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Іта лія апы ну ла ся на мя жы ка лап су
Іта лія яшчэ ў кан цы мі ну ла га тыд ня апя рэ дзі ла Кі тай па 

коль кас ці смя рот ных вы пад каў ад пнеў ма ніі, вы клі ка най 

но вым ты пам ка ра на ві ру са. За вы хад ныя гэ ты адрыў па вя-

лі чыў ся. У су бо ту на Апе ні нах пай шлі з жыц ця 793 ча ла ве кі, 

у ня дзе лю — 651. Лі та раль на за ме сяц Іта лія пе ра тва ры ла-

ся ў цал кам па ра лі за ва ную дзяр жа ву. Эка на міч ныя стра ты 

ад спы нен ня вы твор чай дзей нас ці мо гуць склас ці ка ля 

100 міль яр даў еў ра ў ме сяц, за явіў прэ зі дэнт Усе агуль най 

кан фе дэ ра цыі італь ян скай пра мыс ло вас ці (Confіndustrіa) 

Він чэн ца Бо ча. Дня мі прэм' ер-мі ністр Джу зе пе Кон тэ аб-

вяс ціў пра за крыц цё прад пры ем стваў, якія не вы раб ля-

юць пра дук цыю пер шай не аб ход нас ці. «Надзвы чай нае 

са ні тар нае ста но ві шча пе ра рас тае ў эка на міч нае, але мы 

спра вім ся», — рас тлу ма чыў ён у зва ро це да на цыі. «Мы 

вы ра шы лі за па во ліць ра бо ту ма то ра кра і ны, не вы клю-

ча ю чы яго цал кам», — за явіў Кон тэ ў ін тэр в'ю ту рын скай 

га зе це la Stampa. Італь ян цаў ча ка юць цяж кія вы пра ба ван ні, 

бо эпі дэ мія ка ра на ві ру са ў кра і не яшчэ не да сяг ну ла свай го 

пі ку, коль касць ін фі цы ра ва ных бу дзе рас ці. «Гэ та бу дуць 

са мыя цяж кія дні, та му што мы не да сяг ну лі най больш 

вост рай фа зы за ра жэн ня», — за явіў кі раў нік ура да. Ма бі-

лі за ва ны ўсе, у тым лі ку ар мія, ад нак гэ та га не да стат ко ва. 

Ус клад няе сі ту а цыю тое, што ка ля 20 пра цэн таў мед пер са-

на лу італь ян скіх баль ніц за ра зі лі ся не бяс печ ным ві ру сам. 

Ура чоў прос та не ха пае. У гэ тай су вя зі шэ раг кра ін аб' явіў 

аб ака зан ні да па мо гі Іта ліі.

Ана лі ты кі да пус ці лі аб вал цэн на наф ту 
да 3—5 до ла раў за ба рэль

Цэ ны на «чор нае зо ла та» сё ле та ўпа лі на 60 пра цэн-

таў — да са ма га ніз ка га ўзроў ню з 2003 го да. Але гэ та не 

мя жа. Спе цы я ліс ты сцвяр джа юць: па доб на, што гор шае 

яшчэ на пе ра дзе. «Ана лі ты кі 

з Goldman Sachs Group Іnc. 

і Cіtіgroup Іnc. ча ка юць, што 

цэ ны бу дуць зні жац ца ў на-

ступ ныя ме ся цы, а не ка то-

рыя на ват мяр ку юць, што 

не ка то рыя рэ гі я наль ныя 

цэ ны мо гуць стаць ад моў ны мі, бо рын кі спра бу юць па даць 

сіг на лы аб спы нен ні па ста вак», — па ве дам ляе Bloomberg. 

18 з 20 наф та вых трэй да раў, апы та ных агенц твам, не вы-

клю ча юць, што цэ ны пра цяг нуць зні жац ца да 20 до ла раў 

за ба рэль і ні жэй. Мар ка наф ты WTІ мо жа па тан нець да 

3—5 до ла раў. Зніжэнне цэн бу дзе доў жыц ца ад не каль кіх 

тыд няў да кан ца го да, ка жуць трэй да ры. Яны за ўва жы-

лі, што кошт наф ты WTІ ўпаў так моц на, што не ка то рыя 

кам па ніі па ча лі куп ляць па лі ва, каб сфар мі ра ваць за пас 

у над зеі на бу ду чы рост. Гэ та бу дзе ак ту аль на толь кі да 

тых ча соў, па куль наф та выя рэ зер ву а ры не за поў няц ца, 

пі ша Bloomberg.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Асаб лі ва кі раў нік кра і ны пад час 

су стрэ чы па ці ка віў ся ўдас ка на лен-

нем сіс тэ мы ме ды цын скай экс пер ты-

зы і ўзроў нем раз віц ця ўста но вы.

