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Ства рыць умо вы для ін вес та ра, 

па бу да ваць пра мыс ло вую вы-

твор часць без шко ды для эка ло гіі 

і за ха ваць ін та рэ сы гра мад скас ці. 

У ста лі цы прад стаў ні кі дзярж ор-

га наў, кі раў ні кі асноў ных біз нес-

са юзаў, чле ны гра мад скіх аб' яд-

нан няў аб мяр коў ва лі, як за ха ваць 

ба ланс ін та рэ саў гра ма дзян, ін-

вес та раў і дзяр жа вы і пры гэ тым 

па леп шыць ін вес ты цый ную пры-

ваб насць кра і ны.

Ба ланс ін та рэ саў
Па сло вах стар шы ні рэс пуб лі кан-

ска га са ю за пра мыс лоў цаў і прад-

пры маль ні каў Аляк санд ра ШВЕ ЦА, 

біз нес-са ю зы сы хо дзяц ца ў мер ка ван-

ні, што бе ла рус кае ін вес ты цый нае за-

ка на даў ства пра пра ца ва на на доб рым 

уз роў ні. Ра зам з тым яно ўсё яшчэ па-

тра буе ка рэк ці роў кі.

«За ка на даў ства выкарыстоўва ец ца 

до сыць ак тыў на. З не да хо паў мож на 

ад зна чыць пы тан ні пра ва пры мя няль-

най прак ты кі. Так са ма, ка лі мы ана лі-

зу ем тыя праб ле мы, з якім су ты ка юц ца 

ін вес та ры пры ства рэн ні сва іх пра ек-

таў, мы за ўва жа ем, што змя ня ец ца сі-

ту а цыя з фар мі ра ван нем гра мад скай 

дум кі», — рас тлу ма чыў Аляк сандр 

Швец.

Па вод ле ацэ нак біз нес-са юзаў, 

гра ма дзян сён ня іс тот на ці ка віць эка-

ла гіч ная бяс пе ка. Пры рэа лі за цыі ін-

вест пра ек таў бе ла ру сы час та гля дзяць 

за тым, ці пры вя дзе яна да зме ны іх 

звык ла га жыц ця і да па гар шэн ня эка-

ла гіч най сі ту а цыі. Ча сам зда ра ец ца 

так, што гра ма дзя не не да вя ра юць ін-

вес та рам, на ват ня гле дзя чы на тое, 

што яны пра хо дзяць усе не аб ход ныя 

пра вер кі ін стан цый.

Вя до ма, што ў Дэ крэ це № 10 «Аб 

ства рэн ні да дат ко вых умоў для ажыц-

цяў лен ня ін вес ты цый» пра пі са ны мо-

ман ты, якія рэ гу лю юць дзей насць 

ін вес та ра па за бес пя чэн ні бяс пе кі 

зда роўя гра ма дзян і эка ло гіі. Дзярж-

ор га ны па пя рэд не пра вод зяць ацэн ку 

ін вест пра ек та і ў вы пад ку ад па вед нас-

ці ўзгод няць бу даў ніц тва.

«Да лей ін вес тар ацэнь вае ры зы кі і 

пры мае ра шэн не ўклад ваць срод кі ў на-

шу кра і ну. Як пра ві ла, уліч ва юц ца эка-

ла гіч ныя фак та ры і мно гае ін шае, што 

мо жа ства рыць ня зруч насць для гра-

ма дзян. Ад нак, зда ра ец ца так, што гра-

мад скасць з-за бо я зі і не да ве ру мо жа 

ўсклад няць жыц цё ін вес та ру. Мы лі чым, 

што дзяр жа ва па він на больш ак тыў на 

зай мац ца та кі мі вы пад ка мі і ўста ра няць 

усе маг чы мыя па ру шэн ні, вы сту паць у 

ро лі ар біт ра пры спрэ чках», — ад зна-

чыў Аляк сандр Швец.

Так са ма на дум ку стар шы ні рэс пуб-

лі кан ска га са ю за пра мыс лоў цаў, ёсць 

асця ро гі, што ў не ка то рых сі ту а цы ях 

гра мад ская дум ка мо жа фар мі ра вац-

ца сты хій на дзя ку ю чы тэх но ла гам, 

якія ро бяць гэ та з улі кам сва іх мэт, не 

грун ту ю чы ся на па тра ба ван нях за ка-

на даў ства.

