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Учо ра Ула дзі мір Пу цін 

пра вёў ра бо чую су стрэ чу 

з Мі ха і лам Ба бі чам ужо ў 

но вай якас ці, па ве дам ляе 

афі цый ны сайт ра сій ска-

га лі да ра. Ула дзі мір Пу цін 

пад крэс ліў важ насць уза е-

ма дзе ян ня з га лоў ным са-

юз ні кам, парт нё рам Ра сіі.

Но вы па сол Ра сіі ў Бе ла-

ру сі вы ка заў на мер ра зам 

з ура дам сва ёй кра і ны, Ад-

мі ніст ра цы яй Прэ зі дэн та 

і бе ла рус кі мі парт нё ра мі 

зра біць усё, каб да моў-

ле нас ці па між кі раў ні ка мі 

дзяр жаў бы лі рэа лі за ва ныя 

на прак ты цы. Паў на моц твы 

спе цы яль на га прад стаў ні ка 

Прэ зі дэн та Ра сіі да зво ляць 

па вы сіць эфек тыў насць гэ-

тай ра бо ты, за пэў ніў Мі ха іл 

Ба біч.

Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў Бе ла ру сі пра ка мен-

та ва ла пры зна чэн не ў кра і-

ну но ва га ра сій ска га па сла 

з на дан нем яму ста ту су 

спец прад стаў ні ка Прэ зі дэн-

та Ра сіі.

«Ад бы ва ец ца ра та цыя 

па слоў, для дып ла ма тыч най 

служ бы гэ та нар маль ны пра-

цэс. Пры гэ тым перш за ўсё 

ха це лі б па дзя ка ваць па слу 

Ра сіі Аляк санд ру Су ры ка ву, 

які сы хо дзіць, за яго шмат га-

до вую шчы рую пра цу і важ кі 

ўнё сак у раз віц цё на шых ад-

но сін, — ад ка заў на ад па вед-

нае пы тан не ка рэс пан дэн та 

Бел ТА на чаль нік упраў лен-

ня ін фар ма цыі і ліч ба вай 

дып ла ма тыі — прэс-сак ра-

тар МЗС Бе ла ру сі Ана толь 

ГЛАЗ. — Мы звяр ну лі ўва гу 

на тое, што но вы па сол Ра-

сіі ў Бе ла ру сі на дзя ля ец ца 

ста ту сам спец прад стаў ні ка 

па раз віц ці ганд лё ва-эка на-

міч на га су пра цоў ніц тва па-

між на шы мі кра і на мі. Гэ та 

чар го вы раз свед чыць пра 

асаб лі вы ха рак тар, сур' ёз-

ны маш таб і вы со кі ўзро вень 

бе ла рус ка-ра сій ска га су пра-

цоў ніц тва».

Прад стаў нік бе ла рус ка га 

знеш не па лі тыч на га ве дам-

ства вы ка заў над зею, што 

асаб лі вы ста тус да зво ліць 

но ва му кі раў ні ку ра сій скай 

дып ла ма тыч най мі сіі больш 

эфек тыў на і апе ра тыў на ра-

шаць комп лекс пы тан няў 

двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян-

ня ў ганд лё ва-эка на міч най 

сфе ры, што вель мі важ на 

для абедз вюх кра ін.

Да рэ чы, на пя рэ дад ні з 

Над звы чай ным і Паў на моц-

ным Па слом Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі Аляк санд рам Су-

ры ка вым су стрэў ся прэм'-

ер-мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей 

Ру мас. На су стрэ чы бы лі 

аб мер ка ва ны ак ту аль ныя 

пы тан ні бе ла рус ка-ра сій-

ска га су пра цоў ніц тва ў роз-

ных сфе рах.

У той жа дзень мі ністр 

за меж ных спраў Ра сіі Сяр-

гей Лаў роў су стрэў ся з 

Іга рам Пет ры шэн кам з на-

го ды за вяр шэн ня яго дып-

ла ма тыч най мі сіі ў Маск ве 

ў су вя зі з на зна чэн нем на 

па са ду на мес ні ка прэм' ер-

мі ніст ра Бе ла ру сі. Пра гэ та 

па ве дам ляе сайт бе ла рус-

кай дып мі сіі. У хо дзе гу тар кі 

так са ма бы лі аб мер ка ва ны 

ак ту аль ныя пы тан ні раз-

віц ця ра сій ска-бе ла рус кіх 

ад но сін, у тым лі ку ў Са юз-

най дзяр жа ве, а так са ма 

будучыя кан так ты і ме-

ра пры ем ствы. Вы ка за на 

ўза ем ная за ці каў ле насць 

у да лей шым па шы рэн ні 

па лі тыч на га, ганд лё ва-эка-

на міч на га і гу ма ні тар на га 

су пра цоў ніц тва, цес на га і 

да вер на га дыя ло гу па між 

знеш не па лі тыч ны мі ве дам-

ства мі дзвюх кра ін.