— Мя не ўво гу ле ці ка віць той уз-

ро вень, на які мы вый шлі, асаб лі ва 

ў па раў на нні з Ра сі яй і ін шы мі дзяр-

жа ва мі. Як уза е ма дзе ян не ў гэ тым 

пла не з між на род ны мі экс перт ны мі 

гру па мі, кры мі на ліс та мі — ва шы мі 

ка ле га мі? — спы таў Прэ зі дэнт Анд-

рэя Шве да.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што сіс тэ му су до вых экс пер тыз 

ства ра лі амаль на пус тым мес цы, 

у чымсь ці рэ фар ма ва лі сіс тэ му, якая 

да ста ла ся.

— Аб ста ля ван ня амаль не бы-

ло. Мы па ста ві лі за да чу вый сці на 

вы шэй шы ўзро вень экс перт най 

дзей нас ці па ўсіх кі рун ках, па ўсіх 

ві дах зла чын стваў. Ці ўда ло ся нам 

гэ ту сіс тэ му ства рыць, ці здоль-

ная яна не за леж на, як ця пер, іс на-

ваць? — за даў пы тан не бе ла рус кі 

лі дар.

Асаб лі ва важ на атры маць ад-

ка зы ў су вя зі з тым, што, як па-

ве да міў кі раў нік дзяр жа вы, ёсць 

пра па но вы зноў пе ра ўпа рад ка-

ваць уста но ву.

— Я не схіль ны да ней ка га 

падупа рад ка ван ня, пе ра ўпа рад ка-

ван ня. Але па ві нен быць пра грэс. 

Ка лі ёсць пра грэс, ёсць эфек-

тыў насць, та ды не трэ ба сіс тэ му 

ла маць і ча паць, — рэ зю ма ваў 

Прэ зі дэнт.

Як да ла жыў Анд рэй Швед, сён-

ня ў Бе ла ру сі ство ра на ўні каль ная, 

не за леж ная сіс тэ ма, на яго дум-

ку, са мая леп шая на пост са вец кай 

пра сто ры.

Ука ра нё ны ў прак ты ку но вы 

від экс пер ты зы сля доў вы стра лу 

(да зва ляе ад на знач на ад ка заць, 

ці ме ла мес ца са ма губ ства) да па-

мог вы зна чыць су іцыд у рэ за нанс-

най спра ве з су пра цоў ні кам ДАІ 

ў Ма гі лё ве. «Ме на ві та на шы спе-

цы я ліс ты шмат у чым вы зна чы лі 

аб ста ві ны гэ та га вы пад ку», — рас-

ка заў жур на ліс там Анд рэй Швед.

За па тра ба ва ныя пра ва ахоў ні-

ка мі і гра ма дзя на мі но выя ме та-

ды ў лінг віс тыч най экс пер ты зе пры 

аб ра зах і эк стрэ міз ме. Ука ра нё ны 

ў прак ты ку пад від пар наг ра фіч-

най экс пер ты зы, звя за ны з гвал-

тоў ны мі дзе ян ня мі ў да чы нен ні да 

ма ла лет ніх і не паў на лет ніх. Та кая 

экс пер ты за ў комп лек се з ін шы мі 

пра во дзіц ца ў най ноў шым цэнт-

ры на ву лі цы Лю бі ма ва ў Мін ску. 

Як па ве да міў стар шы ня ка мі тэ та, 

за вяр ша ец ца ман таж ла ба ра то рый 

ДНК, якія да па мо гуць у пра вя дзен-

ні экс пер тыз па спра вах мі ну лых 

га доў. Па ве лі чэн не вы кры ва ння 

та кіх зла чын стваў — за слу га спе-

цы я ліс таў ДКСЭ.

— Мы сён ня 99 пра цэн таў да-

сле да ван няў пра во дзім у тэр мін 

да 30 су так, і якасць ра бо ты на шых 

спе цы я ліс таў з кож ным го дам па-

ляп ша ец ца, — па ве да міў Анд рэй 

Швед жур на ліс там. — За сна ван-

не Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых 

экс пер тыз цал кам ся бе апраў да ла. 

