
15 ліпеня 2017 г.НАДЗЁННАЕ2

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ 
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) «СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»

с 18 августа 2017 года
% годовых

Сумма депозита,

ед. валюты

Сроки

до 6 месяцев

90–180 дней

от 6 месяцев до 1 года

181–370 дней

от 1 года до 2 лет

371–740 дней

от 2 до 5 лет

741–2000 дней

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях, 

заключенных до 01.04.2016 года*

1 – 1 000 10,0 10,0 10,0 10,0

1 001 – 5 000 10,0 10,0 10,0 10,0

5 001 и более 10,0 10,0 10,0 10,0

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях**

1–1 000 0,5 0,5 0,5 0,5

1 001–5 000 0,5 0,5 0,5 0,5

5 001 и более 0,5 0,5 0,5 0,5

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США и евро, 

заключенных до 25.11.2015* 

1 – 500 3,3 3,5 4,1 4,5

501 – 5 000 3,4 3,9 4,3 4,5

5 001 и более 3,5 4,0 4,5 4,5

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США и евро, 

заключенных с 25.11.2015 до 01.04.2016*

1 – 500 3,3 3,5 3,8 4,0

501 – 5 000 3,4 3,6 3,9 4,0

5 001 и более 3,5 3,7 4,0 4,0

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0 в российских рублях, 

заключенных до 01.04.2016*

1 – 15 000 7,0 7,0 7,0 7,0

15 001 – 150 000 7,0 7,0 7,0 7,0

150 001 и более 7,0 7,0 7,0 7,0

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США, евро 

и российских рублях**

1 – 15 000 0,1 0,1 0,1 0,1

15 001 – 150 000 0,1 0,1 0,1 0,1

150 001 и более 0,1 0,1 0,1 0,1

Настоящие ставки применяются:

* для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» за исключением случаев 

автоматического увеличения срока их хранения в соответствии с пунктом 3.7 Условий договора срочного банковского вклада 

(депозита) Система сбережений Линия роста 2.0» (далее – Условия)

** для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в случаях автоматического 

увеличения срока их хранения в соответствии с пунктом 3.7 Условий.

Настоящие ставки применяются:

* для договоров срочного банковского вклада (депозита) с переменными процентными ставками, заключенных до 01.09.2013, 

за исключением случаев автоматического увеличения срока их хранения в соответствии с пунктом 3.6 Условий срочного 

банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» (с переменной процентной ставкой), утвержденных решением 

Кредитного комитета ОАО «Белагропромбанк» от 16.02.2006, протокол №21 (далее – Условия);

** для договоров срочного банковского вклада (депозита) с переменными процентными ставками, заключенных до 01.09.2013, 

в случаях автоматического увеличения с 01.04.2016 срока их хранения в соответствии с пунктом 3.6 Условий.

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ 
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

с 18 августа 2017 года
Вклады (депозиты) с плавающими процентными ставками

% годовых

Сумма депозита,

ед. валюты

Срок, дни

100 200 300 500 1 000 2 000 3 000

Белорусские рубли*

1 – 100 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

101 – 1 000 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1 001 и более 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Доллары США, Евро*        

1 – 500 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50

501 – 5 000 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50

5 001 и более 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50

Российские рубли*        

1 – 15 000 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00

15 001 – 150 000 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00

150 001 и более 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Белорусские рубли**

1 – 100 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

101 – 1 000 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1 001 и более 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Доллары США, Евро, российские рубли**

1 – 500 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

501 – 5 000 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

5 001 и более 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Эка но мі каЭка но мі ка  

БЕ ЛА РУС КІ ТРАК ТАР 
ДЛЯ ВЫ СА КА ГОР'Я

Пер шы бе ла рус ка-та джык ска-аф ган скі біз нес-фо рум ад бу дзец ца 
ў Ду шан бэ ў кан цы лі пе ня

