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Тэ рэ за Мэй аб вяс ці ла да тэр мі но выя 
пар ла менц кія вы ба ры

Кі раў нік бры тан ска га 
ўра да Тэ рэ за Мэй за яві ла, 
што ў Злу ча ным Ка ра леў-
стве 8 чэр ве ня прой дуць 
да тэр мі но выя пар ла менц-
кія вы ба ры, у вы ні ку якіх 
бу дзе сфар мі ра ва ны но вы 

ўрад. Па сло вах Мэй, для вы ха ду з ЕС Бры та ніі не аб ход на 
моц ная ўла да, а апа зі цыя ў пар ла мен це ра бі ла ўсё, каб 
са рваць пад рых тоў ку да брэк сі ту. За ява прэм' е ра ста ла 
вя лі кай не ча ка нас цю і вы клі ка ла гуч ныя аб мер ка ван ні ў 
кра і не.

Аў стра лія ўво дзіць но вую сіс тэ му вы да чы 
пра цоў най ві зы

Ула ды Аў стра ліі аб вяс ці лі аб уз мац нен ні жорст кас ці пра-
ві лаў вы да чы пра цоў най ві зы для за меж ні каў. Як па ве да міў 
прэм' ер-мі ністр кра і ны Мал кальм Тэрн бул, гэ та ро біц ца для 
та го, каб ра бо та даў цы най ма лі больш гра ма дзян Аў стра ліі. 
«Но вая сіс тэ ма вы да чы віз ство ра на вы ключ на для аба ро-
ны на цы я наль ных ін та рэ саў», — за явіў кі раў нік ура да.

Ула ды Япо ніі па вя лі чаць пры ём жан чын у вой ска
Мі ністр аба ро ны Япо ніі Та мо мі Іна да па ве да мі ла аб зняц ці 

аб ме жа ван няў на на бор жан чын у раз вед валь ныя пад раз-
дзя лен ні і тан ка выя вой скі, а так са ма аб на ме ры ў цэ лым 
па вя лі чыць іх пры ём у шэ ра гі сіл са ма аба ро ны. Та кім чы-
нам, аб ме жа ван ні за ста юц ца толь кі для пад раз дзя лен няў 
ра дые ла гіч най аба ро ны і для пад вод ных ло дак, дзе з-за 
ма лой пра сто ры скла да на за бяс пе чыць жан чы нам асоб-
ныя ка ю ты.

У М'ян ме амаль 300 ча ла век за гі ну лі 
пад час вод на га фэс ту

Пра вя дзен не тра ды цый на га вод на га фес ты ва лю ў 
М'ян ме абяр ну ла ся рэз кім рос там гвал ту. Па ўсёй кра і не 
бы ло за рэ гіст ра ва на ка ля 1200 кры мі наль ных спраў. У 
вы ні ку ўсіх гэ тых зла чын стваў 285 ча ла век за гі ну лі, 1073 
атры ма лі ра нен ні. Тра ды цый ны вод ны фес ты валь Цінь янь 
(Цін джан) пра цяг ваў ся ў М'ян-
ме ча ты ры дні. Ён з'яў ля ец ца 
са мым важ ным на цы я наль ным 
свя там у кра і не і па пя рэд ні чае 
на ступ лен ню Но ва га го да па 
бір ман скім ме ся цо ва-со неч ным 
ка лен да ры.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует вкладчиков 

об изменении процентных ставок по срочным 

банковским вкладам в белорусских рублях

С 19.05.2017 устанавливается по ранее открытым срочным 
банковским вкладам в белорусских рублях:

- «Премиально-накопительный «Детский», открытым до 
13.11.2015, ставка основных процентов в размере 11,2% годовых; 

- «Накопительный» (накопительный вклад в национальной 
валюте с ежемесячной капитализацией; накопительный вклад в 
белорусских рублях; срочный банковский накопительный вклад в 
белорусских рублях, а также накопительные вклады, введенные 
согласно Приказу Государственного банка СССР от 29.03.1990 №30 
«О введении новых видов вкладов в учреждениях Сберегательного 
банка СССР»), процентная ставка в размере 11,2% годовых. 

Установленный размер процентов применяется только 
к вышеуказанным срочным банковским вкладам, по которым не 
нарушена срочность и  автоматическое перезаключение которых 
на новый срок произошло до 01.04.2016.

