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Джон сан за клі каў бры тан цаў 
рых та вац ца да жорст ка га ва ры ян ту брэк сі та

Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры-

та ніі Бо рыс Джон сан за явіў, 

што яго кра і не вар та рых та-

вац ца да жорст ка га ва ры ян ту 

за вяр шэн ня пра цэ су вы ха ду 

з ЕС, па коль кі пе ра гавор ны 

пра цэс з Бру се лем не пры но-

сіць вы ні каў. «Па коль кі праз 

10 тыд няў, 1 сту дзе ня, за вер шыц ца пе ра ход ны пе ры яд, 

я па ві нен даць ацэн ку та му, што нас ча кае. Уліч ва ю чы 

тое, што ЕС у апош нія ме ся цы, у асноў ным, ад маў ляў ся 

ад па-са праўд на му сур' ёз ных пе рагавораў, я прый шоў 

да вы сно вы, што да 1 сту дзе ня мы, хут чэй за ўсё, пой-

дзем па «аў стра лій скім» сцэ на рыі», — ска заў Джон сан у 

тэ ле зва ро це. Ён рас тлу ма чыў, што пад «аў стра лій скім» 

сцэ на ры ем мае на ўва зе тое, як яго кра і на вы бу доў ва-

ла ўза е ма дзе ян не з гэ тай дзяр жа вай — ад маў лен не ад 

роз ных фор маў пры ві ле я ва на га парт нёр ства і пе ра ход 

«да прос тых прын цы паў, за сна ва ных на гла баль ным 

сва бод ным ганд лі». Джон сан рас тлу ма чыў, што апош ні 

са міт ЕС так са ма не вы клі каў у яго ап ты міз му з на го ды 

да лей шых пе ра гавораў па брэк сі ту.

У ЗША ства ры лі ро ба та-дэль фі на, які змо жа 
за мя ніць гэ тых жы вёл у заа пар ках і цыр ках

Аме ры кан ская ін жы нер ная кам па нія Edge Іnnovatіons 

рас пра ца ва ла гі пер рэа ліс тыч на га ро ба та-дэль фі на. Яго 

ства раль ні кі спа дзя юц ца ў бу ду чы ні за мя ніць ро ба та мі 

жы вёл у дэль фі на ры ях, тэ ма тыч ных пар ках і цыр ках, па-

ве да мі ла ін фар ма генц тва Reuters. Ро бат-дэль фін, ва га 

яко га скла дае ка ля 250 кі ла гра маў, а даў жы ня — 2,5 мет-

ра, ця пер зна хо дзіц ца ў ба сей не штаб-ква тэ ры кам па ніі-

рас пра цоў шчы ка ў Хей вар дзе (Ка лі фор нія). Яго ску ра 

вы раб ле на з ме ды цын ска га сі лі ко ну, і вон ка ва аў та мат 

не ад роз ні ва ец ца ад жы вых дэль фі наў, якія ска чуць праз 

аб руч і вы кон ва юць ін шыя тру кі ў пар ках за баў і цыр ках 

па ўсім све це. Ру хі ро ба та ка ар ды ну юц ца з да па мо гай 

дыс тан цый на га кі ра ван ня. «За раз у ня во лі па ўсім све це 

ўтрым лі ва ец ца ка ля трох ты сяч дэль фі наў, і яны што год 

пры но сяць ін дуст рыі за баў міль яр ды до ла раў, — ад зна чыў 

за сна валь нік і ге не раль ны ды рэк тар Edge Іnnovatіons Уолт 

Кон ці. — Мы хо чам, каб су час ныя тэх на ло гіі прый шлі на 

да па мо гу жы вё лам, якіх тры ма юць у ня во лі». Як па ве да-

мі ла Reuters, ка ля 20 еў ра пей скіх кра ін ужо за ба ра ні лі або 

аб ме жа ва лі пры сут насць дзі кіх жы вёл у цыр ках, і та кая 

тэн дэн цыя, без умоў на, бу дзе на зі рац ца і ў бу ду чы ні.

