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Па мёр Ро берт Му га бе
Бы лы прэм' ер-мі ністр і прэ-

зі дэнт Зім баб ве Ро берт Му га бе 

па мёр учо ра ва ўзрос це 95 га-

доў у Сін га пу ры, дзе апош нім 

ча сам пра хо дзіў ля чэн не.

Ро берт Му га бе стаў прэм' ер-

мі ніст рам Зім баб ве пас ля аб вя-

шчэн ня яе не за леж нас ці і лік ві да цыі ра са ва-дыс кры мі на цый-

на га рэ жы му ў 1980 го дзе. У 1987 го дзе стаў прэ зі дэн там 

кра і ны. Аж да сва ёй ад стаў кі ў 2017 го дзе з'яў ляў ся са мым 

па жы лым дзе ю чым кі раў ні ком дзяр жа вы на пла не це.

15 ліс та па да 2017 го да атра ды ва ен ных за ха пі лі кант-

роль над ста лі цай, змяс ці лі Му га бе і яго сям'ю пад хат ні 

арышт і праз ты дзень пры му сі лі яго да тэр мі но ва склас ці 

паў на моц твы.

У аб мен на доб ра ах вот ную ад стаў ку Му га бе атры маў 

су до вы іму ні тэт, ра за вую вы пла ту ў па ме ры 5 млн до ла-

раў, па жыц цё вае за бес пя чэн не і ін шыя пры ві леі.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў 

спа чу ван не Прэ зі дэн ту Зім баб ве Эмер са ну Мнан гаг ве ў 

су вя зі са смер цю вя до ма га дзяр жаў на га дзея ча і бы ло га 

прэ зі дэн та гэ тай кра і ны Ро бер та Габ ры э ля Му га бе.

«П'я ны» рэй тынг
Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя (СА АЗ) скла-

ла рэй тынг 30 еў ра пей скіх кра ін па сту пе ні ўжы ван ня 

ал ка го лю.

Па вод ле вы ні каў да сле да ван ня, най больш пі ту шчай 

кра і най рэ гі ё на ака за ла ся Літ ва, дзе вы пі ва юць у ся-

рэд нім 15 л спір ту на ча ла ве ка ў год. У 2017 го дзе экс-

пер ты СА АЗ ужо на зы ва лі гэ тую кра і ну са май пі ту шчай 

не толь кі ў Еў ро пе, але і ў све це. За Літ вой у рэй тын гу 

ідуць Чэ хія (14,4 л) і Гер ма нія (13,4 л). Па звест ках СА АЗ, 

у ся рэд нім еў ра пе ец, ста рэй шы за 15 га доў, вы пі вае

больш за дзве бу тэль кі ві на ў ты дзень. Што год у Еў ро пе 

па звя за ных з ал ка го лем пры чы нах па мі рае больш за 

290 тыс. ча ла век.

Да сле да ван не СА АЗ пра во дзі ла ся з 2010 да 2016 го-

да ў кра і нах Еў ра пей ска га са ю за, а так са ма Нар ве гіі і 

Швей ца рыі.

Аў та рам фа та гра фіі чор най дзір кі 
да ста лі ся $3 млн

Ка лек ты ву з больш чым 300 

ву чо ных з уся го све ту пры су-

дзі лі прэ мію «За пра рыў у га лі-

не фі зі кі» (Brеаkthrоugh Рrіzе іn 

Fundаmеntаl Рhуsісs) за ства-

рэн не пер шай вы явы чор най 

дзір кі. Гра шо вы эк ві ва лент уз-

на га ро ды, якую на зы ва юць «на ву ко вым Ос ка рам», скла-

дае $3 млн.

Уз на га ро ду пры су дзі лі «за пер шую вы яву су пер ма-

сіў най чор най дзір кі, зроб ле ную з да па мо гай аб' яд нан ня 

тэ ле ско паў па ме рам з Зям лю». $3 млн па дзе ляць 347 

ву чо ных, якія ўва хо дзяць у су мес ны пра ект Еvеnt Hоrіzоn 

Tеlеsсоре («Тэ ле скоп га ры зон ту па дзей»).

