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«Са юз» уста на віў рэ корд па хут ка сці па лё ту 
да МКС

Ка ра бель «Са юз МС-17» 

да ля цеў да Між на род най кас-

міч най стан цыі за тры га дзі ны 

тры хві лі ны, па ве да міў ТАСС. 

Пры гэ тым апа рат здзейс ніў 

толь кі два аба ро ты ва кол Зям-

лі. Ра ней та кую схе му ўжы лі на не каль кіх гру за вых ка раб-

лях «Пра грэс МС». Са ма му хут ка му з іх, каб да брац ца да 

стан цыі, спат рэ бі ла ся тры га дзі ны 18 хві лін. Тра ды цый най 

з'яў ля ец ца двух су тач ная схе ма, ка лі ка ра бель ро біць 34 віт-

кі. Учо ра «Са юз» пры сты ка ваў ся да мо ду ля «Сві та нак». 

На бор це зна хо дзі лі ся ра сі я не Сяр гей Ры жы каў і Сяр гей 

Кудзь-Свярч коў, а так са ма аме ры кан ка Кэт лін Ру бінс. На 

ар бі це іх су стрэ лі ра сі я не Ана толь Іва ні шын, Іван Ваг нер і 

аме ры кан скі аст ра наўт Крыс Кэ сі дзі, якія 22 каст рыч ні ка 

па кі нуць стан цыю. Но вы экі паж пра бу дзе ў кос ма се да 

9 кра са ві ка 2021 го да. За гэ ты час кас ма на ўты зро бяць 

два вы ха ды ў ад кры ты кос мас. 

Фа на ты ўчы ні лі па гро мы ў ЗША. Сі ла ві кі 
пры мя ні лі стрэль бы з гу ма вы мі ку ля мі

На пя рэ дад ні «Лос-Ан джэ лес Лей керс» у 17-ы раз стаў 

пе ра мож цам На цы я наль най бас кет боль най аса цы я цыі. 

Фа на ты зла дзі лі ма са выя гу лян ні з на го ды свя та. Праз не-

ка то ры час аб ста ноў ка па ча ла аб васт рац ца. Фа на ты ста лі 

пра ва ка ваць па лі цэй скіх, кі да ю чы ў іх ка мя ні і бу тэль кі. 

Ахоў ні кі па рад ку па пя рэ дзі лі, што та кія па во дзі ны бу дуць 

мець сур' ёз ныя на ступ ствы і за па тра ба ва лі ра зы сці ся. 

Част ка ба лель шчы каў не пад па рад ка ва ла ся, пра цяг ва ю чы 

пра яў ляць агрэ сію. У ней кі мо мант пра ва ахоў ным ор га нам 

прый шло ся пры мя ніць кон ную па лі цыю, каб раз біць на тоўп 

на дроб ныя гру пы. Так са ма сі ла ві кі вы ка рыс та лі стрэль бы 

з гу ма вы мі ку ля мі. «76 ча ла век бы лі арыш та ва ны за ван-

да лізм, на пад на су пра цоў ні каў ахо вы пра ва па рад ку і за 

не жа дан не ра зы хо дзіц ца. Трое з тых, хто са браў ся, бы лі 

па ра не ныя гу ма вы мі па тро на мі, вы пу шча ны мі на шы мі афі-

цэ ра мі, і іх да ста ві лі ў баль ні цы. Во сем па лі цэй скіх так са ма 

атры ма лі ра нен ні, ім ака за лі ме ды цын скую да па мо гу. На-

тоўп па шко дзіў больш за 30 бу дын каў, а так са ма га рад скі 

аў то бус», — ад зна ча ец ца ў за яве па лі цыі.