Стра ты Фран цыі ад лакдаў на аца ні лі 
ў 20 міль яр даў еў ра ў ме сяц

«Мы па він ны аба вяз ко ва абы сці ся без усе агуль най 

іза ля цыі, — за явіў мі ністр эка но мі кі кра і ны Бру на Ле 

Мэр у ін тэр в'ю тэ ле ка на лу BFMTV. — Ка лі мы ўста но вім 

рэ жым іза ля цыі толь кі ў зо нах, дзе ві рус ак тыў на рас-

паў сюдж ва ец ца, вы дат кі скла дуць ка ля пяці міль яр даў 

еў ра. Ка лі ж мы ўвя дзём поў ную іза ля цыю, гэ та бу дзе 

каш та ваць, з улі кам на ступ стваў для эка на міч на га сек-

та ра, ад 15 да 20 міль яр даў еў ра ў ме сяц», — ска заў Ле 

Мэр. Ён да даў, што ад на толь кі ка мен данц кая га дзі на, 

якая ўво дзіц ца сён ня, абы дзец ца фран цуз скай эка но-

мі цы ў міль ярд еў ра. Яна па ча ла дзей ні чаць у рэ гі ё не 

Іль-дэ-Франс, у якім зна хо дзіц ца Па рыж, і яшчэ ў вась мі 

га ра дах кра і ны. Ка мен данц кая га дзі на бу дзе доў жыц ца 

як мі ні мум ча ты ры тыд ні. У Фран цыі ўчо ра ўпер шы ню з 

па чат ку пан дэ міі коль касць вы яў ле ных за су ткі вы пад-

каў ка ра на ві ру са COVІD-19 пе ра вы сі ла 30 ты сяч. Уся го 

ў кра і не з па чат ку пан дэ міі за ра зі ла ся ка ра на ві ру сам 

звыш 800 ты сяч ча ла век, па мер ла звыш 33 ты сяч.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Форма 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.10.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 15 066 7 914

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 42 869 57 442

5 Средства в банках 1104 11 231 20 084

6 Ценные бумаги 1105 45 911 16 713

7 Кредиты клиентам 1106 238 972 185 423

8
Производные 
финансовые активы

1107  - 217

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 23 289 21 227

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110  -  -

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 532 542

13
Отложенные 
налоговые активы

1112  9 29

14 Прочие активы 1113 6 144 5 916

15 ИТОГО активы 11 384 023 315 507

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17
Средства 
Национального банка 

1201  -  -

18 Средства банков 1202 5 813 448

19 Средства клиентов 1203 314 949 236 161

20 Ценные бумаги банка 1204 12 349 30 396

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 1 613 994

24 ВСЕГО обязательства 120 334 724 267 999

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 20 429 20 429

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 8 758 6 017

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 8 034 8 038

30 Накопленная прибыль 1215 12 078 13 024

31 ВСЕГО собственный капитал 121 49 299 47 508

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 384 023 315 507

Форма 2

ОТЧЕТ
 о прибылях и убытках

на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.10.2020 01.10.2019

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 16 687 11 768

2 Процентные расходы 2012 11 305 7 525

3 Чистые процентные доходы 201 5 382 4 243

4 Комиссионные доходы 2021 5 610 5 661

5 Комиссионные расходы 2022 1 134 777

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 4 476 4 884

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (130) (54)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 4 369 2 831

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 312 (43)

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 2 377 1 991

12 Прочие доходы 208 1 088 3 656

13 Операционные расходы 209 10 467 11 183

14 Прочие расходы 210 511 195

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 2 142 2 148

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 351 381

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 791 1 767
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«Вя лі кі ка мень» — 
най леп шы
Ін дуст ры яль ны парк — 

у то пе рэй тын гу Fіnancіal Tіmes
Кі тай ска-бе ла рус кі ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі ка-

мень» пры зна ны FDі Іntellіgence (спе цы я лі за ва нае 

пад раз дзя лен не Fіnancіal Tіmes, якое рых туе ана лі-

тыч ныя агля ды па роз ных тэ мах) най леп шай асаб лі вай 

эка на міч най зо най у рам ках іні цы я ты вы «По яс і шлях», 

па ве да мі лі ў ін дуст ры яль ным пар ку.