ТРЫ ЎКА ЗЫ 
І ШМАТ 
ПЫ ТАН НЯЎ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Указ №240 уяў ляе са бой но вую сіс-
тэ му дзяр жаў най пад трым кі. Дзе ян ні ра-
ней шых су меж ных ука заў за хоў ва юц ца. 
Па сло вах экс пер та, да ку мент ува браў 
у ся бе тыя суб сі дыі дзяр жа вы, якія бы-
лі пра да стаў ле ны пад Указ №585 «Аб 
пра да стаў лен ні ма ла дым і шмат дзет ным 
сем' ям фі нан са вай пад трым кі дзяр жа-
вы», та му ён і быў ад ме не ны. Ра зам 
з гэ тым Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу-
даў ніц тва іні цы юе пад аў жэн не дзе ян ня 
Ука за №585. І тут ня ма па ра док су. «Па 
гэ тым Ука зе да па мо га на па га шэн не 
ка мер цый ных крэ ды таў не бы ла пры-
вя за ная да чар го вас ці. Атрым лі ва ла ся 
так, што, ка лі вы чэрп ваў ся лі міт крэ ды-
ту за год, пер шыя, хто ста іць у чар зе, 
ужо не атрым лі ва лі срод каў. А ў гэ ты час 
чаргавікі, якія ста яць знач на да лей, ме лі 
маг чы масць атры маць дзяр жаў ную пад-
трым ку. У той жа час бы ло ра зу мен не, 

што не ка то рыя людзі апы нуц ца ў скла да-

най сі ту а цыі. Трэ ба бы ло гэ та да дат ко ва 

аца ніць, і гэ тая ра бо та пра цяг ва ец ца», 

— пад крэс ліў Аля сандр Гор валь.

Па вод ле яго слоў, мі ністр ар хі тэк ту-

ры і бу даў ніц тва Ана толь Чор ны, па гля-

дзеў шы на сі ту а цыю, якая скла ла ся, вы-

ка заў па зі цыю мі ніс тэр ства аб пра ця гу 

дзе ян ня Ука за №585. «Ха це ла ся б на га-

даць, што ця пер раз гля да ец ца ва ры янт 
за ха ван ня дзе ян ня гэ та га ўка за на тыя 
аб' ек ты жыл лё ва га бу даў ніц тва, якія 
па ча ты да ўступ лен ня ў дзе ян не Ука зу 
№240», — да даў спе цы я ліст.

Ён удак лад ніў, што раз гля да ец ца ва-
ры янт з уня сен нем пра па но вы ў Ад мі-
ніст ра цыю Прэ зі дэн та аб тым, каб даць 
маг чы масць да 6 жніў ня за клю чаць 
да мо вы па Указе №585. «Трэ ба па гля-

дзець, на коль кі гэ та бу дзе пад тры ма на, 

які пе ры яд зой ме рэа лі за цыя та кіх пра-

па ноў у вы пад ку пад трым кі. Гэ та бу дзе 

бач на, ка лі мы дак лад на вы зна чым ся і 

па коль кас ці сем' яў, і па аб' ёме срод-

каў, бо срод кі трэ ба яшчэ да дат ко ва 

ад шу каць. Ця пер у вы кан ка мах удак-

лад ня юць гэ тую ін фар ма цыю, якая ў 

да лей шым бу дзе аку му ля вац ца ў нас. 

На ват у рам ках дзе ю чай фор мы Ука за 

ўсе, хто звер нуц ца да 6 жніў ня ў вы кан-

кам з ад па вед ным па ке там да ку мен таў 

на атры ман не суб сі дыі, — бу дуць раз-

гледжаныя», — рас тлу ма чыў Аляк сандр 

Гор валь.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. 
Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

 У тэму
 Тыя, хто жа дае бу да ваць да мы і ква тэ ры, бу дуць зна хо діц ца ў ад ной чар зе 

на ад рас ныя суб сі дыі. Пры гэ тым фі нан са ван не бу дзе раз дзель нае. Кож ны год 

па ста но вай ура да вы зна ча ец ца аб' ём дзярж пад трым кі, якая пой дзе на шмат ква-

тэр нае і ін ды ві ду аль нае жыл лё. Ка лі ча ла век, чыя чар га па ды шла, хо ча бу да ваць 

жы лы дом, то гро шы ён бу дзе атрым лі ваць з рэ сур саў на ін ды ві ду аль нае жыл-

лё. Для тых, хто за хо ча бу да ваць ква тэ ру, гро шы бу дуць брац ца з рэ сур саў на 

шмат ква тэр нае бу даў ніц тва.