У нас ство ра на ўні каль ная, вы со-

ка эфек тыў ная сіс тэ ма су до ва-экс-

перт на га за бес пя чэн ня пра ва суд-

дзя, якая не мае ана ла гаў.

Па цвяр джа юць гэ та і за меж ныя 

спе цы я ліс ты, якія звяр та юц ца па 

да па мо гу ў спра вах, і пры яз джа-

юць пераймаць во пы т. У 2019 го-

дзе ў бе ла рус кіх экс пер таў прай-

шлі на ву чан не больш за 20 груп 

за меж ні каў.

— Кі раў ні ку кра і ны я да ла жыў 

пра тое, што ле тась за вяр шы лі 

важ ны і скла да ны этап фар мі ра-

ван ня на ўсёй тэ ры то рыі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь пад раз дзя лен няў па 

пра вя дзен ні но вых за па тра ба ва-

ных ві даў экс пер тыз. Іх рост ад-

зна ча ец ца ў апош нія га ды шмат-

ра зо ва. Найперш раз мо ва ідзе пра 

тэх ніч ныя ві ды экс пер тыз — кам-

п'ю тар на-тэх ніч ныя, бу даў ні ча-тэх-

ніч ныя, ра дыё элект рон ных пры лад 

і ін шыя, — кан ста та ваў стар шы ня 

Ка мі тэ та су до вых экс пер тыз.

Да спе цы я ліс таў ве дам ства ста-

лі ў 6—8 ра зоў час цей звяр тац ца 

пра ва ахоў ні кі, бо зра зу ме лі: экс-

пер ты мо гуць ад каз ваць на кан-

крэт ныя пы тан ні. Но выя пад раз-

дзя лен ні ства ра юц ца не толь кі ў 

ста лі цы і аб лас ных цэнт рах, але і 

ў буй ных між ра ён ных вуз лах, што 

дае маг чы масць след чым у кро ка-

вай да ступ нас ці атры маць за клю-

чэн ні спе цы я ліс таў.

Як рэ зю ма ваў Анд рэй Швед, 

сіс тэ ма Дзяр жаў на га ка мі тэ та су-

до вых экс пер тыз ся бе апраў да ла 

і за рэ ка мен да ва ла, та му не ідзе 

га вор кі аб пе ра пад па рад ка ван ні 

ка мусь ці.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Ка лі ёсць эфек тыў насць, 
та ды не трэ ба сіс тэ му ла маць»

Стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз Анд рэй ШВЕД да ла жыў Прэ зі дэн ту аб дзей нас ці ўста но вы
Дзяр жаў ны ка мі тэт су до вых экс пер тыз Бе ла ру сі — ба дай, ад на 

з са мых ма ла дых струк тур у сфе ры пра ва ахо вы. Вы лу чэн не 

яго ў асоб ную ўста но ву ў 2013 го дзе — пры знан не знач най ро лі 

экс пер таў пры ўста наў лен ні іс ці ны ў кры мі наль ных, ад мі ніст ра-

цый ных, гра ма дзян ска-пра ва вых і эка на міч ных спра вах. Спе-

цы я ліс ты ка мі тэ та да юць за клю чэн ні па раз на стай ных кі рун-

ках экс пер тыз — вы зна ча юць па лінг віс тыч ных асаб лі вас цях, 

ці з'яў ля ец ца тэкст аб ра зай, уста наў лі ва юць аса біс тыя ха рак та-

рыс ты кі ча ла ве ка па го ла се, маў лен ні, по чыр ку і псі ха фі зіч ных 

улас ці вас цях. Ад ным з найваж ней шых кі рун каў ра бо ты ДКСЭ 

ў 2019 го дзе ста ла пра вя дзен не экс пер тыз, звя за ных з нар ка-

тыч ны мі рэ чы ва мі.

«Я да ру чаў кі раў ні ку гэ-

тай гру пы, кі раў ні ку Ад мі-

ніст ра цыі (Іга ру Сер ге ен ку, 

на дак ла дзе ра бо чая гру-

па пры сут ні ча ла ў поў ным 

скла дзе. — «Зв.»), каб раз-

гле дзе лі но выя пра па но вы 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі па 

па стаў ках вуг ле ва да род-

най сы ра ві ны. Яны ад ра-

сі ян па сту пі лі тры дні та му, 

і мы да маў ля лі ся, што сён-

ня раз гле дзім іх. Ка лі ў цэ-

лым, я так ра зу мею, ра сі яне 

пай шлі цал кам на на шы 

пра па но вы па па стаў ках 

наф ты», — аба зна чыў рэ-

чы шча гу тар кі Аляк сандр 

Лу ка шэнка.

