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СТАРТ 
ДАДЗЕНЫ

Ідзе да тэр мі но вае га ла са ван не 
на вы ба рах у мяс цо выя Са ве ты
У яго першы дзень, 13 лютага, 
прагаласавалі 4,4 % выбаршчыкаў. Уся-
го ў ба раць бу за дэ пу тац кія парт фе лі 
ўклю чы лі ся больш за 22,2 ты ся чы прэ-
тэн дэн таў. Стар шы ня ЦВК ад зна чы ла 
ажыў лен не на сё лет ніх вы ба рах.

За ўва жыць гэ та мож на і па коль кас ці 
ад кры тых ра хун каў для вя дзен ня агі та-
цыі. Сё ле та та кой маг чы мас цю ска рыс-
та лі ся 10,4 % кан ды да таў. Гэ та амаль у 
тры ра зы больш у па раў на нні з вы бар чай 
кам па ні яй 2014 го да. Але гэ та не вя лі кі па-
каз чык. Асаб лі ва не ак тыў ныя кан ды да ты 
сель скіх Са ве таў — свае ра хун кі за рэ гіст-
ра ва лі толь кі 39 ча ла век. У ЦВК па сту пі лі 
415 вус ных і 153 пісь мо выя зва ро ты ад 
гра ма дзян і кан ды да таў.

— Са мае рас паў сю джа нае пы тан не ад 
вы бар шчы каў і кан ды да таў — ча му ня-
ма ін фар ма цый ных ма тэ ры я лаў? З ця гам 
ча су яно пе ра ста ла быць ак ту аль ным: ма-
тэ ры я лы гра ма дзя нам прый шлі. Пы та лі 
так са ма, ча му ня ма агі та цый ных ма тэ ры-
я лаў ад кан ды да таў. Тут Цэнт рвы бар кам 
бяс сіль ны — гэ та не да пра цоў ка са міх кан-
ды да таў, — па ве да мі ла стар шы ня Цэнт-
раль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх 
рэ фе рэн ду маў Лі дзія ЯР МО ШЫ НА.

Ад зна ча юц ца на мес цах спро бы так зва-
на га са цы яль на га шан та жу. Лю дзі па гра-
жа юць не прый сці на ўчаст кі, ка лі іх па тра-
ба ван ні па пры бор цы сне гу ці ад ме не зно су 
пры ват на га сек та ра не бу дуць вы ка на ны.

Пад час агі та цый най кам па ніі ў дэ пу та-
таў бы ла маг чы масць бяс плат на вы сту-
піць на ра дыё. Та кім шан цам ска рыс та лі ся 
толь кі 1789 кан ды да таў.

На мяс цо выя вы ба ры акрэ ды та ва ныя 
больш за 28,5 ты ся чы на цы я наль ных на-
зі раль ні каў. Са мыя ак тыў ныя — прад стаў-
ні кі Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю-
 за мо ла дзі: амаль 6,8 ты сячы ча ла век. Ад 
Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан-
ня «Бе лая Русь» ба ла ту ец ца больш за 
5 ты сяч кан ды да таў, ад Фе дэ ра цыі праф-
са юзаў Бе ла ру сі — 3,9 ты ся чы.

Удзель ні чаць у ма ні то рын гу вы ба раў 
бу дуць 46 між на род ных на зі раль ні каў. Гэ та 
су пра цоў ні кі па соль стваў, якія ад кры ты ў 
Бе ла ру сі. Са мую вя лі кую коль касць акрэ-
ды та ва лі дып ла ма тыч ныя прад стаў ніц твы 
Літ вы, Ра сіі і ЗША.

Лі дзія Яр мо шы на так са ма па ве да мі ла, 
што Бе ла русь на кі руе два іх сва іх на зі раль-
ні каў на прэ зі дэнц кія вы ба ры ў Ра сію.

У асноў ны дзень га ла са ван ня, 18 лю та-
га, жы ха ры Бе ла ру сі вы бе руць дэ пу та таў у 
мяс цо выя Са ве ты 28-га склі кан ня. Да тэр мі-
но выя вы ба ры пра цяг нуц ца да 17 лю та га.