Атры маць дзярж пад трым ку мож на адзін раз. Але для шмат дзет ных сем'-

яў вы зна ча на, што ка лі паў ста ла не аб ход насць у па ляп шэн ні жыл лё вых умоў 

у су вя зі з на ра джэн нем яшчэ ад на го дзі ця ці, то дзяр жаў ная пад трым ка мо жа 

быць пра да стаў ле на паў тор на. Гэ та зна чыць, сям'я зноў ста но віц ца на ўлік, пры-

зна ец ца не за бяс пе ча най па нар ма ты вах жы лой пло шчай.

Суб сі дыі не рас паў сюдж ва юц ца на крэ ды ты, якія бы лі вы да дзе ны ра ней. 

Указ №585 рас паў сюдж ва ец ца толь кі на шмат дзет ныя і ма ла дыя сем'і. Пры чым, 

для ста ту су «ма ла дая сям'я» не аба вяз ко ва мець дзя цей. Ад нак у та кім вы пад ку 

Указ №585 не дзей ні чае, па коль кі згод на з ім суб сі дыя вы лу ча ец ца на дзя цей. 

Ка лі гра ма дзя не ста на ві лі ся на ўлік як ма ла дая сям'я без дзя цей, а паз ней дзе ці 

з'я ві лі ся, та ды яны бу дуць мець пра ва на атры ман не да па мо гі ад дзяр жа вы.

Каб ма ла дая і шмат дзет ная сям'я маг ла прэ тэн да ваць на да па мо гу па Ука зе 

№240, ёй вар та ве даць, што пра да стаў лен не суб сі дыі бу дзе ажыц цяў ляц ца па 

чар зе па ана ло гіі з Ука зам №13 (у дру гім вы пад ку — на вы да чу льгот ных крэ-

ды таў, у пер шым вы пад ку — на вы да чу суб сі дый). Вы кан кам бу дзе гля дзець 

чар го васць і пры на яў нас ці ква тэр, да моў за пра шаць гра ма дзян і пра па ноў ваць 

бу даў ніц тва. Гэ та зна чыць, трэ ба мець не аб ход насць у па ляп шэн ні жыл лё вых 

умоў. Да лей — пы тан не ма ла за бяс пе ча нас ці. Па Ука зе №13 толь кі ма ла за бяс-

пе ча ным аказ ва ец ца пад трым ка, у гэ тым жа пра ва вым по лі пра цуе і Указ №240. 

Указ №585 уліч ваў толь кі чар го васць.

Каб па спець атры маць да па мо гу па Указе №585, ма ла дым і шмат дзет ным 

сем' ям вар та ве даць, што яны па він ны ста яць у чар зе, пры гэ тым па цвер дзіць 

склад сям'і, прад ста віць да ку мен ты для атры ман ня фі нан са вай пад трым кі ў 

вы кан кам па мес цы па ста ноў кі на ўлік (да ку мен ты: зда ча аб' ек та, рэ гіст ра цыя 

ў гэ тым аб' ек це, афарм лен не пра ва ўлас нас ці на яго і ін шыя). На якую да па мо-

гу мож на раз ліч ваць? Ма ла дым сем' ям пры на яў нас ці ад на го не паў на лет ня га 

дзі ця ці да ец ца 40 бюд жэ таў пра жы тковага мі ні му му (пры клад на 7,3 тыс. руб-

лёў), сем' ям з дву ма дзець мі — 80 бюд жэ таў пра жыт ко ва га мі ні му му (амаль 

15 тыс. руб лёў), сем' ям з тры ма дзець мі — 100 бюд жэ таў пра жыт ко ва га мі ні му му 

(амаль 18,5 тыс. руб лёў).