Сяр гей Лаў роў па дзя ка-

ваў Іга ру Пет ры шэн ку за 

кан струк тыў ны ўклад ва 

ўма ца ван не двух ба ко вай 

ін тэ гра цыі і па жа даў яму 

пос пе хаў на но вай ад каз-

най па са дзе.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА



Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  

З ДА ДАТ КО ВЫМ СТА ТУ САМ
На зна ча ны но вы па сол Ра сіі ў Бе ла ру сі

Фі нан сыФі нан сы  
Да поў не ная крэ дыт ная гіс то рыя

АП ТЭ КАМ ПА КА ЖУЦЬ МЕ РУ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў Указ 

№ 345 «Аб рэ гіст ра цыі цэн на ле ка выя срод кі», якім 

уста ноў ле ны па тра ба ван ні да аба вяз ко вай рэ гіст-

ра цыі гра ніч ных ад пуск ных цэн вы твор ца мі ле каў 

для ля чэн ня сар дэч на-са су дзіс тых і ан ка ла гіч ных 

за хвор ван няў.

Да ку мент на кі ра ва ны на больш эфек тыў ны кант роль за 

фар мі ра ван нем цэн на ле кі на ўнут ра ным рын ку кра і ны, а 

так са ма за бес пя чэн не су па стаў на га з су меж ны мі дзяр жа-

ва мі ўзроў ню цэн на ім парт ныя ле ка выя прэ па ра ты ад на го 

ганд лё ва га най мен ня, па ве дам ляе афі цый ны ін тэр нэт-пар-

тал кі раў ні ка дзяр жа вы.

Па ла жэн ні ўка за рас паў сюдж ва юц ца на 37 між на род ных 

не па тэн та ва ных най мен няў ле ка вых срод каў пры іх аба ро-

це на тэ ры то рыі кра і ны. За меж ным і ай чын ным вы твор цам 

не аб ход на бу дзе за рэ гіст ра ваць гра ніч ныя ад пуск ныя цэ ны 

на на зва ныя ле ка выя срод кі да 1 сту дзе ня 2019 го да, удак-

лад няе сайт Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю (МАРГ) Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Так са ма з 1 сту дзе ня 

2019 го да па 31 снеж ня 2020 го да згод на з да дат кам да ўка-

за за ба ра ня ец ца рэа лі за цыя на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ле ка вых 

срод каў, гра ніч ныя ад пуск ныя цэ ны на якія не за рэ гіст ра ва-

ныя. Дзей ні чаць указ бу дзе на пра ця гу 2018—2020 га доў.

Па ра дак рэ гіст ра цыі цэн, а так са ма па ра дак вя дзен ня рэ-

ест ра гра ніч ных ад пуск ных цэн бу дзе за цвер джа ны па ста но-

вай ура да, а ме то ды ка раз лі ку гра ніч ных ад пуск ных цэн — су-

мес най па ста но вай МАРГ і Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

Для пра вер кі паў на ты па да дзе ных звес так да ку мен ты 

не аб ход на бу дзе ад праў ляць у Цэнтр экс пер тыз і вы пра ба-

ван няў у ахо ве зда роўя, пас ля ча го яны бу дуць на кі роў вац ца 

ў МАРГ. У цэ лым пра цэ ду ра рэ гіст ра цыі гра ніч ных ад пуск-

ных цэн зой ме не больш за 30 пра цоў ных дзён, за пэў ні ва-

юць у Мі ніс тэр стве ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд-

лю. Рэа лі за цыя ўка за да зво ліць вы клю чыць маг чы масць 

про да жу ле каў па не аб грун та ва на вы со кіх цэ нах, а так са ма 

пра ана лі за ваць мэ та згод насць яго рас паў сюдж ван ня на 

ін шыя гру пы ле ка вых срод каў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Кі тай за клі каў ЗША 
«пры ці шыць вя лі ка дзяр жаў ны ге ге ма нізм»