Ма рыя ДА ДА ЛКА



ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
НЕ ПА ЛАД КІ, ЯКІЯ ПРЫ ВЯ ЛІ ДА КА ТА СТРО ФЫ 
АН-148, ЗНАЙ ШЛІ Ў ЛАЙ НЕ РАЎ 
SUKHОІ SUРЕRJЕT 100

Збой у ра бо це ін-
ды ка та раў хут ка сці, 
якія спе цы я ліс ты на-
зы ва юць у якас ці ве-
ра год най пры чы ны 
ка та стро фы са ма лё та 
Ан-148, на зі ра юц ца 
і ў лай не раў Sukhоі 
Suреrjеt 100. Пра гэ та па ве дам ляе га зе та «Ком мер-
сант» са спа сыл кай на тэ ле гра му Ра са ві я цыі. Вы дан не 
ад зна чае, што пі ло ты «Аэ ра фло та» за ты дзень да тра ге-
дыі з Ан-148 скар дзі лі ся на праб ле мы з ра зы хо джан нем 
па ка зан няў хут ка сці. За два дні сне га па даў 4-5 лю та га 
ад бы ло ся сем па доб ных ін цы дэн таў з SSJ 100, ка лі ад-
зна ча ла ся ра зы хо джан не па ка зан няў хут ка сці ў ка ман-
дзі ра па вет ра на га суд на і дру го га пі ло та пры ўзлё це або 
на бо ры вы шы ні. Ва ўсіх вы пад ках са ма лё ты вяр та лі ся
на аэ ра дром вы ле ту. Уся го з 2011 го да на ліч ва ец ца 
14 па доб ных збо яў. Ра са ві я цыя пры гэ тым не лі чыць, што 
праб ле ма ў са ма лё тах, а хут чэй, на дум ку ве дам ства, у 
дрэн най ра бо це аэ ра пор таў.

ІД СПРА БУЕ ЗНАЙ СЦІ ПРЫ ТУ ЛАК У 
АФ ГА НІ СТА НЕ І АФ РЫ ЦЫ

Тэ ра рыс тыч ная гру поў ка «Іс лам ская дзяр жа ва» спра-
буе пе ра тва рыц ца ў мя цеж ныя ру хі ў Аф га ні ста не, Фі лі пі-
нах, Лі віі і на за ха дзе Аф ры кі. Пра гэ та ў Ку вей це за явіў 
дзяр жаў ны сак ра тар ЗША Рэкс Ты лер сан. Між на род ная 
ан ты тэ ра рыс тыч ная ка а лі цыя па він на пра цяг нуць на ма ган-
ні па ба раць бе з ІД, пад крэс ліў дзярж сак ра тар. Як вя до ма, 
у ку вей цкай ста лі цы на па лях між на род на га фо ру му па 
ад наў лен ні Іра ка ад бы ла ся па за чар го вая мі ніс тэр ская су-
стрэ ча ка а лі цыі па ба раць бе з «Іс лам скай дзяр жа вай».

ЛІ ДАР СДПГ МАР ЦІН ШУЛЬЦ АБ ВЯС ЦІЎ 
АБ СВА ЁЙ АД СТАЎ ЦЫ

Стар шы ня Са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі Гер ма ніі (СДПГ) 
Мар цін Шульц аб вяс ціў аб сы хо дзе са сва ёй па са ды. Пра гэ та 
па лі тык за явіў у Бер лі не. «Гэ та мой апош ні зва рот на па са дзе 
стар шы ні СДПГ, — ска заў ён. — Гэ та ча сам скла да ная пра ца, 
але я сы хо джу без го ры чы і крыў ды з гэ тай па са ды». Па вод-
ле яго слоў, на па са ду кі раў ні ка СДПГ праў лен нем пар тыі 
вы лу ча на кі раў нік фрак цыі са цы ял-дэ ма кра таў у бун дэс та гу 
Анд рэа На лес. Па вод ле ін фар ма цыі вы дан ня Sріеgеl, ча со ва 
вы кон ваць аба вяз кі лі да ра пар тыі бу дзе на мес нік стар шы ні 
СДПГ, бур га містр Гам бур га Олаф Шольц.