АЎ ТА РЫ ТЭТ 
У СУ ПОЛЬ НАС ЦІ НА ЦЫЙ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Гэ тую мі сію як раз і ўзяў на ся бе 
фес ты валь, які стаў сім ва лам яд нан-
ня міль ё наў лю дзей доб рай во лі. Ён 
слу жыць вы са ка род най мэ це — ума-
ца ван ню мі ру і ўза е ма ра зу мен ня па-
між на ро да мі, за ха ван ню куль тур най 
раз на стай нас ці і пад трым цы та лен-
таў. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі звяр нуў ува-
гу, што з на быц цём шы ро кай вя до-
мас ці кан са лі ду ю чая ро ля ві цеб ска га 
фо ру му ўзрас ла яшчэ больш.

«Ён у поў най ме ры спры яе кан-
струк тыў на му між дзяр жаў на му 
дыя ло гу. Лю бы за меж ны госць, які 
па бы ваў на на шым фес ты ва лі, вяр-
та ец ца ў сваю кра і ну па слан цом 
мі ру», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы за ўва жыў, што 
вы со кі між на род ны ста тус фес ты-

ва лю да мно га га аба вяз вае Бе ла-
русь. «Ён — свое асаб лі вае люс тэр ка 
па лі ты кі на шай кра і ны ў са цы яль-
на-гу ма ні тар най сфе ры. Та му на ім 
прад стаў ле на та кая раз на стай насць 
фор маў і жан раў мас тац тва. Уз ро-
вень кан цэр таў, вы стаў і спек так ляў, 
твор чых су стрэч ня змен на вы со кі», 
— лі чыць Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар вы ка заў спа дзя-
ван не, што фес ты валь ста не для 
ма ла дых вы ка наў цаў вы дат най пу-
цёў кай у жыц цё.

Сім ва ліч на, што на ад крыц ці 
«Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску» 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзна га ро дзіў 
як ма ла дую бе ла рус кую спя вач ку 
Ма рыю Ма гіль ную, так і ўсім доб ра 
вя до мую на род ную ар тыст ку Гру зіі 
і Ра сіі Та ма ру Гверд цы тэ лі. Апош-
нюю — спе цы яль най уз на га ро дай
«Праз мас тац тва — да мі ру і ўза е ма-

 ра зу мен ня». «Лёс мне па-
да рыў лю боў бе ла рус ка га 
на ро да, і гэ тая лю боў уза-
ем ная. Я вас люб лю, дзя куй 

вя лі кі за та кі го нар!» — па-

дзя ка ва ла Та ма ра Гверд-

цы тэ лі.

НА АД НЫМ 
ДЫ ХАН НІ

Кан цэрт цы ры мо ніі ад-

крыц ця «Сла вян ска га ба за-

ру ў Ві цеб ску» за пом ніц ца на доў га. 

Не каль кі га дзін цу доў най прэ зен-

та цыі пра ля це лі не за ўваж на. Ад 

сцэ ны, якая пе ра лі ва ла ся мност-

вам фар баў, цяж ка бы ло ада рваць 

во чы. А «зор ны» склад быў та кі 

ба га ты, што ін шым фес ты ва лям 

са браць ад на ча со ва ана ла гіч ную 

ка ман ду зна ка мі тых асоб на ўрад ці 

атры ма ец ца.

На ват тыя, хто ку пі лі бі ле ты і чы-

та лі афі шу з проз ві шча мі ар тыс таў, 

бы лі пры ем на здзіў ле ныя. Адзін з 

сюр пры заў — вы ступ лен не іе ра ма-

на ха Фо ція з «Пес ня ра мі». Пес ня 

«Бе ла веж ская пу шча» ў іх вы ка нан ні 

кра ну ла ду шу.

Ка лі вы сту паў Дзміт рый Кал дун, 

на сцэ не ру хаў ся вя лі кі ку бак ка вы. 