С 19.05.2017 устанавливается по действующим срочным банковским 
вкладам в белорусских рублях «Интернет-депозит-Тренд»:

- со сроком хранения 36 месяцев, открытым до 05.05.2015 
ставка основных процентов при фактическом ежедневном остатке 
вклада:

до 2000,00 рублей (включительно) – в размере 11,2% годовых;
свыше 2000,00 рублей – в размере 11,7% годовых;
Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным 

срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.
С 19.05.2017 устанавливаются по действующим срочным 

банковским вкладам в белорусских рублях, открытым до 19.04.2017, 
процентные ставки в следующих размерах:

- «Классик Отзывный до года» 

на срок 185 дней – 5,2% годовых.
- «Классик  Безотзывный до года» 
на срок 6 месяцев – 8,7% годовых;
на срок 9 месяцев – 9,7% годовых;
на срок 9 месяцев (в рамках клуба «Бархат») – 10,7% годовых.
- «Свободный выбор»:
на срок 11 месяцев – 12,3% годовых;
на срок 24 месяца – 13,8% годовых.
- «Классик Безотзывный свыше года»:
на срок 18 месяцев – 13% годовых;
на срок 24 месяца – 13,5% годовых.
- «Интернет-депозит-Тренд Отзывный»:
на срок 3 месяца – 6,7% годовых;
на срок 6 месяцев – 8,7% годовых;
на срок 9 месяцев – 9,2% годовых.
- «Интернет-депозит-Тренд Безотзывный»:
на срок 3 месяца – 8,7% годовых;
на срок 6 месяцев – 9,7% годовых;
на срок 9 месяцев – 10,7% годовых;
на срок 9 месяцев (в рамках Клуба «Карт-бланш») – 11,2% го-

довых;
на срок 9 месяцев (в рамках Клуба #настарт) – 11,2% годовых.
- «Классик Почтовый Отзывный» – 8,7% годовых. 
- «Классик Почтовый Безотзывный» – 10,7% годовых. 
Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным 

срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 
и в отделениях «Беларусбанка»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь.  УНП 100325912.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком 

в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов)

Дэ ле га цыя КНР, на ча ле з ад ной з 
клю ча вых па лі тыч ных фі гур гэ тай 
дзяр жа вы — стар шы нёй Па ста ян-
на га ка мі тэ та Усе кі тай ска га схо-
ду на род ных прад стаў ні коў Чжан 
Дэ цзя нам — на ве да ла на шу кра і-
ну. Пра важ насць ві зі ту ка жа ўжо 
тое, што ў аэ ра пор це гас цей ві та лі 
абод ва спі ке ры бе ла рус ка га пар-
ла мен та. А ўчо ра з прад стаў ні ка мі 
Пад ня бес най су стрэў ся і кі раў нік 
дзяр жа вы.

— У год 25-год дзя ўста наў лен ня 
дып ла ма тыч ных ад но сін па між на шы-
мі кра і на мі мы да сяг ну лі вы со кай ін тэн-
сіў нас ці ўза ем ных ві зі таў, — звяр нуў 
ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Са праў ды, лі та раль на на мі ну лым 
тыд ні ў Па ла цы Не за леж нас ці прай шлі 
су стрэ чы Аляк санд ра Лу ка шэн кі з шэ-
ра гам гра мад скіх і дзяр жаў ных дзея чаў 
КНР: Ге не раль ным пра ку ро рам, мі ніст-
рам гра мад скай бяс пе кі, сак ра та ром 
Ка мі тэ та Ка му ніс тыч най пар тыі Кі тая 
пра він цыі Ху нань.

— Пе ра дай це ад мя не па дзя ку май-
му сяб ру Сі Цзінь пі ну за за пра шэн не на 
між на род ны фо рум «Адзін по яс, адзін 
шлях», — па пра сіў Прэ зі дэнт. — Упэў-
не ны, ён ста не зна ка вай па дзе яй не 
толь кі для Кі тая, але і для ўсёй пла-
не ты. Бе ла русь так са ма за ці каў ле на ў 
пра ця гу су стрэч на вы шэй шым уз роў ні 
ў рам ках між на род ных фар ма таў, та кіх 
як Шан хай ская ар га ні за цыя су пра цоў-
ніц тва. Ак тыў ныя кан так ты чар го вы 
раз пад крэс лі ва юць асаб лі вы ўзро-
вень ад но сін па між на шы мі кра і на мі: 
да вя раль на га ўсе ба ко ва га стра тэ гіч-
на га парт нёр ства і ўза е ма вы гад на га 
су пра цоў ніц тва.

У маі, да рэ чы, пла ну ец ца ві зіт Прэ-
зі дэн та Бе ла ру сі ў Пе кін. Акра мя ўдзе-
лу ў на зва ным між на род ным фо ру ме, 
за пла на ва на двух ба ко вая су стрэ ча са 
стар шы нёй КНР Сі Цзінь пі нам.

