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КНДР здзейс ні ла дру гі ра кет ны за пуск 
за ты дзень

Паў ноч ная Ка рэя за пус ці ла 

дзве ба ліс тыч ныя ра ке ты ма-

лой даль нас ці з ра ё на пор та 

Ван сан на ўсход нім уз бя рэж жы 

кра і ны. Гэ та ўжо дру гі пуск у 

КНДР за ты дзень. Ра ке ты пра-

ля це лі 250 кі ла мет раў, да сяг нуў шы вы шы ні ка ля 30 кі ла мет-

раў, і ўпа лі ў Япон скае мо ра, па ве да міў Аб' яд на ны ка мі тэт 

на чаль ні каў шта боў Паўд нё вай Ка рэі. Па сло вах мі ніст ра 

аба ро ны Паўд нё вай Ка рэі Чжон Кён Ду, ра ке ты ад роз ні-

ва лі ся ад тых ма дэ ляў, якія бы лі за пу шча ны ра ней. Прэм'-

ер-мі ністр Япо ніі Сін дзя Абэ за явіў, што ні я кай па гро зы для 

бяс пе кі кра і ны паў ноч на ка рэй скія ра ке ты не ўяў ля лі. Ра ней 

КНДР за пус ці ла дзве ра ке ты ма лой даль нас ці, ад на з якіх 

пра ля це ла ка ля 690 кі ла мет раў, а дру гая — 430 кі ла мет раў. 

Гэ та быў пер шы за пуск пас ля су стрэ чы лі да ра Паў ноч най 

Ка рэі Кім Чэн Ына з прэ зі дэн там ЗША До наль дам Трам пам 

у ра ё не дэ мі лі та ры за ва най зо ны, якая па дзя ляе дзве Ка рэі. 

Та ды яны да мо ві лі ся пра цяг нуць пе ра гаворы па дэ нук ле а-

ры за цыі. Экс пер ты мяр ку юць, што ў блі жэй шы час мож на 

ча каць но вых за пус каў.

ААН: са юз ні кі НА ТА за бі лі больш аф ган цаў, 
чым та лі бы

У пер шай па ло ве 2019 го да ў вы ні ку дзе ян няў аф ган скай 

ар міі і вой скаў НА ТА ў Аф га ні ста не за гі ну ла больш гра ма-

дзян ска га на сель ніц тва, чым ад рук ба е ві коў «Та лі ба на» і 

«Іс лам скай дзяр жа вы», вы ні кае са спра ва зда чы Ар га ні за цыі 

Аб' яд на ных На цый (ад па вед на 717 і 531 ча ла век). У кра са-

ві ку звест кі аб па доб ных су ад но сі нах ах вяр з'я ві лі ся ў ААН 

ад нос на пер шай чвэр ці гэ та га го да, ця пер трэнд па цвяр джа-

ец ца. Та кую кар ці ну ў ар га ні за цыі на зі ра юць упер шы ню з 

мо ман ту, ка лі больш за 10 га доў та му па чаў ся пад лік ах вяр 

ся род гра ма дзян ска га на сель-

ніц тва ў Аф га ні ста не. Зні жэн-

не коль кас ці за бі тых ба е ві ка мі 

тлу ма чыц ца ска ра чэн нем коль-

кас ці на па даў пад рыў ні коў-смя-

рот ні каў. Рост коль кас ці ах вяр 

ад рук праў ра да вых сіл — ак-

ты ві за цы яй дзе ян няў ва ен най 

авія цыі і по шу ка ва-раз вед валь ных апе ра цый. У вы ні ку авія-

на лё таў (у асноў ным аме ры кан скай авія цыі) за гэ ты пе ры яд 

за гі ну лі 363 мір ныя жы ха ры, у тым лі ку 89 дзя цей, вы ні кае з 

да ных Мі сіі ААН па са дзей ні чан ні Аф га ні ста ну (UNАMА).