«Мі сія дзяр жа вы як рэ гу ля та ра за-

ха ваць ба ланс за кон ных ін та рэ саў гра-

ма дзян з фар мі ра ван нем за кон на га 

ін вес ты цый на га ася род дзя. Мы ба чым, 

што ства рэн не та ко га ася род дзя ідзе 

не ў поў най ме ры. Асаб лі вая ро ля ў 

вы ра шэн ні гэ та га пы тан ня ля жыць на 

мяс цо вых ор га нах кі ра ван ня», — рас-

тлу ма чыў Аляк сандр Швец.

Прад стаў ні кі біз не су лі чаць, што 

гра ма дзян трэ ба больш ін фар ма ваць, 

каб па збег нуць кан флікт ных сі ту а-

цый. У тым лі ку і тлу ма чыць лю дзям 

перс пек ты вы раз віц ця та го ці ін ша га 

рэ гі ё на з улі кам ства рэн ня но вых прад-

пры ем стваў і да дат ко вых пра цоў ных 

мес цаў.

Раз віц цё рэ гі ё на 
ў пры яры тэ це

Як у сваю чар гу ад зна чыў на мес-

нік мі ніст ра эка но мі кі Дзміт рый 

МА ТУ СЕ ВІЧ, з прак ты кі асоб ных ра-

ё наў вя до ма, што ка лі ня ма вы твор-

час ці, то па тэн цы ял эка ло гіі так са ма 

скла да на вы ка рыс тоў ваць для эка на-

міч на га раз віц ця. У кра і не ёсць ма ла-

на се ле ныя пунк ты, дзе не іс нуе вы-

твор час ці і якія не ма юць асаб лі вай 

пры ваб нас ці для ін вес та ра, та му што 

з гэ тых мяс цін лю дзі ру ха юц ца ў больш 

буй ныя га ра ды.

«Мы ра зу ме ем, што для ўка ра нен ня 

ін вест пра ек таў у эка но мі ку яны па він-

ны ад па вя даць кан крэт ным кры тэ ры ям. 

Не ка то рыя кры тэ рыі эка ла гіч на га ха-

рак та ру ў Бе ла ру сі на ват больш жорст-

кія, чым у Еў ра са ю зе. Та му пе рад тым 

як ін вес тар пры хо дзіць да нас, ён вы-

ву чае сі ту а цыю. Ра зам з тым на мяс цо-

вым уз роў ні трэ ба са праў ды лепш кант-

ра ля ваць вы ка нан не ўсіх да моў ле нас-

цяў і за ха ван не ба лан су ін та рэ саў», — 

ад зна чыў Дзміт рый Ма ту се віч.

Пры гэ тым ён пад крэс ліў, што мер-

ка ван не на сель ніц тва па він на ўліч вац-

ца, і мяс цо вым ула дам трэ ба да ваць 

ад ка зы на ўсе спрэч ныя пы тан ні. Пры 

пры зна чэн ні да дат ко вых пра ве рак 

па він ны пра ца ваць усе экс пер ты, якія 

здоль ныя аца ніць усе ры зы кі і пры няць 

кан чат ко вае ра шэн не, зво дзя чы да мі-

ні му му бю ра кра тыч ныя мо ман ты.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
СУ КУП НЫ КА ПІ ТАЛ НАЙ БА ГА ЦЕЙ ШЫХ ЛЮ ДЗЕЙ 
ПЕ РА ВЫ СІЎ $70 ТРЛН