А пад час вы ка нан ня пес ні пра ка хан-

не За рай гру па пад тан цоў кі вы еха ла 

на ве ла сі пе дах. Вы дат на вы сту пі ла 

бе ла рус кая зо рач ка, ула даль ні ца 

Гран-пры сё лет ня га дзі ця ча га кон-

кур су Ма ша Ма гіль ная. Шчы ра пра-

спя ва ла пра тое, што ду шы так хо-

чац ца свят ла і цяп ла.

Яд ві га Па плаў ская, Рус лан Алях-

но і Дзміт рый Кал дун вы ка на лі пес-

ню, пры све ча ную на род на му ар тыс-
ту Бе ла ру сі Аляк санд ру Ці ха но ві чу, 

яко му споў ні ла ся б 65 га доў... Пуб-
лі ка пад трым лі ва ла трыа апла дыс-
мен та мі ў такт му зы цы.

Мно гія ар тыс ты дзя ка ва лі Прэ-
зі дэн ту Бе ла ру сі за аса біс тую пад-
трым ку ўні каль на га фэс ту. На тал ля 
Ка ра лё ва, Ро за Рым ба е ва на зва лі 
фес ты валь свет лым, ці ка вым, не-
паў тор ным...

Ле ген дар ны Крыс дэ Бург па-рус-
ку за пэў ніў, што ра ды зноў па бы ваць 
у Бе ла ру сі. І вы ка наў шля гер пра 
жан чы ну ў чыр во ным. Пас ля з за-
 хап лен нем пры маў квет кі ад дам 
у чыр во ных і ру жо вых су кен ках.

У кан цы кан цэр та Ры гор Лепс вы-
ка наў пес ню «Са мы леп шы дзень». 
Ка неш не, гэ та і пра дзень, ка лі рас-
па чы на ец ца ві цеб скі фэст.

Кан цэрт доў жыў ся ка ля трох га-
дзін і скон чыў ся амаль апоў на чы 
фе ер вер кам.

Цяж ка апіс ваць тое, што трэ ба 
ба чыць і чуць. Кан цэрт мож на на-
зваць шэ дэў раль ным. У гэ тым упэў-
ніў ся кож ны, хто яго па гля дзеў у рэ-
аль ным ча се, і па цвер дзіць той, хто 
па гля дзіць у за пі се.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ,

pustavit@zviazda.by

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

Р.S. Як заў сё ды, кон кур сы — у 

цэнт ры ўва гі пуб лі кі і СМІ. Дзі ця чы 

ўжо за вяр шыў ся. Ця пер 21 ма ла ды 

кан кур сант зма га ец ца за Гран-пры. 

Наш зям ляк Ягор Ша ран коў вы сту-
пае пад №14.

ЗОР НАЯ ВА ЛОШ КА
На «алеі зо рак» ка ля Лет ня га ам фі тэ ат ра з'я ві ла ся імя на род най 
ар тыст кі Гру зіі і Ра сіі Та ма ры Гверд цы тэ лі.

У дзень ура чыс та га ад крыц ця 
XXVІ Між на род на га фес ты ва лю 
мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у 
Ві цеб ску» на пло шчы лаў рэ а таў 
Спе цы яль най уз на га ро ды Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь за-
ззя ла тры нац ца тая «зор ка». Ка-
лі дак лад ней, ва лош ка: за мест 
звык ла га сім ва ла Га лі ву да по бач 
з ім ёна мі лаў рэ а таў на гра ніт ным 
квад ра це бе ла ру сы змя шча юць 
«цвя ток ра дзі мы» Мак сі ма Баг-
да но ві ча. Сё ле та Спе цы яль ную 
ўзна га ро ду Бе ла ру сі «Праз мас-
тац тва — да мі ру і ўза е ма ра зу-
мен ня» атры ма ла на род ная ар-
тыст ка Гру зіі і Ра сіі Та ма ра Гверд-
цы тэ лі.