КОЛЬ КАСЦЬ ЗА ГІ НУ ЛЫХ ПАД ЧАС КАР НА ВА ЛУ 
Ў БА ЛІ ВІІ ПА ВЯ ЛІ ЧЫ ЛА СЯ ДА 40

Со рак ча ла век за гі ну лі, 
яшчэ 124 атры ма лі траў мы 
за ча ты ры дні най буй ней ша-
га на цы я наль на га кар на ва лу 
ў Ба лі віі, пе рад ае ТАСС са 
спа сыл кай на за яву мі ніст-
ра ўнут ра ных спраў кра і ны 
Кар ла са Ра мэ ра. Ра ней ула-
ды Ба лі віі па ве дам ля лі пра 
20 за гі ну лых у вы ні ку не каль-
кіх ін цы дэн таў. «У нас 40 за гі ну лых. На жаль, ня гле дзя чы 
на кант роль, коль касць смер цяў і траў маў пад час кар на ва-
лу вя лі кая», — за явіў Ра мэ ра. Кар на вал у Ару ра — куль-
тур ная тра ды цыя ў Ба лі віі, звя за ная са свя там Іта ка рэн-
на га ба лі вій ска га на ро да уру. Свя та Іта бы ло за ба ро не на 
іс пан ца мі ў ХVІІ ста год дзі, ад нак мяс цо выя ін дзей цы пра-
цяг ва лі ад зна чаць яго пад вы гля дам хрыс ці ян скай лі тур гіі. 
Ця пер кар на вал пра во дзіц ца што год і доў жыц ца 10 дзён. 
У 2001-м ён быў уклю ча ны ў спіс шэ дэў раў спад чы ны 
ча ла вец тва ЮНЕС КА. Ле тась, па вод ле звес так мі ніс тэр-
ства куль ту ры і ту рыз му рэс пуб лі кі, свят ка ван не на ве да лі 
412 тыс. ча ла век.

Ча ты ры бло кі змя нен няў
На мес нік стар шы ні праў-

лен ня На цы я наль на га бан ка 

Дзміт рый ЛАП КО ад зна чыў, што 
рэ дак цыя Бан каў ска га ко дэк са, 
якая бу дзе вы не се на на дру гое 
чы тан не, пра ду гледж вае зме ны 
ча ты рох асноў ных бло каў.

У пер шым га вор ка ідзе аб пы-
тан нях, звя за ных з пры вя дзен-
нем Бан каў ска га ко дэк са ў ад-
па вед насць з ра ней пры ня ты мі 
нар ма тыў ны мі пра ва вы мі ак та мі. 
У пры ват нас ці, га вор ка ідзе пра 
Дэ крэт № 7 «Аб раз віц ці прад-
пры маль ніц тва» і Указ № 371 
«Аб Бе ла рус кім між бан каў скім 
раз лі ко вым цэнт ры», а так са ма 
не ка то рыя ін шыя да ку мен ты.

У дру гім бло ку пра ду гле джа на 
іні цы я ты ва га лоў на га ўпраў лен-
ня бан каў ска га на гля ду ў част цы 
ўка ра нен ня леп шай су свет най 
прак ты кі ва ўдас ка на лен не па-
рад ку рэ гіст ра цыі, лі цэн за ван-
ня, вы ва ду з рын ку праб лем ных 
бан каў, па тра ба ван няў да за сна-
валь ні каў бан каў.

Трэ ці блок да ты чыц ца аба-
ро ны пра воў спа жыў цоў фі нан-
са вых па слуг, якія іні цы юе га-
лоў нае ўпраў лен не рэ гу ля ван ня 
бан каў скіх апе ра цый. «Тут і пы-
тан ні, звя за ныя з вы да чай і па га-
шэн нем крэ ды таў, з да дат ко вы мі 
па слу га мі пры крэ ды та ван ні, з 
пла тай за гэ тыя па слу гі. Бы лі іні-
цы я ты вы ства рэн ня асоб на га за-
ко на пра ек та на зга да ную тэ му, 
але па куль мы не ба чым у гэ тым 
не аб ход нас ці, та му спы ня ем ся 
на ўдас ка на лен ні Бан каў ска га 
ко дэк са», — удак лад ніў па зі цыю 
Нац бан ка Дзміт рый Лап ко.

Чац вёр ты блок уз ні мае пы-
тан ні, звя за ныя з па шы рэн нем 
паў на моц тваў фі нан са вых па ся-
рэд ні каў, спра шчэн нем па рад ку 
рэ гіст ра цыі дзей нас ці ня бан каў-

скіх крэ дыт на-фі нан са вых ар га-
ні за цый, якія пра па ну юць аль-
тэр на тыў ныя або спа да рож ныя 
па слу гі бан каў.

Элект рон ны за пыт 
на та ям ні цу

Пад ра бяз нас ці бу ду чых змя-
нен няў рас ка заў на чаль нік га-

лоў на га юры дыч на га ўпраў-

лен ня На цы я наль на га бан ка 

Алег КАР НАЧ. Ён рас тлу ма чыў, 
што ў цэ лым за ко на пра ект на-
кі ра ва ны на вы ра шэн не шэ ра гу 
ак ту аль ных у бан каў скай сфе ры 
пы тан няў з улі кам прак ты кі і не-
аб ход нас ці лік ві да цыі пра бе лаў у 
рэ гу ля ван ні, а так са ма на ўка ра-
нен не но вых ін стру мен таў раз лі-
каў у ад па вед нас ці з са май леп-
шай між на род най прак ты кай.