Су свет ная эка но мі ка, 

ня гле дзя чы на па пя рэ-

джан ні ін вес та раў і ана лі-

ты каў, рас це, а ра зам з ёй 

па вя ліч ва ец ца і коль касць 

асоб з вы со кім уз роў нем 

улас на га ка пі та лу (HNWІ, 

hіgh-nеt-wоrth іndіvіduаl). Ле тась іх су мар ны ка пі тал вы-

рас на 10,6 пра цэн та, упер шы ню пе ра вы сіў шы ад зна ку ў 

$70 трлн. Пра гэ та га во рыц ца ў пад рых та ва ным кан са-

лтын га вай кам па ні яй Сарgеmіnі спра ва зда чы Wоrld Wеаlth 

Rероrt 2018, якая па сту пі ла ў Fоrbеs. Па пра гно зах кам-

па ніі, да 2025 го да гла баль нае ба гац це HNWІ пе ра вы сіць 

$100 трлн. Пры гэ тым вы рас не толь кі су мар ны ка пі тал 

ба га тых лю дзей па ўсім све це, але і іх коль касць. У Ін дыі, 

на прык лад, яна па вя лі чы ла ся ад ра зу на 20 пра цэн таў — 

з 219 да 263 тысяч.

ЗША ВЫ ХО ДЗЯЦЬ З СА ВЕ ТА ААН 
ПА ПРА ВАХ ЧА ЛА ВЕ КА

Злу ча ныя Шта ты за яві лі, што вы хо дзяць са скла ду Са-

ве та ААН па пра вах ча ла ве ка. Прад стаў нік ЗША пры ААН 

Ні кі Хей лі на зва ла Са вет «кры ва душ най ар га ні за цы яй, 

якая кла по ціц ца толь кі аб сва іх улас ных ін та рэ сах і пе-

ра тва рае пра вы ча ла ве ка ў на смеш ку». Са вет ААН па 

пра вах ча ла ве ка, які ба зу ец ца ў Жэ не ве, быў ство ра ны 

ў 2006 го дзе і час та пад вяр гаў ся кры ты цы за тое, што ў 

яго склад ува хо дзяць кра і ны з су мнеў най рэ пу та цы яй у 

га лі не пра воў ча ла ве ка. Ка мі сар ААН па пра вах ча ла ве-

ка Зэйд Ра ад аль-Ху сэйн, ска заў, што за сму ча ны, але не 

здзіў ле ны ра шэн нем Ва шынг то на.

БА ЗА ВЫ КОШТ ШЭН ГЕН СКАЙ ВІ ЗЫ ПА ВЯ ЛІ ЧЫЦ ЦА 
ДА 80 ЕЎ РА

Ка мі тэт Еў ра са ю за на ўзроў ні па ста ян ных прад стаў-

ні коў ухва ліў пра ект рэ фор мы шэн ген ска га ві за ва га ко-

дэк са. Пра гэ та га во рыц ца ў апуб лі ка ва най за яве Са ве та 

ЕС. Ён па ві нен даць еў ра пей цам больш дзейс ныя срод кі 

кант ро лю ме жаў для про ці дзе ян ня на плы ву міг ран таў, а 

так са ма за бяс пе чыць не ка то рае спра шчэн не пра цэ ду ры 

вы да чы віз «доб ра пры стой ным па да рож ні кам». Ад нак 

пла тай за гэ та ста не па вы шэн не ба за вай ца ны шэн ген-

скай ві зы з €60 да €80, а для кра ін з дзе ю чы мі па гад нен-

ня мі аб спра шчэн ні ві за ва га рэ жы му з ЕС — з €30 да €40. 

«Но выя пра ві лы пра ду гледж ва юць леп шыя ўмо вы атры-

ман ня віз для за кон ных па да рож ні каў. Яны да юць маг чы-

 масць па да чы да ку мен таў на ві зу мак сі мум за шэсць ме-

ся цаў і не менш чым за 15 дзён да да ты па езд кі, элект рон-

на га за паў нен ня і пад пі-

сан ня ан кет, вы раз на 

вы зна ча юць, якія кра і ны 

па він ны вы да ваць ві зу 

ў вы пад ку па езд кі па 

не каль кіх дзяр жа вах, 

увод зяць гар ма ні за ва на 

сіс тэ му вы да чы шмат-

га до вых віз для асоб з 

чыс тай ві за вай гіс то ры яй з маг чы мас цю пас ля доў на га 

па ве лі чэн ня тэр мі ну, на які вы да дзе на ві за, з аднаго да 

пяці га доў», — ад зна ча ец ца ў да ку мен це.