Каб сфа та гра фа ваць аб' ект, які зна хо дзіц ца ў цэнт ры 

га лак ты кі М87 у су зор'і Дзе вы, на ву коў цы аб' яд на лі ў ад ну 

сет ку во сем ра дыё тэ ле ско паў на ча ты рох кан ты нен тах. 

Праў да, гэ та не фа та гра фія ў звык лым сэн се: на здым ку 

бач ны толь кі цень аб' ек та. Ву чо ныя пра во дзі лі на зі ран ні 

на пра ця гу не каль кіх тыд няў вяс ной 2017 і 2018 га доў. 

Су мар ны аб' ём да ных, які пе ра да ва лі ву чо ныя для та го, 

каб ства рыць зды мак, вы мя раў ся пе та бай та мі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Фі нан сыФі нан сы

ЗО ЛА ТА ВА ЛЮТ НЫЯ 
РЭ ЗЕР ВЫ ДА СЯГ НУ ЛІ АМАЛЬ 

9 МІЛЬ ЯР ДАЎ ДО ЛА РАЎ
Гэ та но вы аб са лют ны мак сі мум
Між на род ныя рэ зер во выя ак ты вы на шай кра і ны 

на 1 ве рас ня, па вод ле па пя рэд ніх звес так, скла лі 

8,891 млрд до ла раў у эк ві ва лен це.

Як па ве дам ля юць спе цы я ліс ты На цы я наль на га бан-

ка кра і ны, за жні вень зо ла та ва лют ныя рэ зер вы вы рас лі 

на 263,1 млн до ла раў (на 3 %) пас ля рос ту ў лі пе ні на 

337,2 млн до ла раў (на 4,1 %). З па чат ку го да рэ зер вы вы-

рас лі на 24,2 %. Ця пе раш ні ўзро вень рэ зер ваў, ад зна ча-

юць экс пер ты, да стат ко вы для пад тры ман ня фі нан са вай 

ста біль нас ці ў кра і не. Рэ ка мен да ва ны МВФ мі ні маль ны 

кры тэ рый — рэ зер вы па він ны па кры ваць два ме ся цы 

ім пар ту. Па ін шых кры тэ ры ях га вор ка ідзе пра тры ме-

ся цы. У ме сяц Бе ла русь ім парт уе та ва раў пры бліз на на 

3,5 млрд до ла раў.

Вар та за ўва жыць, што ў жніў ні ўрад і Нац банк вы ка на лі 

знеш нія і ўнут ра ныя аба вя за цель ствы ў за меж най ва лю це 

на су му ка ля 550 млн до ла раў. Пры гэ тым па ве лі чэн ню 

ўзроў ню зо ла та ва лют ных рэ зер ваў спры я лі куп ля Нац-

бан кам ва лю ты на тар гах Бе ла рус кай ва лют на-фон да-

вай бір жы; па ступ лен не срод каў ад про да жу Мін фі нам 

аб лі га цый, на мі на ва ных у за меж най ва лю це; па ве лі чэн не 

кош ту ма не тар на га зо ла та і па ступ лен не ва лю ты ў бюд-

жэт, у тым лі ку ад збі ран ня экс парт ных пош лін на наф ту 

і наф та пра дук ты.

ЖЫЦ ЦЁ Ў ДОЎГ
Бе ла ру сы па він ны бан кі рам 

ужо амаль 13 мільярдаў руб лёў
Мы з ва мі па-ра ней ша му больш спа дзя ём ся на па-

зы ко выя срод кі бан каў і ак тыў на ка рыс та ем ся гэ тай 

па слу гай. Гра ма дзя не на шай кра і ны дня мі ўста на ві-

лі чар го вы крэ дыт ны рэ корд. Па вод ле ін фар ма цыі 

На цы я наль на га бан ка, па ста не на 1 жніў ня за па -

зы ча насць па крэ ды тах фі зіч ных асоб скла ла 

12 млрд 824,4 млн руб лёў. У гэ тую су му ўва хо дзяць

спа жы вец кія крэ ды ты, крэ ды ты на не ру хо масць, на 

аў та ма шы ны, а так са ма кар ты рас тэр мі ноў кі.

