
Фі нан сы

ДАЎ ГІ НА ШЫ 
ПА МЯН ША ЮЦ ЦА

Па ста не на па ча так ліс та па да знеш ні дзяр жаў ны доўг 

на шай кра і ны склаў 16,6 млрд до ла раў, зні зіў шы ся 

з па чат ку го да на 0,3 млрд до ла раў (з улі кам кур са-

вых роз ніц), або на 2 %, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

ў Мі ніс тэр стве фі нан саў.

Экс пер ты ад зна ча юць, што за 10 ме ся цаў го да пры цяг-

ну ты знеш нія дзяр жаў ныя па зы кі на су му 923 млн до ла-

раў, у тым лі ку 601,8 млн до ла раў — ура да і бан каў Ра сіі 

і 150,5 млн до ла раў — аб лі га цыі, якія раз мя шча юц ца на 

знеш ніх фі нан са вых рын ках.

Па га шэн не знеш ня га дзяр жаў на га доў гу за пе ры яд з па-

чат ку го да да пер ша га ліс та па да скла ла 1 322,8 млн до ла раў, 

з якіх 563,3 млн до ла раў ад да лі ўра ду Ра сіі, а 414,4 млн до-

ла раў — бан кам Кі тая. Дзяр жаў ная за па зы ча насць Бе ла ру сі 

на 1 ліс та па да скла ла 42,7 млрд руб лёў і па мен шы ла ся ў 

па раў на нні з па чат кам гэ та га го да на 2,7 млрд руб лёў, або 

на 5,9 %.

Унут ра ны дзяр жаў ны доўг на гэ тую ж да ту склаў 8,7 млрд 

руб лёў. Ён змен шыў ся з па чат ку го да на 0,2 млрд руб лёў 

(з улі кам кур са вых роз ніц), або на 2,5 %. Эка на міс ты Мін-

фі на сцвяр джа юць, што за сту дзень — каст рыч нік гэ та га 

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 

771,2 млн до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Чэм пі я нат зро біць 
кра і ны больш 
ад кры ты мі 
і вя до мы мі

Мі ністр спор ту і ту рыз му Сяр гей Ка валь чук пра вёў 

ра бо чую су стрэ чу з па слом Лат вій скай Рэс пуб лі кі 

ў Бела ру сі Эй нар сам Се ма ні сам. Асноў ная тэ ма, якую 

аб мер ка ва лі ба кі, да ты чы ла ся пад рых тоў кі пра вя дзен-

ня чэм пі я на ту све ту па ха кеі, які з 7 да 23 мая 2021 го да 

прой дзе ў Мін ску і Ры зе.

Сяр гей Ка валь чук ад зна чыў, што абедз ве кра і ны ма юць 

доб ры во пыт ар га ні за цыі су свет на га пер шын ства: у Лат віі 

чэм пі я нат пра во дзіў ся ў 2006 го дзе, у Бе ла ру сі — у 2014-м. 

«І ў Мін ску, і ў Ры зе ёсць су час ная спар тыў ная інф ра струк-

ту ра, са бра ны ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты, але са мае га-

лоў нае — лю дзі, якія ра зу ме юць ха кей і вель мі лю бяць яго. 

Упэў не ны, мы здо ле ем ства рыць са праўд нае свя та для ўсіх 

ба лель шчы каў, зра біць на шы кра і ны больш ад кры ты мі і вя-

до мы мі», — пры во дзіць сло вы Ка валь чу ка афі цый ны сайт 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му.

Па сол Лат віі рас ка заў, што 15 каст рыч ні ка гэ та га го да ўрад 

аб на віў склад рас па рад ча га ка мі тэ та па ма ні то рын гу ар га ні за-

цыі чэм пі я на ту све ту па ха кеі, за цвер дзіў шы кі раў ні ком ка мі-

тэ та прэм' ер-мі ніст ра Крыш' я а ні са Ка рынь ша. На га да ем, ар-

га ні за цый ны ка мі тэт па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні чэм пі я на ту 

све ту ў Бе ла ру сі ўзна ча ліў прэм' ер-мі ністр Сяр гей Ру мас.

