ад на за яў ка. Праў да, ад ра зу на 

130 ме ра пры ем стваў. Ма ла ак тыў ныя 

па куль і кан ды да ты ў дэ пу та ты на тэ-

ры то рыі Ві цеб скай воб лас ці.

«Усе ме ра пры ем ствы, якія пра-

вод зяц ца на ву лі цах, ад бы ва юц ца 

да стат ко ва сва бод на. Кан ды да ты ў 

дэ пу та ты прос та да вод зяць да ве да-

ма мяс цо вых уладаў, дзе і ка лі бу дуць 

пра во дзіць ме ра пры ем ства. Як пра-

ві ла, мес цы за яў ля юц ца як «рэ зерв», 

як маг чы масць пра во дзіць там пі ке ты 

ці су стрэ чы з вы бар шчы ка мі», — ад-

зна чы ла Лі дзія Яр мо шы на. За пра сіць 

вы бар шчы каў на «спат кан не» кан ды-

да ты мо гуць з да па мо гай са цы яль ных 

се так і дру ка ва най пра дук цыі.

Тым ча сам су стрэ чы ў за кры тых 

па мяш кан нях больш за ўсё пла ну юць 

прэ тэн дэн ты на дэ пу тац кі ман дат ад 

Мін скай і Гро дзен скай аб лас цей. Ін-

фар ма цыя аб гэ тых су стрэ чах па він-

на да во дзіц ца да ве да ма вы бар шчы-

каў акру го вы мі вы бар чы мі ка мі сі я мі, 

у срод ках ма са вай ін фар ма цыі ці на 

сай тах мяс цо вых ор га наў ула ды, праз 

аб' явы на ін фар ма цый ных дош ках.

За пра шэн ні на вы ба ры і ін фар ма-

цый ныя ма тэ ры я лы вы бар шчы кі атры-

ма юць 7 ліс та па да, за дзе сяць дзён 

да вы ба раў. Пе ры яд да тэр мі но ва га 

га ла са ван ня пач нец ца 12 ліс та па да. 

Вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў пры-

зна ча ны на ня дзе лю, 17 ліс та па да.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Па ра шэн ні Мі ніс тэр ства аду ка цыі змя ні лі ся пра ві лы 

пра вя дзен ня школь ных алім пі яд. Ця пер пад рых тоў-

кай, за хоў ван нем і да стаў кай алім пі яд ных за дан няў 

для трэ ця га і чац вёр та га (за ключ на га) эта паў рэс-

пуб лі кан скай алім пі я ды зой мец ца Рэс пуб лі кан скі 

ін сты тут кант ро лю ве даў (РІКВ).

РІКВ, у пры ват нас ці, бу дзе вес ці ўлік аў та раў, якія ма юць 

во пыт у рас пра цоў цы алім пі яд ных за дан няў, фар мі ра ваць 

элект рон ную ба зу та кіх за дан няў па кож ным ву чэб ным 

прад ме це, за клю чаць да га во ры на іх рас пра цоў ку. Рас пра-

цоў шчы кі, у сваю чар гу, аба вя за ны бу дуць за бяс пе чыць 

кан фі дэн цы яль насць алім пі яд ных за дан няў і іх тэ ма ты кі з 

мо ман ту па чат ку ра бо ты над імі.

Не паз ней чым за ме сяц да па чат ку ад па вед на га эта пу 

рэс пуб лі кан скай алім пі я ды рас пра цоў шчы кі прад стаў ля-

юць за дан ні ў РІКВ. Тут іх ты ра жу юць у ад па вед нас ці з 

за яў ка мі, рас клад ва юць у па ке ты і за хоў ва юць. На пя рэ-

дад ні алім пі я ды за дан ні да стаў ля юц ца фельд' егер скай 

су вяз зю ва ўста но вы аду ка цыі, якія вы зна ча ны мес цам яе 

пра вя дзен ня, і за хоў ва юц ца ў апя ча та ных па мяш кан нях 

(сей фах). Рас пя чат ва юц ца яны прад стаў ні ка мі арг ка мі тэ та 

ад па вед на га эта пу рэс пуб лі кан скай алім пі я ды толь кі ў 

пры сут нас ці яе ўдзель ні каў.

Фак тыч на ця пер на эта пе рас пра цоў кі, ты ра жа ван ня і 

да стаў кі ма тэ ры я лаў школь ных алім пі яд бу дуць вы ка рыс-

тоў вац ца та кія ж тэх на ло гіі, што пры мя ня юц ца пры ар га-

ні за цыі ў кра і не цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня.