Спе цы я ліс ты рэ гу ля та ра пад лі чы лі, што за лі пень крэ-

дыт ныя па зы кі на шых су ай чын ні каў вы рас лі на 252,4 млн 

руб лёў, з па чат ку го да — больш чым на 1 млрд 227 млн 

руб лёў. Ад зна ку ў 12 млрд руб лёў мы пе ра адо ле лі ў маі, 

а ў ве рас ні нас ча кае но вы рэ корд?

Агуль ны доўг на шых гра ма дзян па крэ ды тах на спа-

жы вец кія па трэ бы на па ча так жніў ня склаў 4 млрд 998,3 

млн руб лёў (за лі пень гэ тая су ма вы рас ла на 139,8 млн 

руб лёў). Сю ды ўва хо дзяць як спа жы вец кія крэ ды ты, так 

і кар ты рас тэр мі ноў кі. За па зы ча насць у крэ ды тах на не-

ру хо масць скла ла 7 млрд 826,1 млн руб лёў (яна за лі пень 

вы рас ла на 112,6 млн руб лёў, а ў па раў на нні з па чат кам 

го да — на 614,9 млн руб лёў).

Экс пер ты фі нан са ва га рын ку на шай кра і ны ад зна ча-

юць, што крэ ды ты ча сам бя руць лю дзі, якія не зу сім рэ-

аль на ацэнь ва юць свае «гра шо выя» маг чы мас ці. Пэў ная 

част ка даў жні коў раз ліч вае, што знач ная ва га доў гу па-

мен шыц ца пад на по рам ін фля цыі, якая бу дзе рас ці. Гэ тыя 

па жа дан ні даў жні коў не апраўд ва юц ца.

У су вя зі з гэ тым сё ле та ў кра са ві ку ў На цы я наль ным 

бан ку ад зна ча лі, што не вы клю ча юць ве ра год нас ці ўзмац-

нен ня жорст кас ці вы да чы спа жы вец кіх крэ ды таў, ка лі 

аб' ём крэ ды та ван ня пра цяг не рас ці. Як вя до ма, ле тась 

га лоў ны банк кра і ны ўжо ўвёў не ка то рыя аб ме жа валь ныя 

ме ры і ўста на віў ка э фі цы ент па зы ко вай на груз кі, ка лі што-

ме сяч ны пла цеж не па ві нен пе ра вы шаць 40 % пры быт ку 

клі ен та. Акра мя та го, з каст рыч ні ка мі ну ла га го да па ча лі 

дзей ні чаць змя нен ні ў Бан каў скі ко дэкс. Ця пер бан кі не 

ма юць пра ва змя няць стаў кі па вы да дзе ных крэ ды тах у 

ад на ба ко вым па рад ку.

НА ПАЎ МІЛЬ ЯР ДА БОЛЬШ
Жы ха ры на шай кра і ны за сем ме ся цаў гэ та га го да 

пра да лі ва лю ты на 497,2 млн до ла раў больш, чым 

ку пі лі. Пра гэ та свед чаць ста тыс тыч ныя звест кі На-

цы я наль на га бан ка.

За сту дзень — жні вень фі зіч ныя асо бы пра да лі на яў най 

і без на яў най ва лю ты на су му 6 млрд 345,7 млн до ла раў у 

эк ві ва лен це, ку пі лі — на 5 млрд 848,5 млн до ла раў. Чыс ты 

про даж за меж най ва лю ты фі зіч ны мі асо ба мі склаў амаль 

паў міль яр да. Суб' ек ты гас па да ран ня — рэ зі дэн ты Бе ла ру-

сі пра да лі за меж най ва лю ты на 14 млрд 273,1 млн до ла раў 

у эк ві ва лен це, ку пі лі на 13 млрд 712,8 млн до ла раў. Не рэ-

зі дэн ты за гэ ты час пра да лі ва лю ты на 564,2 млн до ла раў 

у эк ві ва лен це, ку пі лі — на 149,5 млн до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ма ла дыя ву чо ныя Ака дэ-

міі на вук ва ўзрос це да 

35 га доў скла да юць больш 

за 25 % ад агуль най коль-

кас ці да след чы каў.

Пра гэ та па ве да міў Стар шы-

ня Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі 

Ула дзі мір ГУ СА КОЎ пад час 

ура чыс та га ме ра пры ем ства, 

пры све ча на га па чат ку но ва га 

на ву чаль на га го да ў Ін сты ту це 

пад рых тоў кі на ву ко вых кад раў.