Кі тай за клі кае Ва шынг тон 

па ва жаць пра ва ін шых кра-

ін вы зна чаць сваю па лі ты ку 

і пры ці шыць вя лі ка дзяр жаў-

ны ге ге ма нізм, за явіў афі цый-

ны прад стаў нік МЗС КНР Лу 

Кан, ка мен ту ю чы за явы Бе-

ла га до ма аб тым, што ра шэн не ўра да Саль ва до ра аб 

уста ля ван ні дып ла ма тыч ных ад но сін з Кі та ем па гра жае 

эка на міч на му ста ну і бяс пе цы ўся го аме ры кан ска га кан-

ты нен та. «Саль ва дор уста на віў дып ла ма тыч ныя ад но сі ны 

з КНР на асно ве прын цы пу ад на го Кі тая. Гэ та ад па вя дае 

асноў ным нор мам між на род на га пра ва і між на род ных 

ад но сін, а так са ма ка рэн ным ін та рэ сам на ро даў дзвюх 

кра ін. Кі тай скі бок за клі кае не ка то рыя кра і ны па ва жаць 

пра ва ін шых кра ін вы зна чаць сваю ўнут ра ную і знеш нюю 

па лі ты ку і спы ніць свой вя лі ка дзяр жаў ны ге ге ма нізм», — 

за явіў на бры фін гу Лу Кан. Ён на га даў, што да 21 жніў ня 

ў Кі тая бы лі ўста ля ва ныя дып ла ма тыч ныя ад но сі ны з 

25 дзяр жа ва мі на абод вух аме ры кан скіх кан ты нен тах, у 

тым лі ку і з ЗША.

Ско та Мо ры са на 
аб ра лі но вым прэм' е рам Аў стра ліі

Но вым лі да рам кі ру ю чай Лі бе раль най пар тыі Аў стра-

ліі і прэм' ер-мі ніст рам кра і ны абра ны скарб нік ура да 

Скот Мо ры сан, па ве дам ляе тэ ле ка нал АВС. Вы ба ры 

но ва га пар тый на га лі да ра прай шлі на схо дзе пар ла менц-

кай фрак цыі лі бе ра лаў. Экс-прэм' ер Маль кальм Тэрн бул 

на пя рэ дад ні за явіў, што сы дзе з па лі ты кі, ка лі яго ка-

ле гі ар га ні зу юць га ла са ван не па пы тан ні пра кі раў ні ка 

пар тыі. На яго за ме ну акра мя Мо ры са на прэ тэн да ва лі 

бы лы кі раў нік МУС Пі тэр Да тан і мі ністр за меж ных спраў 

Джу лі Бі шап, якая вы бы ла ў пер шым ту ры га ла са ван ня. 

У дру гім ту ры Мо ры сан атры маў пе ра мо гу, на браў шы 

45 га ла соў су праць 40 у свай го са пер ні ка.

Між на род ныя рэ зер вы Ра сіі 
змен шы лі ся за ты дзень на $5,4 млрд

Між на род ныя рэ зер-

вы скла лі $452,2 млрд, 

ска ра ціў шы ся за ты-

дзень на $5,4 млрд, 

або на 1,2 % пад уз-

дзе ян нем ад моў най 

пе ра ацэн кі, па ве да міў 

Банк Ра сіі. Апош ні раз 

на та кім уз роў ні рэ зер вы ЦБ зна хо дзі лі ся 26 сту дзе ня 

гэ та га го да. Вар та так са ма ад зна чыць, што яны ска ра-

ча юц ца ўжо ча ты ры тыд ні за пар. Пры гэ тым сё ле та ў 

кра са ві ку, ка лі прай шоў пер шы цыкл дэ валь ва цыі руб ля 

ў гэ тым го дзе з-за ўвя дзен ня санк цый су праць Але га 

Дзе ры пас кі і Вік та ра Век сель бер га, рэ зер вы не ска ра-

ча лі ся. Ана лі ты кі тлу ма чаць та кую сі ту а цыю шмат у чым 

тым, што тан нее зо ла та. ЦБ па чаў рэз ка мя няць струк ту ру 

рэ зер ваў — ска ра чаць укла дан ні ў аме ры кан скія каз на-

чэй скія аб лі га цыі і яшчэ мац ней на рошч ваць до лю зо ла-

та. Так, у лі пе ні ЦБ за ку піў 26,1 то ны гэ та га каш тоў на га 

ме та лу — рэ корд ны аб' ём за апош нія дзе вяць ме ся цаў. 