У СВЕ ЦЕ ВЫ РАС ЛА КОЛЬ КАСЦЬ БЕ ЖАН ЦАЎ
Больш за 68 міль ё наў ча ла век па ўсім све це з-за ва ен -

ных кан флік таў, гвал ту і га нен няў бы лі вы му ша ныя 

па кі нуць свае да мы ў 2017 го дзе. Гэ тыя звест кі апуб-

лі ка ва лі экс пер ты ААН. Вяр хоў ны ка мі сар ААН Фі лі па 

Гран дзі за явіў, што да праб ле мы вы му ша на га пе ра мя-

шчэн ня лю дзей у све це па тра бу ец ца «но вы, знач на больш 

ўсё аб дым ны па ды ход». «Ад ка зам на міг ра цый ны кры зіс 

па він ны стаць не па ні ка і не за крыц це ме жаў і га ва няў, а 

між на род нае су пра цоў ніц тва з мэ тай по шу ку ра шэн няў. 

Ка лі гэ та ад бу дзец ца, праб ле ма бу дзе кі ру е май», — пад-

крэс ліў Гран дзі. Са мую вя лі кую ў све це гру пу вы му ша ных 

пе ра ся лен цаў (больш за 12,6 міль ё на ча ла век) скла да юць 

сі рый цы. Як ад зна ча ец ца ў дак ла дзе, ся род кра ін, якія 

пры ма юць больш за ўсё бе жан цаў, толь кі ад на еў ра пей-

ская дзяр жа ва (Гер ма нія) увай шла ў пер шую дзя сят ку. 

Лі да рам у гэ тых ад но сі нах з'яў ля ец ца Тур цыя.

У ІН ТА РЭ САХ 
АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сён ня ўсіх абі ту ры ен таў, якія зда ва лі ЦТ па рус кай і бе ла-

рус кай мо вах, ці ка віць, ка лі з'я вяц ца вы ні кі эк за ме ну. Звы-

чай на на пра вер ку ра бот па са май ма са вай дыс цып лі не — 

рус кай мо ве — ідзе восем дзён. Але вы ні кі ЦТ па бе ла рус кай 

і рус кай мо вах агуч ва юц ца заў сё ды ад на ча со ва.

У Рэс пуб лі кан скім ін сты ту це кант ро лю ве даў тлу ма чаць: 

пра цэс пра вер кі тэс та вых ра бот стрым лі вае ве ры фі ка цыя, 

якая ажыц цяў ля ец ца вы ключ на ў ін та рэ сах абі ту ры ен таў. 

Праб ле ма ў тым, што су час нае пра грам нае за бес пя чэн не не 

га ран туе стап ра цэнт ную якасць пе ра во ду ру ка піс на га тэкс ту 

ў элект рон ны фар мат. Між ін шым, аку рат нас цю абі ту ры ен ты 

не вы лу ча юц ца, а мно гія і ўво гу ле за мест дру ка ва ных лі тар 

вы ка рыс тоў ва юць про пісь. Не ка то рыя ўмуд ра юц ца да пус-

ціць па мыл кі ў рэ гіст ра цыі ва ўсіх трох тэс та вых ра бо тах. 

Быў вы па дак, ка лі адзін абі ту ры ент пры на пі сан ні ўлас на га 

імя, імя па баць ку і проз ві шча да пус ціў аж сем па мы лак. 

А ёсць абі ту ры ен ты, якія ўво гу ле з-за хва ля ван ня за бы ва-

юць за поў ніць у блан ку рэ гіст ра цый ную част ку.

Пас ля пе ра во ду ру ка піс ных блан каў у элект рон ны фар-

мат над імі па чы на юць пра ца ваць ве ры фі ка та ры, якія да-

па ма га юць ма шы не ра за браць «ка ра ку лі» ў блан ку. Элект-

рон ная вы ява раз дзя ля ец ца на част ку рэ гіст ра цыі і част ку 

ад ка заў. Ад ны апе ра та ры пра вя ра юць толь кі рэ гіст ра цыю, 

а дру гія — толь кі ад ка зы і на ват не ве да юць, чыя ра бо та 

зна хо дзіц ца пе рад імі на эк ра не.