— Сён ня ў НАН Бе ла ру сі 

ство ра ны не аб ход ныя ўмо-

вы для па спя хо вай на ву ко вай 

дзей нас ці. Усе на ву чэн цы ака-

дэ міч най ма гіст ра ту ры і ас пі-

ран ту ры, а так са ма ма ла дыя 

на ву ко выя су пра цоў ні кі за бяс-

пе ча ны жыл лём, што год пра-

вод зяц ца роз ныя спар тыў ныя

і куль тур на-ма са выя ме ра пры ем -

ствы. Апош нім ча сам знач на 

ак ты ві за ваў дзей насць Са вет 

ма ла дых ву чо ных, — ад зна чыў 

кі раў нік НАН.

Ула дзі мір Гу са коў па ве да міў, 

што Са вет аб' яд ноў вае больш за 

2500 ма ла дых ву чо ных Ака дэ міі 

на вук ва ўзрос це да 35 га доў, 

што скла дае звыш 25 % ад

агуль най коль кас ці да след чы-

каў. Ён ад зна чыў, што та ле на-

ві тая мо ладзь зна хо дзіць пад-

трым ку ўсіх сва іх па чы нан няў.

— Сён ня ў НАН Бе ла ру сі ёсць 

усё не аб ход нае не толь кі для 

ар га ні за цыі на ву ко вых да сле-

да ван няў, але і для атры ман ня 

якас най аду ка цыі дзя ку ю чы шы-

ро ка му вы ка ры стан ню су час ных 

аду ка цый ных тэх на ло гій, раз віц-

цю ма тэ ры яль най ба зы і іна ва-

цый ных пра ек таў, — за ўва жыў 

Ула дзі мір Гу са коў.

У но вым на ву чаль ным го дзе 

ў Ін сты ту це пад рых тоў кі на ву ко-

вых кад раў НАН Бе ла ру сі па ча-

лі ву чо бу 124 ма гіст ран ты, якія 

бу дуць на ву чац ца па 11 спе цы-

яль нас цях. Усе яны вы пуск ні кі 

вя ду чых ВНУ кра і ны — БДУ, 

БДУ ІР, БНТУ, БДЭУ, БДПУ і ін-

шых. Ся род абі ту ры ен таў, якія 

па сту па лі сё ле та, най больш 

за па тра ба ва ны мі ака за лі ся 

та кія спе цы яль нас ці, як «мас-

тацт ва знаў ства», «эка но мі ка», 

«фі зі ка», «бія ло гія», «хі мія». 

Вы пуск ні кі дзён най бюд жэт най 

фор мы на ву чан ня пад ля га юць 

раз мер ка ван ню і на кі роў ва-

юц ца пе ра важ на ў на ву ко выя 

ар га ні за цыі НАН Бе ла ру сі. На-

ву чан не сту дэн таў на дру гой 

сту пе ні вы шэй шай аду ка цыі ў 

ма гіст ра ту ры ажыц цяў ля ец ца 

ў Ін сты ту це пад рых тоў кі на ву-

ко вых кад раў НАН Бе ла ру сі з 

2007 го да.

Але на КРА ВЕЦ.

СТАЎ КА 
НА МО ЛАДЗЬ

«Аз бу ка гра ма дзя ні на» 
для ма ла дых 
вы бар шчы каў

9 ве рас ня Го мель ская аб лас ная ар га ні за цыя 

БРСМ дае старт пра ек ту «Аз бу ка гра ма дзя ні-

на» — ін тэр ак тыў най дзе ла вой гуль ні, скі ра ва-

най на па вы шэн не элек та раль най ак тыў нас ці 

юна коў і дзяў чат, які на пя рэ дад ні вы ба раў дэ-

пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь сё ма га склі кан ня 

бу дзе рэа лі за ва ны ва ўсіх ра ё нах Го мель шчы-

ны з удзе лам ма ла дых вы бар шчы каў, у тым 

лі ку і тых, хто га ла суе ўпер шы ню.