Эй нарс Се ма ніс пад крэс ліў, што абедз ве кра і ны ўдзя-

ляюць знач ную ўва гу ма ю ча му ад быц ца чэм пі я на ту. На яго 

дум ку, па спя хо ва му пра вя дзен ню су свет на га ха кей на га фо-

ру му бу дуць спры яць мак сі маль нае спра шчэн не па гра ніч-

на-мыт ных пра цэ дур, уз год не ная мар ке тын га вая па лі ты ка і 

су мес ная ра бо та па пры цяг нен ні ту рыс таў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Прафесіяналы

Заўт ра — Дзень юрыс та
Дзень юрыс та — ці ка вае і па куль яшчэ ма ла дое свя та, 

гіс то рыя яко га ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь на ліч вае кры ху 

больш за 20 га доў.

У якас ці пра фе сій на га свя точ на га дня Дзень юрыс та быў 

за сна ва ны Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 26 са-

ка ві ка 1998 го да № 157 «Аб дзяр жаў ных свя тах, свя точ ных 

днях і па мят ных да тах у Рэс пуб лі цы Бе ла русь». Гэ тым нар ма-

тыў ным пра ва вым ак там вы зна ча на ад зна чаць Дзень юрыс-

та ў пер шую ня дзе лю снеж ня. У на шай кра і не ёсць і ін шыя 

пра фе сій ныя свя ты, што да ты чац ца юры дыч ных спе цы яль-

нас цяў, якія ад зна ча юць су пра цоў ні кі мі лі цыі, пра ку ра ту ры, 

след чых ор га наў. Та му свят ка ван не ўлас на Дня юрыс та атры-

ма ла шы ро кае рас паў сю джан не ся род су дзейс кіх ра бот ні каў, 

якія свай го ад мыс ло ва га свя та не ма юць.

Абі ра ю чы пра фе сію суд дзі, кож ны з тых, хто вы ра шыў іс ці 

па гэ тым шля ху, ра зу мее яе вы со кую сту пень ад каз нас ці, 

та му што пра фе сія звя за на з вы ра шэн нем ча ла ве чых лё саў. 

Мы кі ру ем ся Ко дэк сам го на ру суд дзі, які па тра буе вы со ка-

ма раль ных па во дзін, і заў сё ды па мя та ем, што пра ва су дззе 

ажыц цяў ля ец ца іме нем Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Спра ва на ша га 

жыц ця, як і ў ін шых юрыс таў, — слу жыць За ко ну.

Аляк сандр ЯКУН ЧЫ ХІН, намеснік старшыні суда 

Савецкага раёна г. Мінска, суддзя.

ГА ЛОЎ НАЕ — АД КАЗ НАСЦЬ
На жур фа ку БДУ прай шоў VІІ фо рум ма ла дых жур на ліс таў
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УКП «Комбинат школьного питания» г. Лида информирует об от-

казе от проведения повторного аукциона по продаже права заключе-
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адресу: Гродненская область, г. Лида, ул. Янки Купалы, дом 1, пом.1, 

площадью 417, 6 кв. м, назначенного на 11.12.2019. Извещение о про-

ведении повторного аукциона было опубликовано в газете «ЗВЯЗДА» 

от 27.11.2019 г. УНП 500011105

Кры мі нал, зда рэн ні

Пар ты зан ская 
зям лян ка,

або Да ча го пры во дзіць 
не жа дан не пла ціць алі мен ты
Жы хар Ма ла ры ты не ха цеў пра-

ца ваць. Зу сім. І гэ та бы ло б, не-

су мнен на, аса біс тай спра вай 

гра ма дзя ні на, каб не іск аб вы-

пла це алі мен таў. Дзе ці, як вя до-

ма, хо чуць ес ці, а ка лі іх баць ка 

не жа дае пе ра ліч ваць гро шы на 

ўтры ман не, то ім за ці ка вяц ца 

пра ва ахоў ныя ор га ны. Так і зда-

ры ла ся з 49-га до вым ма ла рыт-

ча ні нам.

Ён яшчэ вяс ной быў аб' яў ле ны ў 

вы шук за ня вы пла ту алі мен таў, але, 

як мер ка ва лі ў мі лі цыі, вы ехаў у Ра-

сію. Толь кі ў су сед няй вя лі кай кра і не 

не га рэ лі жа дан нем утрым лі ваць ін-

ша зем ца, не вель мі ах во ча га да ра-

бо ты. І ён не ўза ба ве пад аў ся на зад. 