«Вя лі кі ка мень» пры зна ны ў якас ці зо ны, якая спры яе 

раз віц цю іні цы я ты вы «По яс і шлях» за кошт раз ві той інф ра-

струк ту ры і ла гіс ты кі, най леп ша га геа гра фіч на га ста но ві шча 

і рын ка вых маг чы мас цяў.

«Вы со кая не за леж ная ацэн ка між на род ных экс пер таў 

свед чыць аб на яў нас ці ўні каль ных умоў вя дзен ня біз не су ў 

рэ гі ё не і да зва ляе раз гля даць ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі 

ка мень» у якас ці клю ча во га пунк ту, які аб' яд ноў вае рын кі 

Еў ра пей ска га і Еў ра зій скіх эка на міч ных са юзаў», — ад зна-

чы лі ў пар ку.

Рэй тынг Fіnancіal Tіmes «Най леп шая ад мыс ло вая эка-

на міч ная зо на го да» скла да ец ца што год, ён за сна ва ны на 

па каз чы ках па аб' ёмах ін вес ты цый, лёг кас ці вя дзен ня біз не су 

і на яў нас ці ад па вед най інф ра струк ту ры. Да дзе ны рэй тынг 

скла да ец ца на асно ве ана лі тыч ных да ных FDі Іntellіgence і 

з'яў ля ец ца аў та ры тэт най кры ні цай па вы ба ры ла ка цыі ін вес-

та ван ня, да да лі ў ін дуст ры яль ным пар ку.

Да слоў наДа слоў на

Іван ТЭР ТЭЛЬ: 

«З роз ных кры ніц атрым лі ва ем 
ін фар ма цыю аб пра ва ка цыі, 

якая рых ту ец ца ў на шай кра і не»
З роз ных кры ніц па сту пае ін фар ма цыя аб пад-

рых тоў цы ў Бе ла ру сі пра ва ка цыі, па ве да міў стар-

шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі Іван Тэр тэль, 

па ве да мі ла Бел ТА.

«У апош нія дні мы атрым лі ва ем з роз ных кры ніц, у 

тым лі ку за мя жой, ад на шых парт нёр скіх спец служ баў, 

ін фар ма цыю аб пра ва ка цыі, якая рых ту ец ца ў на шай 

кра і не. Мэ та да дзе ных дзе ян няў — дэ ста бі лі за цыя сі ту а-

 цыі ў на шай дзяр жа ве на фо не ві да воч на га змян шэн ня 

ву ліч най ак тыў нас ці і зры ву пла наў па па мкнен нях да 

пра цоў ных ка лек ты ваў, сту дэнц тва з мэ тай ін спі ра цыі 

пра тэс на га ру ху», — ад зна чыў Іван Тэр тэль.

Па вод ле яго слоў, па за ду ме ар га ні за та раў да дзе най 

ак цыі, а так са ма іх ку ра та раў за мя жой, пла ну ец ца аб ві-

на ва ціць у цяж кіх на ступ ствах сі ла выя струк ту ры Бе ла-

ру сі. «І тым са мым прак тыч на вы ка рыс таць апош ні шанц 

на рэа лі за цыю сва іх пла наў. У гэ тых умо вах ка мі тэ там 

ва ўза е ма дзе ян ні з ін шы мі пра ва ахоў ны мі ор га на мі пра-

во дзіц ца комп лекс ме ра пры ем стваў па пра вер цы ін фар-

ма цыі, вы свят лен ні ўсіх да тыч ных асоб і пры цяг нен ні іх 

да ад каз нас ці», — ад зна чыў стар шы ня КДБ.