Пад час дак ла да Прэ зі дэн-

ту пад ве дзе ны вы ні кі ра бо-

ты бе ла рус кіх НПЗ у пер шым 

квар та ле ў част цы ды вер сі-

фі ка цыі па ста вак наф ты з 

роз ных кры ніц. Асноў ным 

пы тан нем ста лі пла ны га лі-

ны на дру гі квар тал.

«Аб мяр коў ва лі ся роз ныя 

пра па но вы як ад па стаў-

шчы коў з Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі, так і пра цяг ра бо ты 

па па стаў ках наф ты з аль-

тэр на тыў ных кры ніц. За да-

ча — на на ступ ным тыд ні 

сфар мі ра ваць увесь сы ра-

він ны па кет для на шых за-

во даў, каб яны ста біль на і 

на эфек тыў ным уз роў ні пра-

ца ва лі ўвесь дру гі квар тал, 

не толь кі за бяс печ ва ю чы 

ўнут ра ны ры нак наф та пра-

дук таў, але і вы кон ва ю чы 

свае кант рак ты на знеш нім 

пе ры мет ры», — па ве да міў 

жур на ліс там стар шы ня кан-

цэр на «Бел наф та хім» Анд-

рэй Ры ба коў.

Па яго сло вах, кошт наф-

ты за ле жыць ад ве лі зар най 

коль кас ці фак та раў. Бе ла-

рус кі бок бу дзе вы пра цоў-

ваць ра шэн ні па най больш 

эфек тыў ным цэ на ўтва рэн ні, 

ад зна чыў Анд рэй Ры ба коў.

«За во ды бу дуць за гру-

жа ныя эфек тыў на», — 

кан ста та ваў стар шы ня кан-

цэрна.

Пункт пры зна чэн ня
Апош нім ча сам ні вод ная 

на ра да ў Прэ зі дэн та, якая б 

ні бы ла за яў ле на асноў ная 

тэ ма, так ці інакш не абы-

хо дзіц ца без ка мен та ры яў 

на конт сі ту а цыі з ка ра на ві-

ру сам і звя за ных з ёй пы-

тан няў.

Праб ле мы, на прык лад, з 

вяр тан нем да моў праз Ра-

сію су ай чын ні каў, якія ад-

па чы ва лі за мя жой, кі раў нік 

дзяр жа вы на зваў «дзіў ны мі 

і ўзнік лы мі на роў ным мес-

цы». Асаб лі ва ўліч ва ю чы 

ін фар ма цыю Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў, што за ход-

нія су сед кі на шмат больш 

пай шлі нам на су страч пры 

пе ра ся чэн ні мя жы бе ла ру-

са мі. Сам лі дар Бе ла ру сі 

за па тра ба ваў, каб з на ша га 

бо ку не бы ло пе ра шкод для 

вяр тан ня ра сі ян да моў, та-

му ў гэ тай сі ту а цыі дзяр жа-

ва ча ка ла ўза е ма ра зу мен-

ня і пад трым кі ад га лоў на га 

парт нё ра.

Прэ зі дэнт за клі каў ад-

каз ных асоб не спра шчаць 

ра шэн не праб ле мы да па-

ды хо ду кштал ту «да слаць 

чар тар, за браць лю дзей». 

Ка лі ў ча ла ве ка ёсць бі-

лет, да пунк та пры зна чэн-

ня яго і трэ ба да ста віць, 

па ста віў за да чу Аляк сандр 

Лукашэнка.

«Там бі ле ты да Маск вы. 

Ну а з Маск вы мы ўжо бу-

дзем ду маць, як за бі раць на-

шых лю дзей. Так, мы мо жам 

за браць іх і з Ін дыі — але хто 

бу дзе кам пен са ваць по тым 

стра ты лю дзям за гэ тыя бі-

ле ты і чар та ры, якія мы ту ды 

па шлём? Не трэ ба тут так-

са ма па ні кі, трэ ба спа кой-

на раз бі рац ца, юры дыч на 

вы ве ра на, па ўсіх пы тан-

нях», — за па тра ба ваў кі раў-

нік кра і ны.