У Ка лум біі кан фіс ка ва лі больш за то ну 
ка ка і ну, які ха це лі ад пра віць у Еў ро пу

Уз бро е ныя сі лы Ка лум біі 

кан фіс ка ва лі больш за то ну ка-

ка і ну, які пры зна чаў ся для ад-

праў кі ў Бель гію, па ве дам ляе 

ка нал Nоtісіаs RСN са спа сыл-

кай на за яву вай скоў цаў. Апе-

ра цыя па кан фіс ка цыі ка ка і ну 

пра во дзі ла ся ў му ні цы па лі тэ це Паль мі ра, раз ме шча ным у 

дэ парт амен це Валье-дэль-Каў ка. З да па мо гай спе цы яль на 

на ву ча на га са ба кі пад час агля ду гру за ві ка бы лі вы яў ле ныя 

нар ко ты кі, сха ва ныя ў кан сер вах з са да ві ной. «Пас ля пра вя-

дзен ня ін спек цыі су мес на з генп ра ку ра ту рай... па ве дам ля-

ец ца, што з 50 ты сяч сло і каў, якія зна хо дзі лі ся ў кан тэй не ры 

транс парт на га срод ку, больш за 2,9 ты ся чы ўтрым лі ва лі 

вад кі ка ка ін», — агу чыў за яву тэ ле ка нал. Паз ней ста ла 

вя до ма, што агуль ная ва га нар ко ты каў скла ла 1,1 ты ся чы 

кі ла гра маў. Іх ада бран не, па сло вах ка лум бій скіх ва ен ных, 

«з'яў ля ец ца са мым моц ным уда рам па транс пар ці роў цы 

нар ко ты каў сё ле та». Па звест ках уз бро е ных сіл, нар ко ты кі 

па він ны бы лі на кі ра вац ца ў Еў ро пу паў стан ца мі з Рэ ва лю-

цый ных уз бро е ных сіл Ка лум біі (РУСК).

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Увесь па кет пра гноз ных да ку мен-

таў ты дзень та му быў дэ та лё ва 

раз гле джа ны і ў цэ лым адоб ра ны 

на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та 

Мі ніст раў, уз ня тыя пы тан ні ад пра-

ца ва ны з за ці каў ле ны мі. Сён ня ў 

асноў ным да сяг ну та ра зу мен не па 

клю ча вых пы тан нях», — пад вёў вы-

ні кі аб мер ка ван ня Сяр гей РУ МАС. 

Пры фар мі ра ван ні па ды хо даў да 

пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця на 2020 год вы ка рыс тоў-

ва ла ся два сцэ на рыі: мэтавы для 

пра гно зу і ба за вы — для бюд жэ ту.

Кі раў нік ура да звяр нуў ува гу, што на 

днях экс пер ты з МВФ і Су свет на га бан ка 

зноў зні зі лі ча кан ні па рос це су свет най 

эка но мі кі на 2019—2020 га ды. За па воль-

ва ец ца еў ра зо на, ганд лё выя вой ны па між 

ЗША і Кі та ем вя дуць да ўзмац нен ня кан-

ку рэнт най ба раць бы на шэ ра гу рын каў, 

ад чу валь ных для бе ла рус кіх вы твор цаў. 

Геа па лі тыч ная на пру жа насць дэ ста бі лі-

зуе сы ра він ныя рын кі і вя дзе да ад кла-

дзе на га по пы ту на ін вес ты цый ныя та ва-

ры. «Усё гэ та ства рае сур' ёз ныя вы клі кі 

для ўстой лі вай ра бо ты эка но мі кі кра і ны 

як у бя гу чым го дзе, так і ў 2020-м», — ад-

зна чыў Сяр гей Ру мас.

Клю ча вы мі па каз чы ка мі эфек тыў нас ці 

ра бо ты ўра да і Нац бан ка на 2020 год пра-

па ну ец ца вы зна чыць тэмп рос ту ВУП — 

102,5 пра цэн та, тэмп рос ту пра дук цый нас-

ці пра цы — 102,1 пра цэн та, пры цяг нен не 

пра мых за меж ных ін вес ты цый у аб' ёме 

1,7 міль яр да до ла раў, ін фля цыя за год не 

па він на пе ра вы сіць 5 пра цэн таў.