Агуль ныя за па сы вы рас лі да 2170 тон, та ды як у па чат ку 

го да яны скла да лі ка ля 1900 тон.

У сі лу ўсту піў за кон, які да зво ліць 

бан кам атрым лі ваць больш дак-

лад ную ін фар ма цыю пра па тэн-

цый на га атры маль ні ка крэ ды ту.

Пра гэ та па ве дам ляе сайт На цы я-

наль на га бан ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Ця пер кры ні цы фар мі ра ван ня крэ дыт-

ных гіс то рый па вя лі чац ца за кошт лі-

зін га вых ар га ні за цый і Бан ка раз віц ця 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У склад крэ дыт-

ных гіс то рый бу дуць уклю ча ны звест-

кі аб да га во рах лі зін гу, фак то рын гу і 

ўступ кі гра шо ва га па тра ба ван ня пры 

ажыц цяў лен ні фак то рын га вай апе-

ра цыі. Фак то рынг — гэ та комп лекс 

па слуг, пры якіх дэ бі тор скі доўг спа-

жыў ца та ва ру або па слу гі ўсту па ец ца 

(пра да ец ца) трэ ця му бо ку (бан ку або 

спе цы я лі за ва най кам па ніі).

За кон па шы рае пе ра лік звес так аб 

крэ дыт ных здзел ках у скла дзе крэ дыт-

ных гіс то рый. У пры ват нас ці, звест кі аб 

крэ дыт ных да га во рах з ад наў ляль ны-

мі крэ дыт ны мі лі ні я мі і да га во рах, якія 

змя шча юць умо вы аверд рафт на га крэ-

ды та ван ня, да паў ня юц ца ін фар ма цы-

яй пра су му тэр мі но вай за па зы ча нас ці,

тэр мі н ад наў ляль нас ці крэ ды ту, дату 

ўста наў лен ня лі мі ту аверд раф ту.

Так са ма за ко нам уста ноў ле на су-

вязь да га во раў за бес пя чэн ня (па ру-

чы цель ства, га ран тыя) з вы да дзе ным 

пад гэ та за бес пя чэн не крэ ды там, што 

да зво ліць ацэнь ваць фак тыч ную су му 

ас тат ку асноў на га доў гу.

Акра мя та го, пра ду гле джа на маг-

чы масць атры ман ня зго ды суб' ек та 

крэ дыт най гіс то рыі на да ван не крэ-

дыт най спра ва зда чы ў элект рон ным 

вы гля дзе без вы ка ры стан ня элект рон-

на га ліч ба ва га под пі су.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА



Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін 

на зна чыў Мі ха і ла Ба бі ча, які ра-

ней зай маў па са ду паў на моц на га 

прад стаў ні ка Прэ зі дэн та Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі ў Пры волж скай фе дэ-

раль най акру зе, Над звы чай ным і 

Паў на моц ным Па слом Ра сіі ў Бе-

ла ру сі. Ін шым ука зам ра сій скі Прэ-

зі дэнт на зна чыў Мі ха і ла Ба бі ча спец прад стаў ні ком 

Прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра цыі па раз віц ці ганд лё-

ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю.

Што хва люе 
мэ ра ста лі цы?

«Аб' яд нан не ў го ра дзе кам бі на таў школь на га хар ча-

ван ня ў адзі ную струк ту ру да зво ліць больш якас на 

за бяс пе чыць ар га ні за цыю хар ча ван ня вы ха ван цаў 

уста ноў аду ка цыі», — та кую дум ку вы ка заў пад час 

жні вень ска га фо ру му пе да га гіч ных ра бот ні каў ста лі-

цы стар шы ня Мін гар вы кан ка ма Анд рэй ШО РАЦ.

На га да ем, што сён ня хар ча ван не школь ні каў у Мін ску 

ар га ні зу юць дзевяць кам бі на таў школь на га хар ча ван ня, і ў 

гэ тай сіс тэ ме за дзей ні ча на больш як дзве ты ся чы ча ла век.