За ста вай це ся до ма
Па тэ ме ка ра на ві ру са 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра-

ін фар ма ваў, што ў Мін ску 

толь кі за су ткі пра ве дзе на 

ты ся ча тэс таў, ні вод на га 

ста ноў ча га не вы яў ле на.

«Гэ та доб ра, але рас-

слаб ляц ца нель га. Яшчэ 

раз трэ ба звяр нуць ува гу 

на ста рых. Трэ ба ма бі лі за-

ваць усіх, але трэ ба аба ра-

ніць ста рых. Пас ля 75 га доў 

ня ма ча го ўво гу ле сноў дац-

ца па ву лі цы — ну вый шаў, 

на ла вач цы па ся дзеў. Па-

жа да на, каб ужо дзе ці па-

ес ці пры нес лі, ле кі і гэ так 

да лей... Да 75 га доў гэ та 

яшчэ цяр пі ма. А ў 80 га доў 

(та му што па све це ана ліз 

ра бі лі, 80—81 год у асноў-

ным гі нуць лю дзі) — гэ тым 

уво гу ле на ву лі цу ня ма ча го 

вы хо дзіць», — вы ка заў упэў-

не насць лі дар дзяр жа вы.

Ра зам з тым Прэ зі дэнт 

за па тра ба ваў ра за брац ца 

з рас паў сюдж ван нем фэй-

каў пра смер ці ад ка ра на-

ві ру са.

«Да лю дзей трэ ба вель мі 

сур' ёз на ста віц ца па гэ тых 

праб ле мах. Дзя куй бо гу, 

што не як яшчэ больш-менш 

у гэ ты скла да ны час, ка лі 

ідзе пік за хвор ван няў вост-

рых рэ спі ра тор ных, мы не як 

пра хо дзім, тры ма ем жа на 

кант ро лі ўсё. Не, трэ ба рас-

кру ціць аб ста ноў ку, дзесь-

ці там ства рыць, уза рваць 

неш та... Так, у лю дзей ужо 

вы пра ца ваў ся іму ні тэт і да 

гэ тай бал бат ні ў ін тэр нэ це, 

але ча му мы пра хо дзім мі ма 

та кіх лю дзей, якія гэ та ро-

бяць на ўмыс на?» — не за да-

во ле ны Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым ён ад зна чыў, 

што ра бо та з па жы лы мі бе-

ла ру са мі зна хо дзіц ца на 

кант ро лі стар шы ні Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на-

га схо ду Бе ла ру сі На тал лі 

Кача на вай.

Па езд кі — 
пад улас ную 
ад каз насць

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, 

што не ка то рыя бе ла ру сы 

па ля це лі на ад па чы нак, іг-

на ру ю чы тое, што ў све це 

скла да ная аб ста ноў ка з-за 

пан дэ міі і мно гія кра і ны за-

кры ва юць свае гра ні цы.

«Усё роў на пруць за гэ-

тую мя жу. Тым, хто вы ехаў 

пас ля на ша га па пя рэ джан-

ня, — ні я кіх чар та раў. Няхай 

там і ся дзяць, ка лі яны ту ды 

вы еха лі. Яны па еха лі, ба-

чы це, ад па чы ваць ці яшчэ 

ча го... Я ра зу мею, бы ва-

юць вы пад кі, ка лі трэ ба вы-

ехаць, ней кія пы тан ні вы ра-

шыць, — але гэ та адзін ка-

выя, іх амаль ня ма. З МЗС 

няхай уз гад ня юць — та ды 

мы за іх бу дзем ад каз-

ваць», — пад крэс ліў Аляк-

сандр Лукашэн ка.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Ма бі лі за ваць усіх, але трэ ба аба ра ніць ста рых»
Прэ зі дэнт за слу хаў дак лад па пы тан нях ра бо ты бе ла рус кіх НПЗ і закрануў сі ту а цыю з ка ра на ві ру сам

Ад мыс ло ва ство ра най ра бо чай гру пе лі дар кра і ны 

да ру чыў на зі раць за сі ту а цы яй у све це і пры маць 

ме ры па за груз цы ай чын ных наф та пе ра пра цоў чых 

за во даў. Па ся джэн ні гру пы пра хо дзяць што дзён на, 

аб ста не спраў Прэ зі дэн ту дак лад ва лі на па чат ку 

ме ся ца. У гэ тую су бо ту ў Па ла цы Не за леж нас ці ад бы-

ло ся чар го вае аб мер ка ван не пы тан ня па па стаў ках 

вуг ле ва да род най сы ра ві ны.