Кіпр за кры вае пра гра му па вы да чы 
«за ла тых паш пар тоў»

Кіпр ад мя няе пра гра му атры ман ня гра ма дзян ства праз 

ін вес ты цыі ў эка но мі ку кра і ны з 1 ліс та па да гэ та га го да, 

па ве да мі ла кіпр скае пад раз дзя лен не грэ час кай га зе ты 

«Ка ты ме ры ні». «Ула ды пры ня лі ра шэн не спы ніць дзе ян не 

пра гра мы «Гра ма дзян ства праз ін вес ты цыі» ў яе ця пе раш-

няй фор ме», — пры во дзіць вы дан не сло вы прад стаў ні ка 

ўра да Кі ры я ка са Ку ша са. Ён за явіў, што гэ тае ра шэн не 

бы ло пра па на ва на мі ніст ра мі ўнут ра ных спраў і фі нан саў, 

яго пад тры ма лі і ін шыя чле ны ўра да. Ра ней тэ ле ка нал 

«Аль-Джа зі ра» апуб лі ка ваў на сай це ві дэа за піс, зня ты 

та ем на, які да зва ляе мер ка ваць, што ў кіпр скай схе ме 

«за ла тых паш пар тоў» меў ся ка руп цый ны склад нік. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.10.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 12 968 10 244

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 35 988 40 499

5 Средства в банках 1104 14 094 41 506

6 Ценные бумаги 1105 75 453 44 589

7 Кредиты клиентам 1106 273 657 204 181

8
Производные 
финансовые активы

1107  - 233

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 9 916 9 751

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 783 791

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111  -  -

13
Отложенные 
налоговые активы

1112  -  -

14 Прочие активы 1113 1 084 733

15 ИТОГО активы 11 423 943 352 527

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17
Средства 
Национального банка 

1201  -  -

18 Средства банков 1202 47 130 28 250

19 Средства клиентов 1203 304 952 236 188

20 Ценные бумаги банка 1204 21 010 38 971

21
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 838 579

24 ВСЕГО обязательства 120 373 930 303 988

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 24 747 24 747

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 1 378 1 307

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 8 598 8 598

30 Накопленная прибыль 1215 15 290 13 887

31 ВСЕГО собственный капитал 121 50 013 48 539

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 423 943 352 527

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.10.2020 01.10.2019

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 22 029 11 600

2 Процентные расходы 2012 13 265 7 406

3 Чистые процентные доходы 201 8 764 4 194

4 Комиссионные доходы 2021 4 401 5 889

5 Комиссионные расходы 2022 1 239 462

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 3 162 5 427

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 213 (433)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 2 466 1 757

10
Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 
инструментами

206  - 232

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 3 562 750

12 Прочие доходы 208 209 189

13 Операционные расходы 209 9 045 8 721

14 Прочие расходы 210 613 418

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 594 1 477

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 120 318

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 22 1 474 1 159
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Та кое цу доў нае па раў на нне зра біў стар шы ня Ма гі лёў ска-

га абл вы кан ка ма Ле а нід ЗА ЯЦ пад час він ша ван ня прад-

стаў ніц пры го жай па ло вы ча ла вец тва з Днём ма ці. Трыц цаць 

жан чын, з якіх 11 — шмат дзет ныя ма ці, бы лі за про ша ны на 

ўра чыс ты пры ём да гу бер на та ра. Яны атры ма лі з яго рук яр кія 

бу ке ты, у іх го нар ад быў ся не вя ліч кі кан цэрт. Шмат дзет ныя 

ма ці, доб ра сум лен ныя пра цаў ні цы, гра мад скія ра бот ні цы — 

кож ная з пры сут ных да сяг ну ла важ кіх пос пе хаў у вы ха ван ні 

пад рас та ю ча га па ка лен ня і пра цы на ка рысць бе ла рус ка га 

гра мад ства. Дзе вя ці з іх гу бер на тар уру чыў Ор дэ ны Ма ці за 

вы ха ван не пя ці і больш дзя цей. Уся го ў рэ гі ё не ор дэ нам Ма ці 

ўзна га ро джа ны 1183 жан чы ны, у тым лі ку сё ле та — 131.