— Твор часць Та ма ры Гверд цы-
тэ лі па пу ляр ная ў мно гіх кра і нах 
све ту, — ад зна чыў мі ністр куль-
ту ры Ба рыс СВЯТ ЛОЎ. — Гэ та 
са праў ды на род ная ар тыст ка: яе 
пес ні гу чаць не толь кі на вя лі кіх 
сцэ нах і ў кан цэрт ных за лах, але і 
ў звы чай ных да мах пад час ся мей-
ных свят. У на шай кра і не спя вач-
ку даў но ве да юць і лю бяць як ад-
да на га сяб ра бе ла рус кай зям лі.

У Ві цебск ула даль ні ца не паў тор на га го ла су пры яз джае яшчэ з тых 
ча соў, ка лі зна ка мі ты «Сла вян скі ба зар» быў «Усе са юз ным фес ты ва лем 
поль скай пес ні». За гэ ты час Та ма ра Гверд цы тэ лі не ад на ра зо ва бра ла 
ўдзел у фес ты валь ных ме ра пры ем ствах і ў якас ці спя вач кі, і як член між на-
род на га жу ры кон кур су ма ла дых вы ка наў цаў. Сён няш няя «зор ка» — свед-
чан не вы дат на га ўнёс ку ў раз віц цё су час на га му зыч на га мас тац тва.

— Ва ўсе га ды іс на ван ня «Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску» мы ха це лі 
мі ру на зям лі, — свед чыць Та ма ра Гверд цы тэ лі. — Адзі най на шай збро яй 
бы ла му зы ка, якая гу ча ла са сцэ ны. Я шчас лі вая, бо сён ня са праў ды ста-
наў лю ся част кай «Сла вян ска га ба за ру» і Ві цеб ска — го ра да, які па да рыў 
ча ла вец тву вя лі ка га Мар ка Ша га ла.

Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ.

За па дзе яйЗа па дзе яй  

Аб гэ тым за явіў Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі 
ў Та джы кі ста не і Аф га ні ста не па 
су мя шчаль ніц тве Алег ІВА НОЎ. 
Ме ра пры ем ства ад бу дзец ца 
ў рам ках Між на род най уні вер-
саль най вы стаў кі-кір ма шу «Та-
джы кі стан-2017» з 27 па 29 лі пе ня, 
і ўжо сён ня ка ля 100 біз нес ме наў з 
Аф га ні ста на па га дзі лі ся пры ехаць 
на фо рум.

— На шы двух ба ко выя ад но сі ны з Аф-
га ні ста нам зна хо дзяц ца ў ста дыі ста-
наў лен ня, але ўжо ў 2015—2017 га дах 
ад бы лі ся су стрэ чы на вы шэй шым і вы-
со кім уз роў нях, ві зі ты дзе ла вых ко лаў у 
Бе ла русь. Гэ та з'яў ля ец ца па цвяр джэн-
нем за ці каў ле нас ці аф ган ска га бо ку ў 
ак ты ві за цыі кан так таў у па лі тыч най, 
эка на міч най, гу ма ні тар най, са цы яль най 
і ін шых сфе рах, — ад зна чыў бе ла рус кі 
па сол.

Па вод ле слоў дып ла ма та, для абод-
вух ба коў іс нуе мност ва аб лас цей, у якіх 
рэ аль на ар га ні за ваць су пра цоў ніц тва, 
вы гад нае і для Бе ла ру сі, і для Аф га ні-
ста на. Асноў ным кі рун кам з'яў ля ец ца 
бе ла рус кая тэх ні ка, якую мож на па-
стаў ляць на аф ган скі ры нак — пры чым, 
гэ та мо жа быць як сель ска гас па дар чае, 
так і гру за вое або спе цы яль нае аб ста-
ля ван не. Сён ня бе ла рус кае па соль ства 
пра соў вае ма лоч ную пра дук цыю, ле кі, 
ка лій ныя ўгна ен ні, шы ны, ке ра міч ную 
пліт ку і ін шыя та ва ры. 