Іван Тэр тэль да даў: «У су вя зі з гэ тым ха чу па пра сіць 

на шых гра ма дзян быць піль ны мі, па кла па ціц ца пра 

сва іх бліз кіх, не да пус ціць іх уцяг ван ня ў су праць праў-

ную дзей насць».

На пры ём за пі са лі ся ка-

ля двух дзя сят каў ча ла век 

не толь кі са Смар гон ска га 

ра ё на, але і з ін шых рэ гі ё-

наў Гро дзен скай воб лас ці 

і кра і ны, па ве дам ляе Бел-

ТА. Пы тан ні па ды ма лі ся 

роз ныя, гу ча лі не толь кі 

прось бы да па маг чы, але і 

кан крэт ныя пра па но вы па 

па ляп шэн ні той ці ін шай 

сфе ры.

«Пры ёмы — маг чы масць 

да па маг чы, па чуць, што 

хва люе жы ха роў рэ гі ё наў. 

І сён ня па ра да ва ла не абы-

яка вае стаў лен не лю дзей 

да та го, што ад бы ва ец ца 

на во кал. Яны па чу лі пра-

па но ву ўла ды па раз ва жаць 

над тым, ку ды да лей не аб-

ход на ру хац ца кра і не. Не-

ка то рыя прый шлі з кан крэт-

ны мі пра па но ва мі, сва ім 

ба чан нем, што не аб ход на 

зра біць для раз віц ця сва-

ёй вёс кі, го ра да, ды і ў цэ-

лым Бе ла ру сі», — ад зна чыў 

Мак сім Ры жан коў. Ён пад-

крэс ліў, што бы ло агу ча на 

ня ма ла ці ка вых ідэй.

«Ві даць муд рае стаў лен-

не лю дзей да та го мес ца, 

дзе яны жы вуць. Яны пе ра-

жы ва юць, якой кра і на бу дзе 

ў бу ду чы ні. І лю дзі хо чуць 

быць па чу тыя па мно гіх 

ас пек тах жыц ця дзей нас ці 

дзяр жа вы», — ад зна чыў 

Мак сім Ры жан коў. Ён пад-

крэс ліў, што па цвяр джае 

гэ та і тэ ма ты ка су стрэ чы. 

Пы тан ні, якія па ды ма лі ся 

на ёй, бы лі раз на стай ныя: 

ад функ цы я на ван ня ЖКГ 

да ра бо ты на стаў ні каў, ад 

пы тан няў пра ца ўлад ка ван-

ня да ад крыц ця но вай па-

лі клі ні кі і ў цэ лым раз віц ця 

ахо вы зда роўя.

Мак сім Ры жан коў пад-

крэс ліў, што маг чы масць 

да нес ці свае ідэі, пра па но-

вы да ўла ды ёсць у кож на га. 

Праз сель скія і ра ён ныя вы-

ка наў чыя ка мі тэ ты мож на і 

трэ ба ўдзель ні чаць у пад-

рых тоў цы тэм, якія бу дуць 

вы не се ны на Усе бе ла рус кі 

на род ны сход. Ён звяр нуў 

ува гу, што по гляд і мер ка-

ван ні з рэ гі ё наў важ ныя тым, 

што ў кож най з аб лас цей, 

ды і ра ё наў, ёсць свае асаб-

лі вас ці, якія больш пры к-

мет ныя на мес цах.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ЛЮ ДЗЯМ НЕ ЎСЁ РОЎ НА
У час аса біс тых пры ёмаў па ды ма юц ца не толь кі праб-

лем ныя пы тан ні, але і вы каз ва юц ца кан крэт ныя пра-

па но вы па раз віц ці род на га краю. Та кое не абы яка вае 

стаў лен не лю дзей да та го, што ад бы ва ец ца на во кал, 

не мо жа не ра да ваць, ад зна чыў па вы ні ках пры ёму 

гра ма дзян у Смар гон скім рай вы кан ка ме пер шы на-

мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім 

РЫ ЖАН КОЎ.