На га да ем, што ў па пя рэд нім на ву чаль ным го дзе Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі ўста на ві ла па ру шэн ні ў пра вя дзен ні 

рэс пуб лі кан скай алім пі я ды па геа гра фіі. У пры ват нас ці, 

быў па цвер джа ны факт уцеч кі ін фар ма цыі пра алім пі яд ныя 

за дан ні за ключ на га эта пу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

АЛЬ БО НА РА БО ТУ, АЛЬ БО Ў ПАР ЛА МЕНТ
Ча му кан ды да ты пад час пе рад вы бар най гон кі сы хо дзяць з дыс тан цыі?

Вы ба ры-2019

Кло пат 
пра шмат дзет ныя сем'і — 

пры яры тэт ная за да ча 
дзяр жа вы

На пры ём гра ма дзян да на мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ка лая 

СНАП КО ВА ў Бя лы ні чы за пі са ла ся шмат дзет ная сям'я 

з Ві цеб скай воб лас ці, якая апы ну ла ся ў без вы ход най 

сі ту а цыі.

Сям'я ў лі та-

раль ным сэн се 

мо жа апы нуц ца 

на ву лі цы, бо 

жыл лё, якое яна 

зды мае, чу жое, 

і яго трэ ба вы-

зва ліць да 1 ліс-

та па да, а рэ кан-

струк цыя свай го 

до ма яшчэ не за-

вер ша на. Спра-

ва зай шла ў ту пік, па коль кі вы дзе ле ныя гро шы на рэ кан струк-

цыю скон чы лі ся, а сва іх ня ма. Муж пра цуе груз чы кам, а жон ка 

ў ад па чын ку па до гля дзе за дзі цем. Ду ма лі крэ дыт узяць, але 

ж ня ма з ча го яго вы плач ваць. У сям'і шас цё ра дзя цей, пя цё-

ра — не паў на лет нія. А ўся го ў сям'і вы хоў ва ла ся во сем дзя цей, 

у тым лі ку чац вё ра чу жых.

Сям'я га то ва пе ра ся ліц ца на ват у не да бу да ва ны дом, але ж 

там на ват ня ма ацяп лен ня. У рай вы кан ка ме пы тан не не вы ра-

ша юць. Сі ту а цыя, ледзь не пла ка ла жан чы на, без вы ход ная, 

та му яна і пры еха ла пра сіць аб да па мо зе вы шэй шую ўла ду. 

Мі ка лай Снап коў уваж лі ва вы слу хаў жан чы ну і даў на ступ ныя 

да ру чэн ні — мяс цо вым ула дам за бяс пе чыць сям'ю ча со вым 

жыл лём на пе ры яд пра вя дзен ня ра мон ту, а стар шы ні Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Мі ка лаю Шарс нё ву — пра явіць іні цы я ты ву і ха-

дай ні чаць пе рад Прэ зі дэн там аб па ве лі чэн ні суб сі дыі для сям'і 

да поў на га кош ту рэ кан струк цыі до ма.

— Пад трым ка шмат дзет ных сем' яў — пры яры тэт ная за да ча 

дзяр жа вы, — пад крэс ліў ён. — Па доб ны вы па дак не адзін ка вы. 

І іх трэ ба кроп ка ва вы ра шаць, па куль ва ўра дзе пра пра цоў ва юц-

ца па ды хо ды для больш маш таб най пад трым кі та кіх сем' яў.

На огул, з дзе ся ці за яў ні коў, якія за пі са лі ся на пры ём да на-

мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, толь кі двое з'яў ля-

лі ся жы ха ра мі Бя лы ніц ка га ра ё на.

Для за яў ні цы з бя лы ніц ка га аг ра га рад ка Цях цін у ка тэ го рыю 

не вы ра шаль ных тра пі лі два пы тан ні — ад но да ты чы ла ся пра ца-

ўлад ка ван ня, дру гое — доб ра ўпа рад ка ван ня мяс цо вай да ро гі. 