— Ар га ні за цыя хар ча ван ня — пер шае, што мя не хва-

люе як кі раў ні ка го ра да, — пад крэс ліў Анд рэй Шо рац. — І 

я лі чу, што ад гэ та га пра цэ су не па він ны дыс тан цы ра вац ца 

кі раў ні кі ўста ноў аду ка цыі, бо ўсе не га тыў ныя фак ты, якія 

ўскры ва юц ца кант роль ны мі і пра ва ахоў ны мі ор га на мі, ста лі 

маг чы мыя ў тым лі ку з маўк лі вай зго ды ад мі ніст ра цыі на-

шых уста ноў аду ка цыі. Вы па він ны зай маць больш прын цы-

по вую па зі цыю і ўказ ваць ка ле гам, кам бі на там школь на га 

хар ча ван ня на тыя праб ле мы і не да пра цоў кі, якія ўсё яшчэ 

ма юць мес ца ў іх ра бо це.

Звяр та ю чы ся да пе да га гіч най гра мад скас ці, мэр ста лі-

цы кан ста та ваў, што заў сё ды з ра дас цю пры мае ўдзел у 

тра ды цый ным для го ра да дыя ло гу — жні вень скім фо ру ме 

пе да га гіч ных ра бот ні каў, які пра хо дзіць на пя рэ дад ні но ва га 

на ву чаль на га го да.

— У пе да го гаў асаб лі вая аў ра. Ка лі кан так ту еш з ва мі, 

атрым лі ва еш каш тоў ны во пыт. Ра зам з тым ёсць ню ан-

сы, якія ўно сяць лыж ку дзёг цю ў боч ку з мё дам. На прык-

лад, сі ту а цыя з 7-й да па мож най шко лай. Ня пра віль на, што 

да ра гія трэ на жо ры ста я лі га да мі і не вы ка рыс тоў ва лі ся з 

па пу шчаль ніц тва вы клад чы ка або кі раў ні ка, — звяр нуў 

ува гу стар шы ня Мін гар вы кан ка ма. — Кі раў ні кі ўпраў лен няў 

аду ка цыі па він ны быць больш прын цы по вы мі ў вы яў лен ні і 

ацэн цы дзе ян няў та го ці ін ша га прад стаў ні ка ад мі ніст ра цыі 

шко лы і ка лек ты ву.

Па коль кі пад час фо ру му пра гу ча ла за ўва га на конт ак-

ту аль нас ці на паў нен ня сай таў уста ноў аду ка цыі ка рыс най 

для баць коў ін фар ма цы яй (па ўза е ма дзе ян ні з сям' ёй, па 

вы ха ван ні дзя цей і ін шай), Анд рэй Шо рац вы ка заў сваё 

мер ка ван не па гэ тай праб ле ме:

— А ці трэ ба нам на паў няць сайт кож най на ву чаль най 

уста но вы поў най, раз гор ну тай ін фар ма цы яй па ўсіх кі рун ках 

дзей нас ці сіс тэ мы аду ка цыі? Мо жа, вар та ства рыць у го ра-

дзе адзі ны ма гут ны ін фар ма цый ны рэ сурс, на якім лю бы 

ах вот ны змо жа атры маць звест кі аб тым, ку ды і як звяр тац ца 

пры ўзнік нен ні тых ці ін шых праб лем, знай сці пра фе сій ную і 

кам пе тэнт ную ін фар ма цыю па ак ту аль ных пы тан нях?

Гэ тыя яго сло вы пе да го гі су стрэ лі апла дыс мен та мі.

Ён па ра іў так са ма быць больш на стой лі вы мі і пас ля доў-

ны мі ў да сяг нен ні па стаў ле ных мэт: «Ка лі трэ ба бу да ваць да-

школь ныя ўста но вы боль шай ма гут нас ці (з на паў няль нас цю 

да 350 ча ла век), зна чыць, трэ ба іх бу да ваць. Шчы ра ка жу чы, 

я быў упэў не ны, што мы гэ та пы тан не ўжо вы ра шы лі, але 

сён ня да ве даў ся, што аказ ва ец ца, яно па-ра ней ша му ак ту-

аль нае...», — кан ста та ваў стар шы ня Мін гар вы кан ка ма.

Жні вень скі фо рум пе да га гіч ных ра бот ні каў «Ста ліч ная 

аду ка цыя: стра тэ гія фар мі ра ван ня клю ча вых кам пе тэн цый 

XXІ ста год дзя» са браў ка ля 500 пе да га гіч ных ра бот ні каў 

ста лі цы, кі раў ні коў ад мі ніст ра цый ра ё наў, прад стаў ні коў 

Мін гар вы кан ка ма і Мі ніс тэр ства аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