Кі тай ская дэ ле га цыя пад час зна хо-
джан ня ў на шай кра і не пра вя ла шэ раг 
афі цый ных су стрэч.

— Ду маю, вы за ўва жы лі, што пры-
яры тэт ная ўва га пад час пе ра га во раў 
удзя ля ец ца пы тан ням эка на міч на га і 

па лі тыч на га ўза е ма дзе ян ня, — пад-
крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Гэ-
та не дзіў на. Мы ча ка ем, што вы со кі 
ўзро вень на шых па лі тыч ных ад но сін 
пад цяг не за са бой і эка но мі ку, перш 
за ўсё Бе ла ру сі — да тых тэм паў і тых 
вы шынь, якіх да сяг ну лі вы.

Пе ра га во ры пра хо дзі лі ў шчы рай, 
доб ра зыч лі вай ат мас фе ры. І гэ та на-
ту раль на, бо ў ад но сі нах дзвюх кра-
ін ня ма праб лем. За тое ёсць год ныя, 
вы со кія мэ ты, вы ка нан не якіх пры ня се 
ка рысць і бе ла рус ка му, і кі тай ска му 
на ро ду.

Прэ зі дэнт пра па на ваў аб мер ка-
ваць не каль кі пы тан няў двух ба ко вых 
ад но сін:

— Па-пер шае, да лей шае раз віц цё 
Кі тай ска-Бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га 
пар ка «Вя лі кі ка мень» і, га лоў нае, — 
пры цяг нен не ін вес та раў. Мы ства ра ем 
ма гут ную інф ра струк ту ру і да ём сур' ёз-
ныя прэ фе рэн цыі. Важ на, каб усё гэ та 
да ло вы нік у вы гля дзе пры хо ду вы со кіх 
тэх на ло гій, ства рэн ня экс пар та а ры ен-
та ва ных вы твор час цяў з га ран та ва ным 
рын кам збы ту. Ха чу звяр нуць ва шу 
ўва гу на ад ну іс тот ную рэч. Пад час на-
вед ван ня «Вя лі ка га ка ме ня» Стар шы ня 
КНР на зваў гэ та мес ца жам чу жы най 
Шаў ко ва га шля ху. Мы не мо жам ра зам 
з ва мі ства раць там прад пры ем ствы і 
эка но мі ку мі ну ла га. Ту ды трэ ба пры-
цяг нуць для ра бо ты са мыя пе ра да выя 
су свет на га ўзроў ню кам па ніі з эка но-
мі кай заўт раш ня га дня. У ад ва рот ным 
вы пад ку прад пры ем ствы не змо гуць 
кан ку ры ра ваць на еў ра пей скіх рын ках 
ды і на рын ках пост са вец кай пра сто-
ры. Мы пра гэ та да маў ля лі ся пер ша па-
чат ко ва, і з та ва ры шам Сі Цзінь пі нам 
пры трым лі ва ем ся да гэ туль та кой па лі-
ты кі і прак ты кі. Та му, пры аб мер ка ван ні 
гэ тых пы тан няў у Кі тай скай На род най 
Рэс пуб лі цы, у па літ бю ро, ва ўра дзе, у 
Пар ла мен це Кі тая я вас пра сіў бы мець 
перш за ўсё на ўва зе тое, што ў «Вя лі-
кім ка ме ні» па він ны быць вы ключ на вы-
со ка тэх на ла гіч ныя прад пры ем ствы.

«Вя лі кі ка мень» — га лоў ны пра ект 
у двух ба ко вым бе ла рус ка-кі тай скім су-
пра цоў ніц тве. Гэ та за мы сел не толь кі 
ганд лё ва-эка на міч ны, ін вес ты цый ны, 

а, як па га дзі лі ся абод ва ба кі, — стра-
тэ гіч ны па лі тыч ны пра ект. У мно гім гэ-
та — пер шы крок да бу ду чых, яшчэ 
больш маш таб ных за дач. Што да ін-
вес ты цый на га су пра цоў ніц тва дзвюх 
кра ін, то за мі ну лы год да нас па сту пі ла 
ва ла вых ін вес ты цый з Пад ня бес най на 
су му ка ля 250 міль ё наў до ла раў.

Па-дру гое, Прэ зі дэнт пры знаў ся, 
што яго вель мі тур буе не зба лан са ва-
насць двух ба ко ва га ганд лю Бе ла ру сі 
і Кі тая.