— Мы га на рым ся жан чы на мі-ма ці, якія ак тыў на ўдзель-

ні ча юць у гра мад скім жыц ці, доб ра сум лен на пра цу юць, 

да ся га юць пос пе хаў у са мых роз ных сфе рах і пры гэ тым 

да па ма га юць кра і не вы ра шаць дэ ма гра фіч ныя праб ле-

мы, — пад крэс ліў у сва ёй пра мо ве Ле а нід За яц. — У Ма гі-

лёў скай воб лас ці пра жы вае амаль 11 ты сяч шмат дзет ных 

сем' яў. Гэ та доб ры па каз чык. Але нам усім ха це ла ся б, каб 

шмат дзет ных сем' яў ста на ві ла ся ўсё больш. Бо шчас лі вы 

дзі ця чы смех — гімн бу ду чы ні на шай кра і ны.

У гэ ты ж дзень у ма гі лёў скім Цэнт ры куль ту ры і воль на га 

ча су він ша ва лі за слу жа ных ма гі ляў ча нак. Ме ра пры ем ствы, 

пры све ча ныя Дню ма ці, бу дуць пра хо дзіць у воб лас ці на 

пра ця гу тыд ня. Ад бу дуц ца су стрэ чы, круг лыя ста лы, бу дзе 

ар га ні за ва на ўша на ван не ся мей ных пра цоў ных ды нас тый, 

«за ла тых» і «ся рэб ра ных» юбі ля раў, ма ла дых су жэн цаў, 

він ша ван ні ма ла дых ма ці з на ра джэн нем пер шын цаў.

Для сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей, пра ду гле джа ны 11 ві-

даў дзяр жаў ных да па мог, аказ ва юц ца роз ныя ві ды са цы яль-

най да па мо гі, пра цяг ва ец ца на лі чэн не «ся мей на га ка пі та лу». 

З 1 сту дзе ня 2015 го да пра ва на яго ў Ма гі лёў скай воб лас ці 

атры ма лі 9,4 ты ся чы сем' яў. Акра мя гэ та га, сё ле та да па мо-

гай да но ва га на ву чаль на га го да ска рыс та лі ся амаль 11 ты-

сяч сем' яў, якія вы хоў ва юць больш чым 20 ты сяч школь ні каў. 

На гэ тыя мэ ты пай шло звыш 1,5 ты ся чы руб лёў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

З на го ды ГІМН БУ ДУ ЧЫ НІ КРА І НЫ — ДЗІ ЦЯ ЧЫ СМЕХ

Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя ра зам з за ці-

каў ле ны мі пад рых та ва-

ла і ўнес ла ва ўрад пра-

ект па ста но вы Са ве та 

Мі ніст раў ад 13 каст-

рыч ні ка 2020 г. № 591 

«Аб змя нен ні па ста ноў 

Са ве та Мі ніст раў Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь ад 

25 са ка ві ка 2020 г. 

№ 171 і ад 8 кра са ві ка 

2020 г. № 208».

У пра ек це пра па ну ец ца 

ска ра ціць тэр мін зна хо джан-

ня ў са ма іза ля цыі з 14 да 

10 ка лян дар ных дзён з да-

ты апош ня га кан так ту. Лю-

дзям, якія на са ма іза ля цыі, 

да зво ле на ў вы пад ку край-

няй не аб ход нас ці на вед ваць 

ар га ні за цыю ахо вы зда роўя 

для атры ман ня эк стра най 

або не ад клад най ме ды цын-

скай да па мо гі.

Так са ма пра па ну ец ца 

па шы рыць пе ра лік асоб, на 

якіх не рас паў сюдж ва юц ца 

па тра ба ван ні па за ха ван ні 

са ма іза ля цыі. Гэ та кі раў ні кі і 

чле ны афі цый ных дэ ле га цый; 