У пры ват нас ці, ко дэкс да паў-
ня ец ца па ла жэн нем аб тым, што 
ў бан каў не мо жа быць менш за 
два за сна валь ні кі. «Агуль ны па-
ды ход у за ка на даў стве аб гас-
па дар чых та ва рыст вах да пус кае 
за сна ван не та ва рыст ва ад ной 
асо бай, але гэ та не пры маль на 
для бан каў скай сфе ры, бо вы-
клю чае прын цып кар па ра тыў на га 
кі ра ван ня, па кла дзе на га ў асно ву 
бяс печ на га функ цы я на ван ня бан-
каў», — рас тлу ма чыў экс перт.

Па вод ле яго слоў, за ко на пра-
ект на кі ра ва ны на ўдас ка на лен-
не па рад ку па да чы звес так, якія 
скла да юць бан каў скую та ям ні-
цу. У пры ват нас ці, раз віц цё тэх-
на ло гій і па трэ ба ў ар га ні за цыі 
апе ра тыў на га аб ме ну ін фар ма-
цы яй па тра буе пе ра гля ду пе-
ра лі ку пад стаў па да чы бан ка мі 
звес так, якія скла да юць бан-
каў скую та ям ні цу. «Сён ня гэ та 
толь кі пісь мо вы за пыт. Мы ж 
пра па ну ем унес ці і та кі від, як 
за пыт у элект рон ным вы гля дзе 
з пры мя нен нем пра грам на-тэх-
ніч ных срод каў і тэх на ло гій, якія 

да зва ля юць па цвер дзіць цэ лас-
насць і са праўд насць да ку мен-
таў», — ска заў спе цы я ліст.

Ка лі банк ужо не пра цуе
На вы па дак, ка лі ў фі нан са ва-

га ін сты ту та ад клі ка ная лі цэн зія 
на ажыц цяў лен не бан каў скай 
дзей нас ці, у за ко на пра ект за-
не се ны шэ раг най важ ней шых 
прак тыч ных па ла жэн няў, якія 
да ты чац ца вы ка нан ня аба вя за-
цель стваў та ко га бан ка. На прык-
лад, банк з мо ман ту ад клі кан ня 
лі цэн зіі па ві нен бу дзе вяр таць 
бан ку-ад праў ні ку гра шо выя 
срод кі, якія па сту па юць на ка-
рысць клі ен таў бан ка, а так са ма 
гра шо выя срод кі, за лі ча ныя ў 
вы ні ку тэх ніч най па мыл кі. «Гэ-
та да зво ліць аба ра ніць ін та рэ сы 
клі ен таў бан ка і па збег нуць не-
апраў да на га па ве лі чэн ня па ме ру 
яго за па зы ча нас ці пе рад клі ен та-
мі», — удак лад ніў Алег Кар нач.

Яшчэ пра па ну ец ца больш не 
па тра ба ваць зго ду На цы я наль-
на га бан ка для са ма лік ві да цыі 
бан каў. За мест гэ та га вы зна ча-
ец ца па ра дак і тэр мі ны ін фар-
ма ван ня рэ гу ля та ра аб ра шэн ні
бан ка спы ніць дзей насць. Удак-
лад ня юц ца так са ма асаб лі вас ці 
пра цэ ду ры ад клі кан ня лі цэн зіі ў 
та кіх вы пад ках і не ка то рыя ін-
шыя пы тан ні. Пры гэ тым умо вай 
пры няц ця На цы я наль ным бан-
кам ра шэн ня аб уня сен ні за пі су 
аб вы клю чэн ні бан ка з Адзі на га 
дзяр жаў на га рэ гіст ра юры дыч-
ных асоб і ін ды ві ду аль ных прад-
пры маль ні каў з'яў ля ец ца поў нае 
па га шэн не ўсіх на яў ных аба вя за-
цель стваў па пла ця жах у бюд жэт 
або ў дзяр жаў ныя па за бюд жэт-
ныя фон ды, усіх за яў ле ных па-
тра ба ван няў па на яў ных аба вя-
за цель ствах пе рад уклад чы ка мі 
і ін шы мі крэ ды то ра мі бан ка.