За 2016 год та ва ра аба рот Бе ла ру сі 
і ма це ры ко ва га Кі тая склаў 2,58 млрд 
до ла раў, з іх аб' ём бе ла рус ка га экс-
пар ту — ка ля 470 міль ё наў до ла раў, 
ім пар ту — 2,11 міль яр да. Саль да скла-
ла ся ад моў нае — у па ме ры 1,65 млрд 
до ла раў.

Трэ ці кі ру нак, які пра па на ваў аб мер-
ка ваць Аляк сандр Лу ка шэн ка, — ак ты-
ві за цыя су пра цоў ніц тва ў фі нан са вай 
сфе ры.

— Бе ла русь за ці каў ле на ў пры цяг-
нен ні пра мых за меж ных кі тай скіх кам-
па ній у бан каў скі сек тар. Ёсць па пя-
рэд нія да моў ле нас ці па вы ха дзе Chіna 
CІTІC Bank на бе ла рус кі ры нак. За раз 
па трэ бен да звол кам пе тэнт ных ор га-
наў Кі тая. Акра мя та го, мы за ці каў ле-
ны раз мяс ціць бе ла рус кія аб лі га цыі на 
ва шым фі нан са вым рын ку. Не аб ход ны 
ад па вед ныя да ру чэн ні для апе ра тыў на-
га пра хо джан ня пра цэ дур у На род ным 
бан ку Кі тая.

Гэ та толь кі не ка то рыя кі рун кі для 
раз віц ця двух ба ко вых ад но сін:

— Я пра сіў на шых кі раў ні коў пар ла-
мен та, каб яны вам у ра бо чым па рад ку 
на зва лі яшчэ два-тры пы тан ні, у якіх мы 
край не за ці каў ле ныя, якія ма юць для 
нас прын цы по вае зна чэн не. І, з дру го га 
бо ку, яны бу дуць імі джа вы мі пра ек та мі 
для Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі ў 
цэнт ры Еў ро пы. Ка лі вы па лі чы це не аб-
ход ным нас у гэ тым пла не пад тры маць, 
бе ла рус кі на род ні ко лі гэ та га не за бу-
дзе і бу дзе вам вель мі ўдзяч ны.

Ся род ін шых на прам каў для ўза е ма-
дзе ян ня бе ла рус кі лі дар на зваў су пра-
цоў ніц тва ў ту рыс тыч най сфе ры.

— Вы са мі ўпэў ні лі ся ў пры га жос ці 
Бе ла ру сі, — ад зна чыў ён. — Мы вель мі 
спа дзя ем ся, што гра ма дзя не вя лі ка га 
Кі тая зной дуць тут маг чы масць ад па-
чыць.

Чжан Дэ цзян па дзя ка ваў бе ла рус-
ка му бо ку за маг чы масць на ве даць 
на шу кра і ну. Па яго сло вах, Кі тай 
за да во ле ны раз віц цём двух ба ко-
вых ад но сін з Бе ла рус сю. Пры гэ тым 
дзяр жа вы пад трым лі ва юць ін тэн сіў-
ныя кан так ты на роз ных уз роў нях: ад 
між рэ гі я наль на га да су стрэч на вы-
шэй шым уз роў ні.

Пас ля су стрэ чы з кі раў ні ком дзяр-
жа вы для кі тай скай дэ ле га цыі бы ла 
ар га ні за ва на эк скур сія па пер са наль-
най вы стаў цы пей за жыс та Ва ле рыя 
Шка ру бы, якая ад кры ла ся ў Па ла цы 
Не за леж нас ці ў кан цы са ка ві ка.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

Вы со ка тэх на ла гіч ныя прад пры ем ствы ў асно ве
Су пра цоў ніц тва з Кі та ем грун ту ец ца на са мым леп шым. І но вым

� У тэ му
ЭКА НА МІЧ НАЯ СКІ РА ВА НАСЦЬЭКА НА МІЧ НАЯ СКІ РА ВА НАСЦЬ

Са стар шы нёй Па ста ян на га ка мі тэ та Усе кі тай ска га схо ду на род ных 
прад стаў ні коў Чжан Дэ цзя нам су стрэў ся і прэм' ер-мі ністр на шай кра і ны 
Анд рэй КА БЯ КОЎ. Ён на га даў, што пад час ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
ў Кі тай у 2016 го дзе пад пі са на су мес ная дэк ла ра цыя аб уста ля ван ні 
ад но сін да вер на га ўсе ба ко ва га стра тэ гіч на га парт нёр ства і ўза е ма вы-
гад на га су пра цоў ніц тва.