асо бы, якія едуць па тэ ры то-

рыі на шай кра і ны тран зі там 

і ма юць да ку мен ты, што па-

цвяр джа юць вы езд на пра-

ця гу ад ных су так; гра ма дзя не 

Бе ла ру сі, за меж ныя гра ма-

дзя не і асо бы без гра ма дзян-

ства, якія па ста ян на пра жы-

ва юць у Бе ла ру сі і пры бы лі ў 

Бе ла русь пас ля зна хо джан ня 

ў служ бо вай ка ман дзі роў цы 

з кра ін, у якіх рэ гіст ру юц ца 

вы пад кі ін фек цыі COVІD-19, 

а так са ма з кра ін, не ўклю ча-

ных у пе ра лік, і едуць тран зі-

там праз кра і ны, уклю ча ныя ў 

пе ра лік, пры ўмо ве на яў нас ці 

ў гэ тых асоб да ку мен таль на-

га па цвяр джэн ня тран зіт на га 

пра ез ду праз кра і ну, уклю-

ча ную ў пе ра лік; асо бы, якія 

ажыц цяў ля юць пе ра воз кі 

ства ла вых кле так, ор га наў 

для транс план та цыі.

Пра ект па ста но вы пра-

ду гледж вае, што за меж ныя 

гра ма дзя не і асо бы без гра-

ма дзян ства (за вы клю чэн нем 

тых, хто па ста ян на пра жы вае 

ў Бе ла ру сі), якія пры бы лі з 

кра ін, не ўклю ча ных у пе ра-

лік, пры пе ра ся чэн ні бе ла-

рус кай мя жы па він ны мець 

ары гі нал ме ды цын ска га да-

ку мен та (на рус кай, бе ла рус-

кай або анг лій скай мо вах), які 

па цвяр джае ад моў ны вы нік 

ла ба ра тор на га тэс ці ра ван ня 

на ін фек цыю COVІD-19, зроб-

ле ны не паз ней за 72 га дзі ны 

да да ты пе ра ся чэн ня мя жы.

ЗА ПАС ЛЕ КАЎ СТВО РА НЫ
У Бе ла ру сі ство ра ны за-

пас ле каў і срод каў ахо вы на 

пе ры яд уз ды му рэ спі ра тор-

ных за хвор ван няў, у тым лі ку 

COVІD-19, па ве да міў на мес-

нік мі ніст ра ахо вы зда роўя 

Ба рыс АНД РА СЮК на круг-

лым ста ле, пры све ча ным 

раз віц цю фар ма цэў тыч най 

га лі ны, які прай шоў у прэс-

цэнт ры Бел ТА.

— Пра ве дзе на вя лі кая 

ра бо та, мы са праў ды ства-

ры лі за пас ле ка вых срод каў. 

Акра мя та го, у да стат ко вай 

коль кас ці за куп ле ны прэ-

па ра ты з но вай лі ней кі, якія 

з'я ві лі ся зу сім ня даў на для ля-

чэн ня ін фек цыі COVІD-19, — 

ска заў Ба рыс Анд ра сюк.

За пас рэ спі ра тараў, ма-

сак, кас цю маў скла дае ад 45 

да 70—100 дзён па роз ных 

па зі цы ях.

Па вод ле слоў ген ды рэк та-

ра РУП «Кі ру ю чая кам па нія 

хол дын га «Бел фарм прам» 

Сяр гея Ка за ке ві ча, пад рых-

тоў ка да асен не-зі мо ва га 

пе ры я ду пра хо дзі ла з улі кам 

во пы ту так зва най пер шай 

хва лі ка ра на ві ру са.

— Ка лі ка заць пра пер-

шую хва лю, то Мі ніс тэр ствам 

ахо вы зда роўя быў сфар мі-

ра ва ны пе ра лік прэ па ра таў, 

най больш за па тра ба ва-

ных для ля чэн ня па цыен -

таў з COVІD-19. У ім ка ля 

180 па зі цый, у тым лі ку ка ля 

150 — бе ла рус кай вы твор-

час ці, пры чым 80 % з іх — 

пра дук цыя прад пры ем стваў 

хол дын га, — ска заў ён.

Але на КРА ВЕЦ.
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Будзьце ў курсе

ЗАМЕСТ ЧАТЫРНАЦЦАЦІ ДЗЁН – 
ДЗЕСЯЦЬ

Тэр мін са ма іза ля цыі 
з на го ды COVІD-19 
мо гуць ска ра ціць, 

па ве дам ляе 
прэс-служ ба Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя
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