Пя сок з яе па ста ян на змы ва ец ца ў двор жан чы ны, пры чым у 

вя лі кай коль кас ці. Яна прый шла на пры ём з фо та здым ка мі, 

каб па ка заць, як гэ та вы гля дае. І сцвяр джа ла, што пя сок ця гае 

на смет нік мя ха мі. Мі ка лай Снап коў даў да ру чэн не мяс цо вым 

ка му наль ным служ бам па чыс ціць тру бу і кант ра ля ваць, каб 

пя сок там не на за па шваў ся. Што да ты чыц ца дру го га пы тан ня, 

то тут кры ху скла да ней. Тыя мес цы ра бо ты, якія жан чы не пра-

па ну юць, яе не за да валь ня юць. І так ужо дзе вяць га доў. Або 

ра бо чае мес ца не за да валь няе, або зна хо дзіц ца да лё ка ад 

мес ца пра жы ван ня. Ёсць, на прык лад, ра бо та ў Бя лы ні чах, але 

ад аг ра га рад ка Цях цін да рай цэнт ра амаль 20 кі ла мет раў. Жан-

чы на да гля дае са ста рэ лую ма ці і не жа дае да лё ка ад' яз джаць ад 

до му. Мяс цо вым ор га нам ула ды да ру ча на пад шу каць жан чы не 

ў най блі жэй шы час ра бо ту, якая за да во ліць яе цал кам.

На ста я цель царк вы ў го нар іко ны Бя лы ніц кай Бо жай Ма ці 

про та і е рэй Сяр гей Мас лаў за пі саў ся на пры ём, каб па ха дай ні-

чаць аб вы дзя лен ні да па мо гі на ўзвя дзен не кап лі цы і доб ра ўпа-

рад ка ван не Іль ін скай га ры ў Бя лы ні чах да Дня бе ла рус ка га пісь-

мен ства, які ад бу дзец ца ў гэ тым на се ле ным пунк це на ле та.

Па ло ва за яў ні каў, як вы свет лі ла ся, ужо ра ней звяр та лі ся 

са сва і мі пы тан ня мі да на мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі. У іх 

лі ку і ма ла дая жан чы на з Мін ска. Ле тась яна бы ла на пры ёме 

ў Мі ка лая Снап ко ва з на го ды вы дзя лен ня ёй з не паў на лет нім 

сы нам жы лой пло шчы ў ін тэр на це. Па кой вы дзе ле ны, але яе не 

за да валь няе яго ма лень кая пло шча і якасць. Жан чы на пра цуе 

ў сіс тэ ме ЖКГ, дзе ёсць ве да мас нае жыл лё, якое ёй па да ба-

ец ца. Але яе ча мусь ці не жа да юць ту ды пе ра ся ляць. Мін чан ка 

спа дзя ец ца, што на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі да па мо жа 

вы ра шыць пы тан не.

На мес ні ка ды рэк та ра ад ной з мін скіх бу даў ні чых фір маў хва-

ля ва ла пы тан не рэа лі за цыі ін вест пра ек та па бу даў ніц тве ў ра ё не 

пло шчы Бан га лор у ста лі цы шмат функ цы я наль на га комп лек су. 

Да ку мен ты зна хо дзяц ца на раз гля дзе ў Мін скім гар вы кан ка ме 

і Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, але ад ка зу ня ма.

З па доб ным пы тан нем звяр нуў ся і кі раў нік бу даў ні чай фір-

мы з го ра да Гор кі Ма гі лёў скай воб лас ці. Ле тась бы ло пры ня та 

ра шэн не Мінск ага абл вы кан ка ма аб пры пы нен ні бу даў ніц тва 

вы твор чай ба зы ў За слаўі. Але бу даў ні кі з гэ тым не згод ныя.

Дзве жан чы ны пры еха лі з Брэс та, спа дзе ю чы ся, што ім да-

па мо гуць вы ра шыць праб ле му з уза конь ван нем са ма воль ных 

па бу доў на тэ ры то рыі іх до ма ўла дан няў. Яны бы лі па бу да ва ныя 

яшчэ ў 70-я га ды мі ну ла га ста год дзя. Але на ват суд не рас ста-

віў кроп кі над «і».

Усе пы тан ні бы лі ўваж лі ва вы слу ха ныя і ўзя тыя на кант роль. 

Па кож ным з іх бу дуць пры ня тыя ме ры ў ад па вед нас ці з за ка-

на даў ствам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты 
прад стаў ні коў вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не чле ну 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це 
Ма рач ка вай Тац ця не Ба ры саў не ў су вя зі з на пат каў шым яе 
вя лі кім го рам — смер цю МУ ЖА.

Бліз кая ўла да
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Клас ныя на ві ны КАБ ПА ВЫ СІЦЬ ДА ВЕР...