Пры ха піў з са бой сяб ру ка — ра сі я ні-

на. Апош ні, да рэ чы, сё ле та ўжо быў 

дэ пар та ва ны з на шай кра і ны. Та ва-

ры шы па ду ху вы ра шы лі па чаць но вае 

жыц цё — у ле се ка ля звал кі. На пры-

го жай па лян цы са сно ва га бо ру яны 

ўлад ка ва лі зям лян ку з печ кай. По бач 

ар га ні за ва лі па ход ную кух ню. А срод кі 

для іс на ван ня зда бы ва лі на... звал цы. 

Па лі гон бы та вых ад хо даў аб лас но га 

цэнт ра, ві да воч на, мо жа пра кар міць 

не толь кі двух «ляс ных бра тоў». Там 

яны збі ра лі ма ку ла ту ру, ме та ла лом, 

раз бі ра лі бы та вую тэх ні ку. Праў да, 

праз свой за ня так вельмі за бру дзі-

лі на ва коль ную тэ ры то рыю, за ва лі лі 

смец цем і хла мам.

Як па ве да мі ла ма ла рыц кая ра ён-

ная га зе та «Го лас ча су» са спа сыл кай 

на рай ад дзел мі лі цыі, не ле галь ныя 

ляс ныя жы ха ры бы лі за тры ма ны ў ноч 

на пят ні цу. Мяс цо ва га ра бін зо на змяс-

ці лі ў след чы іза ля тар, у да чы нен ні да 

яго рас па ча та кры мі наль ная спра ва 

за ўхі лен не ад вы пла ты алі мен таў. 

А гра ма дзя ні на Ра сіі не ўза ба ве зноў 

пры му со ва вы шлюць на ра дзі му. Ці-

ка ва, а хто лес пры бі раць бу дзе?

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Сё ле та яго тэ ма на зы ва ла ся «Раз-

віц цё ай чын най жур на ліс ты кі на 

су час ным эта пе і яе ад каз насць 

пе рад гра мад ствам». Для та го каб 

па вы сіць свае пра фе сій ныя на вы-

кі, там са бра ла ся ка ля двух сот ма-

ла дых спе цы я ліс таў, сту дэн таў і 

вы клад чы каў фа куль тэ та.

На пле нар ным па ся джэн ні на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Анд рэй КУН ЦЭ ВІЧ ад зна чыў, што тэ-

ма фо ру ма сім ва ліч ная.

— Ад каз насць пе рад гра мад-

ствам — гэ та га лоў нае, што ад роз ні вае 

жур на ліс та ад ін шых суб' ек таў ства рэн-

ня ін фар ма цыі, — ска заў ён. — Як і 10, 

50 і 100 га доў та му, прад стаў нік СМІ 

па ві нен па мя таць аб сва ёй га лоў най 

мі сіі — по шу ку іс ці ны і слу жэн ні гра-

мад ству, у якім жы ве.

За кра нуў Анд рэй Кун цэ віч і пы тан ні, 

якія ўзні ка юць у су вя зі з транс фар ма-

цы яй ін фар ма цый най пра сто ры: як су-

праць ста яць фэй ка вым на ві нам, якое 

мес ца пра фе сій на га жур на ліс та ў су час-

ным гра мад стве, дзе кож ны, у ка го ёсць 

смарт фон, мо жа ге не ры ра ваць ме дый ны 

кан тэнт і ўплы ваць на аў ды то рыю. Знай с -

ці ад каз па він ны ма ла дыя спе цы я ліс ты, 

заўт раш нія кі раў ні кі СМІ, лі чыць ён.

— Сён ня ме дыя фар мі руе не толь кі 

на ша ўяў лен не пра рэ ча іс насць, а фак-

тыч на ма дэ люе са му рэ аль насць, ды на мі-

ку па дзей на цы я наль на га і між на род на га 

ўзроў няў, — пад крэс ліў спі кер. — Яшчэ 

не каль кі га доў та му бы ло цяж ка ўя віць, 

што Yоutubе ста не сур' ёз ным кан ку рэн-

там тэ ле ба чан ня, а бло гі і ка на лы ў ме-

сен джа рах бу дуць ад чу валь на ўплы ваць 

на на ві ны рэ гі ё наў і на ват кра ін.