«Ця пер важ на пад цяг нуць і эка на міч ныя ад но сі ны да та ко га вы со ка га ўзроў-
ню су пра цоў ніц тва, та му пра па ну ем аб мер ка ваць пы тан ні эка на міч най на кі ра ва-
нас ці, — ад зна чыў Анд рэй Ка бя коў. — Для нас гэ та асаб лі ва важ на на пя рэ дад ні 
ві зі ту ў Кі тай Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў маі 2017 го да».

Га во ра чы пра гэ та, прэм' ер-мі ністр да даў: «Мы раз ліч ва ем, што ў хо дзе ві зі-
ту пра су не цца шэ раг прак тыч ных на прам каў на ша га су пра цоў ніц тва з Кі та ем. 
Та му раз ліч ва ем пад час ва ша га зна хо джан ня ў Бе ла ру сі ў мак сі маль най сту пе ні 
пад рых та вац ца да гэ та га ві зі ту».

ДОБРАЯ ТРАДЫЦЫЯ 
ДОБРЫХ СПРАЎ

Пла ну ец ца, што сё ле та ў рэс пуб лі кан скім су бот ні ку, 
які адбудзецца 22 красавіка, пры муць удзел ка ля 340 
ты сяч жы ха роў Гродзенскай воб лас ці, што на 20 ты сяч 
больш, чым ле тась.

«Мы спа дзя ём ся па шы рыць ко ла ўдзель ні каў рэс пуб лі кан-
ска га су бот ні ка, — па ве да міў «Звяз дзе» на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо-
ла дзі Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Аляк сандр ВЯР СОЦ КІ. — 
Акра мя рэ кла мы на транс пар це, паў сюд на вы ве ша ны ліс тоў кі, 
ін фар му ем праз СМІ. Лі чу, што не абы яка выя жы ха ры го ра да і 
воб лас ці ў гэ ты дзень пры бя руць у сва іх два рах, на дзі ця чых 
пля цоў ках, у пар ках...»

Мяс цо выя ўла ды вы зна чы лі ко ла ра бот у кож ным ра ё не 
воб лас ці. Так, у Зэ львен скім, Дзят лаў скім і Гро дзен скім ра-
ё нах асаб лі вая ўва га бу дзе ўдзя ляц ца па мят ным мес цам. 
У Ваў ка выс кім, Ка рэ ліц кім, Сло нім скім — пра цоў ны дэ сант 
вы са дзіц ца на тэ ры то рыі дзі ця чых лет ні каў. Жы ха ры На ва-
груд чы ны на су бот нік збя руц ца ў за каз ні ку «Сві ця зян скі».

Вя лі кі аб' ём ра бот ча кае жы ха роў аб лас но га цэнт ра. Гро-
дзен цы на вя дуць па ра дак ва кол рэч кі Ла са сян кі ў мік ра ра ё не 
Фо люш, вы са дзяць дрэ вы ў мік ра ра ё не Дзвя тоў ка, пра вя дуць 
ге не раль ную пры бор ку ў га рад скіх пар ках і ляс ных ма сі вах. 
Так са ма ў гэ ты дзень пач нец ца дэ ман таж не ка то рых бу дын каў 
ску ра но га за во да, які зна хо дзіц ца ў цэнт ры го ра да.

Праг на зу ец ца, што пад час рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка ў 
воб лас ці бу дзе за роб ле на 680 ты сяч руб лёў. Па ло ва срод каў 
за ста нец ца ў рэ гі ё не і бу дзе на кі ра ва на на рэ кан струк цыю і 
рэ стаў ра цыю гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны. Акра мя гэ та га, 
част ка за роб ле ных на су бот ні ку гро шай бу дзе ска ры ста на 
на тэх ніч ную ба зу для раз віц ця твор час ці дзя цей і мо ла дзі, 
пад рых тоў кі да но ва га се зо на дзі ця чых лет ні каў, а так са ма 
для раз віц ця іна ва цый най інф ра струк ту ры Гро дзен ска га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та.

Ле тась асноў ны ак цэнт быў зроб ле ны на доб ра ўпа рад ка-
ван ні Аў гус тоў ска га ка на ла і ін шых ту рыс тыч ных аб' ек таў. 
Пад час су бот ні ка бы ло за роб ле на 600 ты сяч руб лёў, з якіх 
300 ты сяч за ста лі ся ў рэ гі ё не. Па ло ва гэ тай су мы бы ла на-
кі ра ва на на бу даў ніц тва ме ма ры яль на га комп лек су па мя ці 
ах вяр Пер шай су свет най вай ны ў Смар го ні. Ас тат нія пай шлі 
на доб ра ўпа рад ка ван не дзі ця чых лет ні каў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. margo@zviazda.by