Рэ аль ныя на яў ныя да хо ды на сель-

ніц тва ў 2020 го дзе па він ны вы рас ці на 

2,4 пра цэн та, тэмп рос ту рэ аль най за-

ра бот най пла ты пры гэ тым ча ка ец ца на 

ўзроў ні 102,1 пра цэн та. Экс парт та ва раў 

і па слуг пры рас це на 3,3 пра цэн та, гэ-

та зна чыць, што ў на ступ ным го дзе па-

стаў кі на знеш нія рын кі па він ны вы рас ці 

на 1,4 міль яр да до ла раў у па раў на нні з 

вы ні ка мі бя гу ча га го да. Саль да знеш ня-

га ганд лю праг на зу ец ца ста ноў чым на 

ўзроў ні аднаго пра цэн та ВУП.

«Як відаць з пры ве дзе ных па ра мет-

раў, асноў ны ак цэнт — на за бес пя чэн-

не мак ра эка на міч най зба лан са ва нас-

ці», — звяр нуў ува гу прэм' ер-мі ністр. 

Для рос ту эка но мі кі не аб ход на вы ра-

шыць не каль кі клю ча вых пы тан няў. 

«Пер шае з іх — пра дук цый насць пра цы. 

Па вод ле ацэн кі Мі нэ ка но мі кі, сён ня яна 

скла дае менш за па ла ві ну ад уз роў ню 

кра ін Цэнт раль най і Ус ход няй Еў ро пы. 

Гэ та пра мая ацэн ка кан ку рэн та здоль-

нас ці на шай эка но мі кі. Дру гое — вы-

со кая за трат насць эка но мі кі, гэ тае 

пы тан не цес на ўвя за на з па пя рэд нім. 

Ві да воч на — ка лі не раз бя ром ся з за-

тра та мі, то не вый дзем з зо ны ніз кай 

пра дук цый нас ці пра цы і за ра бот ных 

плат, — пад крэс ліў Сяр гей Ру мас. — 

Яшчэ ад но пы тан не — раз віц цё прад-

пры маль ніц тва і ра бо та з ін вес та ра мі. 

За ка на даў ства ёсць, пы тан не толь кі ў 

прак тыч най ра бо це на мес цах».

Па вод ле прэс-служ бы 

Са ве та Мі ніст раў 

і Бел ТА.

Учо ра ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі з Ула дзі мі рам Зя лен скім. Пра гэ та па ве дам-

ляе афі цый ны сайт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў укра ін ска га ка ле гу з па-

спя хо вым пра вя дзен нем па лі тыч ных кам па ній, па жа даў шы 

пос пе хаў у фар мі ра ван ні ор га наў ула ды і ў цэ лым у да лей шай 

ра бо це.

Ула дзі мір Зя лен скі яшчэ раз па цвер дзіў за пра шэн не, на кі-

ра ва нае ра ней на ад рас кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы, на ве-

даць Укра і ну ў рам ках ІІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Укра і ны, які 

ад бу дзец ца ў каст рыч ні ку гэ та га го да ў Жы то мі ры. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за пра шэн не пры няў, ад зна чыў шы, што як іні цы я-

тар і су аў тар зга да на га ме ра пры ем ства ба чыць яго вы со кую 

эфек тыў насць і ка рысць для эка но мік абедз вюх кра ін.

Акра мя та го, Ула дзі мір Зя лен скі пад ра бяз на рас ка заў Прэ-

зі дэн ту Бе ла ру сі аб сі ту а цыі ў Дан ба се і па дзя ка ваў за ар га-

ні за цыю эфек тыў най перагаворнай пля цоў кі і ў цэ лым за тую 

ро лю, якую ады гры вае Бе ла русь у спра ве ўрэ гу ля ван ня гэ та га 

кан флік ту. Бе ла рус кі лі дар у сваю чар гу за пэў ніў, што Мінск 

пра цяг не і ў да лей шым пры кла даць усе на ма ган ні для ўрэ гу ля-

ван ня сі ту а цыі ў рэ гі ё не, і Укра і на заў сё ды мо жа раз ліч ваць на 

Бе ла русь як кра і ну — пры хіль ні цу мір ных іні цы я тыў і пра цэ саў.