Не аб мі нуў на мес нік кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та праб ле му ўза е ма-

дзе ян ня дзяр жа вы і гра мад ства, дзе СМІ 

па він ны стаць свое асаб лі вы мі ме ды я та-

ра мі, са дзей ні чаць эфек тыў нас ці ме ха-

ніз ма зва рот най су вя зі ўла ды і на сель-

ніц тва. «Дзяр жаў ная ін фар ма цый ная па-

лі ты ка — не за моўч ван не праб лем, а іх 

вы ра шэн не ў кан струк тыў ным дыя ло гу з 

людзь мі», — ска заў Анд рэй Кун цэ віч.

Пра не аб ход насць вы ка рыс тоў ваць 

су час ныя тэх на ло гіі, быць ак тыў ны мі 

ў са цы яль ных сет ках, уплы ваць сва ім 

мер ка ван нем на ма ла дзей шае па ка-

лен не ка заў пер шы сак ра тар ЦК ГА 

«БРСМ» Дзміт рый Ва ра нюк. А ды рэк-

тар — га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га 

до ма «Бе ла русь се год ня» Дзміт рый 

Жук па пра сіў са чыць за сва ім імі джам 

у сац сет ках і за ста вац ца вер ны мі сва ёй 

гра ма дзян скай па зі цыі.

Ня гле дзя чы на тое што жур на ліс-

ты адда юць шмат ча су і ўва гі ін тэр-

нэ ту, ды рэк тар — га лоў ны рэ дак тар 

РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да» Па-

вел Су ха ру каў упэў не ны, што гэ та — 

толь кі сро дак, а не змест; тэх на ло гіі, 

а не Сло ва, якое мо жа нес ці толь кі 

ча ла век.

Так са ма на фо ру ме ад бы ло ся ўра-

чыс тае ўзна га ро джан не пе ра мож цаў 

рэс пуб лі кан ска га кон кур су ма ла дых 

жур на ліс таў «Дэ бют». Леп шы мі ста лі 

ка рэс пан дэн ты га зе ты «СБ. Бе ла русь 

се год ня», агенц тва «Мінск-На ві ны», 

Бел ТА, а так са ма су пра цоў ні кі рэ гі я-

наль ных СМІ з Брэсц кай, Гро дзен скай, 

Ві цеб скай аб лас цей.

Пас ля афі цый най част кі спе цы я ліс-

ты са бра лі ся аб мер ка ваць тэн дэн цыі 

ў пра ва вых, этыч ных ас но вах жур на-

ліс ты кі, а так са ма шля хі вы ра шэн ня 

са цы яль ных праб лем, но выя тэн дэн-

цыі і тэх на ло гіі су час най жур на ліс ты кі 

ў ад мыс ло вых сек цы ях.

Юлія АДА МО ВІЧ.

Еў ро па ўклю ча ец ца ў кас міч ную гон ку
Еў ра пей скае кас міч нае агенц тва (ЕКА) атры-

ма ла ад кра ін ЕС рэ корд ныя ад лі чэн ні ў бюд жэт: 

амаль 15 міль яр даў еў ра. Гэ та ў два з па ло вай ра зы 

больш, чым бы ло. На пя рэ дад ні кі раў нік ар га ні за цыі 

(ЕКА) Ёхан-Дзіт рых Вёр нер за клі каў еў ра пей цаў 

стаць больш «кас міч ны мі». Па вод ле яго слоў, пе-

рад ар га ні за цы яй рас кры ва юц ца маш таб ныя перс пек ты вы — як на ву ко выя, 

так і пры клад ныя. «Гэ тыя срод кі пой дуць на ча ты ры мэ ты, ча ты ры слу пы, як я 

іх на зы ваю: на ву ка і да сле да ван ні; на дзей насць і бяс пе ка; на пры клад ныя пра-

гра мы, та кія як на зі ран не за Зям лёй, тэ ле ка му ні ка цыі; а так са ма раз віц цё тэх-

на ло гій кас міч ных па лё таў, — ад зна чыў Вёр нер. — Так што поў на маш таб ная 

пра гра ма па він на да зво ліць нам, на прык лад, не прос та ад соч ваць кас міч нае 

смец це, але і збі раць яго, здзяйс няць па лё ты на ніз кую ар бі ту да МКС, а так-