У 2016 го дзе та ва ра аба рот Бе ла ру сі 
і Аф га ні ста на склаў 26,4 міль ё на до ла-
раў і ў па раў на нні з 2015-ым вы рас на 
60 пра цэн таў. У пе ры яд са сту дзе ня 
па май 2017 го да та ва ра аба рот склаў 
9,1 міль ё на до ла раў — у па раў на нні 
з ана ла гіч ным пе ры я дам за па пя рэд ні 
год мож на кан ста та ваць па ве лі чэн не 
на 87,7 пра цэн та.

У ад роз нен не ад су пра цоў ніц тва з 

Аф га ні ста нам, якое толь кі па чы нае на-

бі раць аба ро ты, бе ла рус ка-та джык скія 

ад но сі ны ў сферы эканомікі зна хо дзяц-

ца на зда валь ня ю чым уз роў ні. Ра зам 

з тым, па каз чы кі ўза ем на га ганд лю ў 

апош нія га ды не ад па вя да юць па тэн-

цы я лу эка но мік абедз вюх кра ін. «Але 

мы ро бім усе на ма ган ні, каб вы пра віць 

сі ту а цыю, якая скла ла ся», — пад крэс-

ліў дып ла мат.

Па ляп шэн ню эка на міч ных па каз-

чы каў мо жа спры яць збо рач ная вы-

твор часць бе ла рус кай сель гас тэх ні кі, 

якую пла ну ец ца ад крыць на тэ ры то рыі 

Та джы кі ста на во сен ню. «Там бу дзе 

прад стаў ле на роз ная тэх ні ка та кіх брэн-

даў, як «Баб руй скаг ра маш», «МТЗ», 

«Гом сель маш», — па ве да міў Алег 

Іва ноў.

Ся род па тэн цый ных па зі цый — 

больш за 10 ма дэ ляў, у тым лі ку трак та-

ры, пры чэ пы і ка сіл кі для вы са ка гор'я. 

«Так са ма на ба зе гэ тай збор кі мы хо-

чам зра біць на ву чаль ны цэнтр», — да-

даў дып ла мат.

Бе ла рус кая тэх ні ка не толь кі рэа лі-

зу ец ца на тэ ры то рыі гор най кра і ны — 

для яе аб слу гоў ван ня і па ста вак за-

па сных час так ар га ні за ва ны спе цы-

яль ныя ды лер скія і сэр віс ныя цэнт ры 

ў не каль кіх га ра дах Рэс пуб лі кі Та джы-

кі стан.

У цэ лым, двух ба ко вы та ва ра аба рот 

з Та джы кі ста нам за пе ры яд са сту дзе-

ня па май 2017 го да па вя лі чыў ся ў 2,7 

ра за ў па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры-

я дам за 2016 год — і склаў больш за 

16 міль ё наў до ла раў. Экс парт і ім парт 

так са ма па вя лі чы лі ся ў 2,9 і 1,9 ра зы 

ад па вед на.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. 
lukashevich@zvіazda.by
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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

СТЫ ХІЯ. ДУБЛЬ ДВА
На двор'е на гэ тым тыд ні пра цяг вае не пры ем на здзіў ляць. Не па спе лі 
за ход нія ра ё ны Бе ла ру сі ачо мац ца ад на ступ стваў ма гут на га на валь-
ніч на га фрон ту, які «ад зна чыў ся» моц ным вет рам і пад тап лен ня мі ў 
аў то рак, як у чац вер ад быў ся вы ступ сты хіі «на біс».

Больш за ўсіх да ста ла ся На ва груд ска му ра ё ну. Там вы па ла 57 мі лі мет раў апад-

каў пры ме сяч най нор ме 91. Так са ма «па плы ло» Грод на. А ў Мін ску ве цер па ва ліў 

рэ клам ны шчыт на пры пар ка ва ны аў та ма біль. На шчас це, без па цяр пе лых.