Не змя няць стаў кі 
па крэ ды тах

Но вай рэ дак цы яй ко дэк са
удак лад ня ец ца па ра дак уста-
наў лен ня па ме ру пра цэн таў 
за ка ры стан не крэ ды там і па-
ды хо ды да іх на лі чэн ня. За ма-
цоў ва юц ца два па ды хо ды да 
вы зна чэн ня па ме ру пра цэн таў 
за ка ры стан не крэ ды там: у аб-
са лют ным лі ка вым вы ра жэн ні 
(фік са ва ная га да вая пра цэнт ная 
стаў ка) і зы хо дзя чы з раз лі ко вай 

ве лі чы ні, пры вя за най да ба за ва-
га па каз чы ка (змен ная га да вая 
пра цэнт ная стаў ка). Па ра дак 
вы зна чэн ня пра цэнт най стаў кі 
бу дзе ўзгад няц ца ба ка мі пры 
за клю чэн ні кан крэт на га крэ-
дыт на га да га во ра. Пры гэ тым 
уво дзіц ца за ба ро на на змя нен не 
ў ад на ба ко вым па рад ку пра цэн-
таў за ка ры стан не крэ ды там.

«Та кая ўмо ва пры ўклю чэн ні 
ў да га вор бу дзе лі чыц ца нік чэм-
най. Ад па вед на, адзі ным спо-
са бам па вы шэн ня па ме ру пра-
цэн таў у ад на ба ко вым па рад ку 
бу дзе вы ка ры стан не змен най 
пра цэнт най га да вой стаў кі пры 
па ве лі чэн ні ба за ва га па каз чы-
ка», — ска заў Алег Кар нач.

У пра ек це да ку мен та за ма-
цоў ва ец ца яшчэ ад но важ нае 
па ла жэн не, на кі ра ва нае на аба-
ро ну ін та рэ саў спа жыў цоў фі нан-
са вых па слуг. У пры ват нас ці, ка лі 
ўмо вай за клю чэн ня крэ дыт на га 
да га во ра з'яў ля ец ца ака зан не 
да дат ко вых плат ных па слуг, на-
прык лад, стра ха ван не або ацэн-
ка аб' ек таў гра ма дзян скіх пра-
воў, то фі за со ба не мо жа быць 
аб ме жа ва на ў вы ба ры стра ха вой 
ар га ні за цыі або вы ка наў цы ацэн-
кі. Так са ма ёй у пісь мо вай фор ме 
бяс плат на па він на быць да дзе на 
ін фар ма цыя аб кош це да дат ко-
вых плат ных па слуг.

Ка лі ча ла век ад маў ля ец ца 
ад да дат ко вых плат ных па слуг, 
якія яму пра па ну юц ца пры за-
клю чэн ні да га во ра, яму па ві нен 
быць пра па на ва ны аль тэр на тыў-
ны ва ры янт вы да чы крэ ды ту, су-
па стаў на га па су мах і тэр мі нах 
без да дат ко вых плат ных па слуг. 
З гра ма дзя ні на не па він на спа-
га няц ца пла та за ін фар ма цыю 
пра ўмо вы крэ ды та ван ня і раз-
гляд за явы аб вы да чы крэ ды ту 
і ін шых да ку мен таў, не аб ход ных 
для гэ та га, за ад крыц цё бя гу ча-
га бан каў ска га ра хун ку і за лі чэн-
не на яго сум крэ ды ту. Больш за 
тое: як мі ні мум адзін з ва ры ян-
таў вяр тан ня фі зіч най асо бай 
крэ ды ту з усіх пра ду гле джа ных 
у крэ дыт ным да га во ры па ві нен 
быць бяс плат ны. Пра ду гле джа-
на так са ма маг чы масць вы да чы 
крэ ды ту жы ха рам кра і ны толь кі 
ў бе ла рус кіх руб лях.

Сяр гей КУР КАЧ



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ДЭ ПУ ТА ТЫ ПА ПРА ЦА ВА ЛІ БАН КІ РА МІ...
Якім быць Бан каў ска му ко дэк су?

На вяс но вай се сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-

ду мяр ку ец ца пра вес ці дру гое чы тан не пра ек та змя нен няў і 

да паў нен няў у Бан каў скі ко дэкс. Пас ля пер ша га чы тан ня на 

раз гляд дэ пу та таў па сту пі ла 25 за ўваг і пра па ноў ад Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та, Са ве та Рэс пуб лі кі, Ка мі тэ та дзяр жаў-

на га кант ро лю, мі ніс тэр стваў фі нан саў і юс ты цыі, пра ве дзе-

ны два па шы ра ныя па ся джэн ні па ста ян най ка мі сіі і ча ты ры 

па ся джэн ні ра бо чай гру пы па да пра цоў цы за ко на пра ек та. 

А ня даў на дэ пу та ты су мес на з прад стаў ні ка мі На цы я наль на-

га бан ка і най буй ней шых бан каў скіх уста ноў кра і ны пра вя лі 

круг лы стол, дзе пад ра бяз на аб мер ка ва лі бу ду чыя зме ны ў 

га лоў ны да ку мент, які рэ гу люе бан каў скі сек тар.