Асоб ным комп лек сам пад час раз мо вы бы лі аб мер ка ва ныя 

пы тан ні эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня і ганд лю, у пры ват нас ці 

раз віц цё су пра цоў ніц тва ў сфе ры пра мыс ло вас ці, сель скай 

гас па дар кі. Тут прэ зі дэн ты асаб лі вую ўва гу ад да лі хо ду ўбо рач-

най кам па ніі ў абедз вюх кра і нах. Яшчэ ад ной асоб най тэ май 

раз мо вы ста ла ўза е ма дзе ян не і за бес пя чэн не на цы я наль най 

бяс пе кі абедз вюх кра ін у энер ге тыч най сфе ры.

Ула дзі мір Зя лен скі так са ма па він ша ваў Аляк санд ра 

Лу ка шэн ку з бліс ку чым пра вя дзен нем ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

пад крэс ліў шы, што ва Укра і не са чы лі і за хо дам спа бор ніц-

тваў і, без умоў на, за вы ступ лен нем сва іх спарт сме наў. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ў ад каз па він ша ваў ка ле гу з вы со кім вы ні кам 

укра ін скай збор най.

У фі на ле раз мо вы Аляк сандр Лу ка шэн ка за пра сіў Прэ зі-

дэн та Укра і ны на ве даць Бе ла русь у лю бы час і ў лю бым фар-

ма це. Ула дзі мір Зя лен скі гэ та за пра шэн не з за да валь нен нем 

пры няў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

УКРА І НА МО ЖА РАЗ ЛІЧ ВАЦЬ НА БЕ ЛА РУСЬ 
ЯК ПРЫ ХІЛЬ НІ ЦУ МІ РУ

Ва ўра дзеВа ўра дзе

ПРА ЦУ ЕМ НЕ ДА СТАТ КО ВА ЭФЕК ТЫЎ НА?
На па ся джэн ні Са ве та Мі ніст раў вы зна ча ны эка на міч ныя за да чы на 2020 год

Лі дзія ЯР МО ШЫ НА:
«Кон курс 

на пар ла менц кіх вы ба рах 
скла дзе больш за ча ты ры 

ча ла ве кі на мес ца»
Та кое мер ка ван не стар шы ня бе ла рус ка га 

Цэнт рвы бар ка ма вы ка за ла ў эфі ры тэ ле ка-

на ла «Бе ла русь 1», па ве дам ляе Бел ТА.

«Ка лі бу дуць звест кі 

пра коль касць за рэ гіст ра-

ва ных іні цы я тыў ных груп, 

мы змо жам дак лад на ка-

заць пра кон курс. І то не 

ве да ем, коль кі нам пар-

тыі да дуць кан ды да таў. 

Але ду маю, што вы ба ры 

бу дуць аба вяз ко ва аль-

тэр на тыў ныя, — ска за ла 

Лі дзія Яр мо шы на. — Ка лі 

возь мем вы ба ры 2016 го да, у нас бы ло на дзень 

вы ба раў 484 кан ды да ты. Гэ та менш, чым у 2000-м, 

але знач на больш, чым бы ло ў 2008-м і 2012 га дах. 

Та му, ду маю, бу дзе ка ля 500 кан ды да таў, гэ та зна-

чыць, дзесь ці 4,5 ча ла ве ка на мес ца».

Па сло вах стар шы ні ЦВК, па лі ты ка дзяр жа вы 

на кі ра ва на на тое, каб ка ля 30 % дэ пу тац кіх ва-

кан сій за паў ня лі ся «ста ра слу жа чы мі — ты мі, хто 

пе ра хо дзіць у на ступ ны склад пар ла мен та, што 

дае ста біль насць, пра фе сі я на лізм ор га ну з са мых 

пер шых дзён пра цы ў но вым склі кан ні». З та кі мі 

кан ды да та мі ўжо пра вод зяць гу тар кі і вы свят ля юць, 

ці жа да юць яны вы лу чац ца і ці бу дуць іх пад трым лі-

ваць. «Та му, лі чу, мож на га ва рыць пра 30 ці кры ху 

больш пра цэн таў тых, хто пя рой дзе ў на ступ нае дэ-

пу тац кае склі кан не», — да да ла Лі дзія Яр мо шы на.