— У На ва груд ку моц ны дождж пад та піў тры пры ват ныя да мы і во сем 

пад вор' яў, — па ве да мі лі ў Гро дзен скім аб лас ным упраў лен ні Мі ніс тэр ства 

па над звы чай ных сі ту а цы ях. — Уз ро вень ва ды там да ся гаў 60 сан ты мет раў. 

Акра мя та го, у Грод не ўпа лі тры дрэ вы.

З-за шква ліс та га вет ру без элект рыч нас ці за ста ло ся 195 на се ле ных 

пунк таў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СВЯ ТА КЕ РА МІ КІ Ў БАБ РУЙ СКУ
Днямі ў го ра дзе на Бя рэ зі не стар та ваў ХV Між на род ны пле нэр па 
ке ра мі цы «АРТ-Жы жаль», які тра ды цый на прой дзе на ба зе ад па-
чын ку «Верб кі» гас ці ніч на га комп лек су прад пры ем ства «Фан ДАК» 
і за вер шыц ца 2 жніў ня вы ні ко вай вы ста вай у Баб руй скім мас тац кім 
му зеі. Як заў сё ды ў ад ну з апош ніх на чэй гэ та га амаль паў ме сяч-
на га свя та ад бу дзец ца ча роў ная па дзея з аб паль ван нем га лоў най 
скульп ту ры пле нэ ру.

У ме ра пры ем стве пры ма юць удзел 20 мас та коў-ке ра міс таў з Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Укра і ны, Лат віі, Літ вы, Мал до вы, Фран цыі і ўпер шы ню Ін дыі і ЗША. Тэ ма 

пле нэ ру «Фло ра і фаў на» на кі ра ва на на рас крыц цё ла ду штуч най пры ро ды, 

ство ра най ча ла ве кам го ра да. Ідэй ны на тхняль нік і кі раў нік гэ та га свя та Ва ле-

рый Кал ты гін звяр тае ўва гу на тое, што баб руй скі пле нэр ке ра мі кі ўні каль ны 

па сва ім па хо джан ні, бо час цей та кія фор мы прак ты ку юць мас та кі. Па доб на га 

ня ма ў Еў ро пе, а па пра цяг лас ці на ват і ў Ра сіі. 

ТРА ПІ ЛІ ПАД АРЫШТ...
...га лоў ны ін жы нер ад на го з ка му наль ных прад пры ем стваў Баб руй ска, яко-

му за пе ра вы шэн не ўла ды і служ бо вых паў на моц тваў пры за куп цы ву ліч ных 

апор вон ка ва га асвят лен ня па гра жае ад трох да дзе ся ці га доў па збаў лен ня во-

лі, кан фіс ка цыя ма ё мас ці і за ба ро на пэў ны час зай маць не ка то рыя па са ды.

— За кошт срод каў мяс цо ва га бюд жэ ту ён на быў у ма гі лёў ска га та ва рыст ва 

з аб ме жа ва най ад каз нас цю апо ры на агуль ную су му 111,8 ты ся чы руб лёў, хоць 

бы ла маг чы масць ку піць іх не па срэд на ў вы твор цы — Ар шан ска га бу даў ні ча га 

трэс та №18 за 66,4 ты ся чы руб лёў, — па ве да міў на мес нік на чаль ні ка ўпраў-
лен ня Дэ парт амен та фі нан са вых рас сле да ван няў КДК па Ма гі лёў скай 
воб лас ці Аляк сандр ШАРОЙКІН. — Сва і мі дзе ян ня мі ён на нёс дзяр жа ве 

шко ду ў асаб лі ва буй ным па ме ры — на су му бо льш за 45 ты сяч руб лёў.

...і шам пінь ё ны, не за кон нае пе ра мя шчэн не якіх пры пы ні лі го мель скія і 

ма гі лёў скія мыт ні кі. За тры ма ны тры транс парт ныя срод кі, якія пе ра во зі лі 

звыш 55 тон гры боў на агуль ную су му 200 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў. Та вар 

кан фіс ка ва ны, па фак тах рас па ча ты ад мі ніст ра цый ныя пра цэ сы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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