Пер шая дзе ла вая гуль ня «Аз бу ка гра ма дзя ні на» 

ад бу дзец ца ў Го мель скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 

імя Фран цыс ка Ска ры ны. Яна аб' яд нае больш за 

паў сот ні бу ду чых вы бар шчы каў — пер ша курс ні каў 

уста ноў вы шэй шай аду ка цыі го ра да над Со жам. 

Па дзя ліў шы ся на тры ка ман ды для больш зруч на га 

маз га во га штур му, сту дэнц кая мо ладзь на пра ця гу 

ака дэ міч най га дзі ны пры да па мо зе ма дэ ля ван ня 

роз ных сі ту а цый бу дзе ўцяг ну тая ў пра цэ сы ўза е-

ма дзе ян ня між са бой.

Дзе ла вая гуль ня скла да ец ца з пя ці бло каў. Пер-

шыя ча ты ры — ін тэр ак тыў, на цэ ле ны на аб наў лен-

не ба зы ве даў па фор ме дзяр жаў на га кі ра ван ня, 

пар ла менц кай сіс тэ ме, па рад ку фар мі ра ван ня і 

ра бо ты Па ла ты прад стаў ні коў і Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, функ цы-

ях пар ла мен та і дэ пу тац ка га кор пу са. Пя ты — не-

па срэд на са ма гуль ня, пад час якой ма ла дыя лю дзі 

пры ме раць на ся бе ро лю гра мад скіх і па лі тыч ных 

дзея чаў і паў дзель ні ча юць у пра цэ се раз гля ду за-

ко на пра ек та і кан чат ко ва га пры няц ця за ко на.

Пра ект «Аз бу ка гра ма дзя ні на», які не мае ана-

ла гаў у Бе ла ру сі, іні цы я ва ны Го мель скім га рад скім 

ка мі тэ там БРСМ су мес на з юры дыч ным фа куль-

тэ там Го мель ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 

Фран цыс ка Ска ры ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Упраў лен не След ча га ка мі тэ та па 

Гро дзен скай воб лас ці рас сле дуе 

кры мі наль ную спра ву, якая рас-

па ча тая ў да чы нен ні да 27-га до-

ва га Кі ры ла Л., жы ха ра Грод на. 

Ма ла ды ча ла век па да зра ец ца ў 

здзяйс нен ні шэ ра гу ашу кан скіх 

дзе ян няў.

Па да ных след ства, муж чы на звяр-

таў ся з прось бай да зна ё мых і не вель мі 

зна ё мых лю дей даць яму на не каль кі 

хві лін ма біль ны тэ ле фон, каб зняць на-

яў ныя гро шы ні бы та са свай го ра хун ку, 

пас ля ча го пры да па мо зе бан каў скіх 

ма біль ных пра грам афарм ляў за яў кі 

на гэ тых лю дзей (вя до ма, без іх зго ды і 

ве да ма), на пад ста ве якіх і вы да ва лі ся 

ан лайн-крэ ды ты. Пе ра лі ча ныя срод кі па-

цяр пе лыя пе ра да ва лі па да зра ва на му.

У хо дзе пра вер кі атры ма ных да-

ных уста ноў ле на, што на гэ ты мо мант 

ад яго дзе ян няў па цяр пе ла больш за 

50 ча ла век, усе яны — жы ха ры Грод на 

і Гро дзен ска га ра ё на. Агуль ны ўрон 

скла дае больш як 250 ты сяч руб лёў.

Вы свят лен не ўсіх аб ста він здзяйс-

нен ня су праць праў ных дзе ян няў пра-

цяг ва ец ца, пра вод зяц ца не аб ход ныя 

след чыя дзе ян ні. Гро дзе нец зна хо дзіц-

ца пад вар тай. У след ства ёсць пад ста-

вы мер ка ваць, што па доб ных фак таў 

мо жа быць больш. Та му ў мі лі цыі на-

гад ва юць пра не аб ход насць аба ро ны 

да ных сва іх бан каў скіх кар таў, па ро-

ляў, ін шай знач най ін фар ма цыі. Ды і

ма біль ныя тэ ле фо ны не трэ ба пе ра да-

ваць у чу жыя ру кі.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

Як нас ду рацьЯк нас ду раць

Тры май тэ ле фон у сва іх ру ках