На слы хуНа слы ху

ДЗЯР ЖАЎ НЫ ДОЎГ ЗНІ ЗІЎ СЯ
Знеш ні дзяр жаў ны доўг Бе ла ру сі на 1 лі пе ня 

2019 го да склаў $16,7 млрд. Такім чынам ён 

знізіўся з па чат ку го да на $0,2 млрд (з улі кам 

кур са вых роз ніц), або на 1,2 пра цэн та, па ве-

да мі лі Бел ТА ў Мі ніс тэр стве фі нан саў.

У сту дзе ні—чэр ве ні пры цяг ну ты знеш нія дзяр-

жаў ныя па зы кі на су му $486,4 млн, у тым лі ку 

$398 млн — ура да і бан каў Ра сіі, $50,3 млн — МБРР, 

$22,3 млн — Экс парт на-ім парт на га бан ка Кі тая, 

$15,8 млн — ЕБРР і Паў ноч на га ін вес ты цый на га 

бан ка (ПІБ).

Па га шэн не знеш ня га дзяр жаў на га доў гу за 

шэсць ме ся цаў 2019 го да скла ла $773,7 млн, з 

якіх $311,9 млн — ура ду Ра сіі, $247,2 млн — Экс-

парт на-ім парт на му бан ку Кі тая, $176,5 млн — 

ЕФСР, $36,6 млн — МБРР, $0,8 млн — ЕБРР і ПІБ, 

$0,7 млн — Та вар на-крэ дыт най кар па ра цыі ЗША.

Дзяр жаў ны доўг Бе ла ру сі на 1 лі пе ня склаў 

Br43,1 млрд і змен шыў ся ў па раў на нні з па чат кам 

2019 го да на Br2,3 млрд, або на 5 пра цэн таў. Унут ра ны 

дзяр жаў ны доўг па ста не на 1 лі пе ня склаў Br9 млрд, 

па вя лі чыў шы ся з па чат ку го да на Br0,1 млрд (з улі кам 

кур са вых роз ніц), або на 1,2 пра цэн та.

За сту дзень—чэр вень 2019 го да раз ме шча на 

ўнут ра ных ва лют ных дзяр жаў ных аб лі га цый для 

юры дыч ных і фі зіч ных асоб на су му, эк ві ва лент ную 

$527,9 млн. Па га ша на ва лют ных і руб лё вых дзяр-

жаў ных аб лі га цый для юры дыч ных і фі зіч ных асоб 

на су му, эк ві ва лент ную $160,3 млн і Br227,2 млн.

Фі за со бам — 
пра ва на рэа лі за цыю зброі
Пры ня ты за кон аб зме не за ко наў у сфе ры 

вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня.

Па ін фар ма цыі На цы я наль на га пра ва во га ін тэр-

нэт-пар та ла Рэс пуб лі кі Бе ла русь, да ку мен там удас-

ка на ле ны па ра дак вы ка нан ня ад мі ніст ра цый на га 

спаг нан ня ў вы гля дзе па збаў лен ня спе цы яль на га 

пра ва за па ру шэн не пра ві лаў вя дзен ня па ляў ні чай 

гас па дар кі і па ля ван ня ў част цы, што да ты чыц ца 

ану ля ван ня і паў тор на га атры ман ня да зво лу на 

гра ма дзян скую зброю.

У пры ват нас ці, пра ду гледж ва ец ца ўвя дзен не 

ад мі ніст ра цый на га спаг нан ня ў вы гля дзе па пя рэ-

джан ня за ня знач ныя па ру шэн ні ў сфе ры вя дзен ня 

па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня з ад на ча со вым 

уз мац нен нем жорст кас ці мер ад каз нас ці за най-

больш гру быя пра ва па ру шэн ні (аж да па збаў лен ня 

спе цы яль на га пра ва) і кан крэ ты за цы яй ад па вед ных 

ад мі ніст ра цый ных са ста ваў.

Згод на з за ко нам, фі зіч ныя асо бы на дзя ля юц ца 

пра вам рэа лі за цыі на яў най у іх на за кон ных пад ста-

вах зброі, яе бяз вы плат най пе ра да чы ар га ні за цы ям, 

якія ма юць пра ва на аба рот зброі (на прык лад, во ін-

скім фар мі ра ван ням, ар га ні за цы ям фі зіч най куль ту-

ры і спор ту), з па ве дам лен нем ор га нам унут ра ных 

спраў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!
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