са ма на Ме сяц і Марс, раз ві ваць срод кі на зі ран ня за Су све там, шу каць чор ныя 

дзір кі і гра ві та цый ныя хва лі». Еў ра пей скія мі ніст ры, якія аб мяр коў ва лі бюд жэт 

агенц тва, не ха ва лі, што ад на з яго за дач — пад трым лі ваць маг чы мас ці на ву кі 

і пра мыс ло вас ці ЕС на фо не кан ку рэн цыі з Кі та ем і ЗША, а так са ма пры ват-

на га сек та ра. На прык лад, SрасеХ Іла на Мас ка яшчэ два га ды та му абы шла 

еў ра пей скую Аrіаnеsрасе на рын ку кас міч ных за пус каў, а ў га лі не пі ла та ва най 

кас ма на ўты кі ў еў ра пей цаў на огул ня ма ўлас на га до све ду.

У Фран цыі пра па ну юць за ба ра ніць «чор ную пят ні цу»
У за кон аб ба раць бе з раз ба зар ван нем, які ў снеж ні па ві нен па сту піць на 

раз гляд На цы я наль на га схо ду, уклю ча на па праў ка, якая за ба ра няе «чор ную 

пят ні цу» ў Фран цыі. Яе іні цы я тар — член Са цы я ліс тыч най пар тыі і ў мі ну лым 

мі ністр эка ло гіі Дэль фін Ба та. «Для мя не тут іс ну юць дзве праб ле мы: пер шая — 

гэ та эка ла гіч ны вы нік «чор най пят ні цы», — за яві ла яна ў ін тэр в'ю Еurоnеws. — 

На прык лад, ле тась у Фран цыі ў гэ тыя дні да стаў ка па сы лак, за моў ле ных па 

ін тэр нэ це, па вя лі чы ла ся ў дзесяць ра зоў! З усі мі вы ні ка ю чы мі на ступ ства мі 

з пунк ту гле джан ня вы кі даў вуг ля кіс ла га га зу ў ат мас фе ру транс пар там, на 

якім яны да стаў ля лі ся. Дру гая праб ле ма — ашу кан не спа жыў ца, бо да «чор-

най пят ні цы» пры мер ка ва на мност ва не са праўд ных зні жак». Дэль фін Ба та 

пад тры ма ла дзе ю чы мі ністр па эка ла гіч ных пе ра ўтва рэн нях Элі за бет Борн, 

якая на зва ла «чор ную пят ні цу» «лі ха ман ка вым спа жы ван нем» і вы ка за ла 

шка да ван не ў су вя зі са стра та мі, які на но сіць на ва коль на му ася род дзю гэ-

тая тра ды цыя. З мі ніст рам згод ная най буй ней шая ў Фран цыі аса цы я цыя па 

аба ро не пра воў спа жыў цоў UFС-Quе Сhоіsіr. Па вод ле яе звес так, у «чор ную 

пят ні цу» пыш ным цве там рас цві та юць пад роб ле ныя зніж кі, пра па ну юц ца на 

про даж ня якас ныя і пад роб ле ныя та ва ры. Па пад лі ках, учо ра фран цу зы вы-

дат ка ва лі 5,6 міль яр да еў ра, ся рэд няя сям'я — 239 еў ра.

У Джы бу ці за су ткі вы па ла двух га до вая нор ма апад каў
Ва ўсход не аф ры кан скай дзяр жа ве Джы бу ці за 

су ткі вы па ла двух га до вая нор ма апад каў, па ве да-

мі ла агенц тва Аssосіаtеd Рrеss. Згод на з су мес най 

за явай ула д Джы бу ці і ААН, ад на ступ стваў за леў 

па цяр пе ла чвэрць міль ё на ча ла век. Шко да мо жа 

па вя лі чыц ца, бо моц ныя даж джы, па вод ле пра гно-

заў, бу дуць доў жыц ца да кан ца ме ся ца. Аssосіаtеd 

Рrеss ад зна чае, што кра і ну, на тэ ры то рыі якой раз ме шча ны ва ен ныя ба зы 

ЗША, Кі тая і ін шых дзяр жаў, за ліч ва юць да гру пы най боль шай ры зы кі ў кан-

тэкс це клі ма тыч ных змен.
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