Кож ны бланк пра хо дзіць як мі ні мум трай ную пра вер ку ва-

ча мі, і кож ны раз яго «чы тае» но вы ве ры фі ка тар. Апе ра та ры 

вы да ля юць і ўвесь бруд: на прык лад, абі ту ры ент вы пад ко ва 

чырк нуў руч кай, і, каб кам п'ю тар не за лі чыў яму ня пра віль ны 

ад каз, гэ та з элет рон най вы явы пры бі ра ец ца. Зда ра ец ца, 

што абі ту ры ент з-за хва ля ван ня дзве лі та ры на пі саў у ад ной 

кле тач цы. Іх так са ма рас стаў ля юць па сва іх мес цах.

Пры гэ тым кам п'ю тар ная пра гра ма фік суе аб са лют на 

ўсе ўмя шан ні ве ры фі ка та ра. Не вар та ду маць, што апе-

ра тар (ве ры фі ка тар), які ся дзіць за кам п'ю та рам, мо жа 

ней кім чы нам умя шац ца ў пра вер ку ра бот.

І яшчэ адзін важ ны мо мант — ад ка заў да тэс та вых за-

дан няў апе ра та ры не ве да юць. Ад ка зы рых ту юц ца толь кі 

пас ля та го, як ра бо ты ўдзель ні каў ЦТ прай шлі ўсе пра вер кі. 

Акра мя ве ры фі ка цыі (рас па зна ван ня ру ка піс ных вы яў), 

пра ду гле джа ны яшчэ і тры апа рат ныя пра вер кі. Ка лі ад-

ка зы, на рэш це, з'яў ля юц ца, яны ўно сяц ца ў кам п'ю тар ную 

пра гра му, і пас ля на ціс кан ня ад ной кноп кі праз до лі се кун-

ды становяцца бачнымі ўсе вы ні кі.

Балы цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня мож на бу дзе да-

ве дац ца, ка лі пад пі сац ца на sms-па ве дам лен не, або ў 

аса біс тым ка бі не це на сай це Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 

кант ро лю ве даў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Дзяр жа ва і біз несДзяр жа ва і біз нес  

ЯК ЗА ХА ВАЦЬ ЭКА ЛО ГІЮ І СТВА РЫЦЬ 
ПРА ЦОЎ НЫЯ МЕС ЦЫ?

Прад пры маль ні кі ад зна ча юць ніз кую ак тыў насць ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня 
пры вы ра шэн ні кан флік таў па між гра мад скас цю і ін вес та ра мі

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  

Што і ка го ўба чым 
на па ра дзе

3 лі пе ня, у Дзень Не за леж нас ці, ужо па тра ды цыі 

ка ля стэ лы «Мінск го рад-ге рой» ад бу дзец ца па рад 

вой скаў Мінск ага гар ні зо на. Па пра спек це Ма шэ ра ва 

па рад ным стро ем прой дзе пе шая ка ло на. 18 раз лі каў 

скла дуць больш за тры ты ся чы ва ен на слу жа чых.

Гэ та вы ха ван цы Мінск ага су во раў ска га ва ен на га ву чы-

лі шча, вай скоў цы Ва ен най ака дэ міі, ва ен на-тэх ніч на га фа-

куль тэ та ў БНТУ, 120-й асоб най гвар дзей скай ме ха ні за ва най 

бры га ды, 38-й асоб най гвар дзей скай дэ сант на-штур ма вой 

бры га ды, 103-й асоб най гвар дзей скай па вет ра на-дэ сант най 

бры га ды, 11-й асоб най ме ха ні за ва най бры га ды, Дзяр жаў на-

га па гра ніч на га ка мі тэ та, унут ра ных вой скаў МУС, Мі ніс тэр-

ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, звод най ро ты га на ро вай 

вар ты, а так са ма звод ны ар кестр Уз бро е ных Сіл.

Ці ка він кай па ра да ста не тое, што пад час яго прой дуць 

звод ныя па рад ныя раз лі кі, якія скла да юц ца з жан чын-ва ен-

на слу жа чых і на ву чэн цаў ка дэц кіх кла саў і спе цы я лі за ва ных 

лі цэ яў. Пры едуць да нас і гос ці з Ра сіі. Так са ма ча ка ец ца 

ўдзел і ва ен на слу жа чых На род на-вы зва лен чай ар міі Кі тая.

Акра мя та го, ка ля стэ лы пра едуць і 250 адзі нак ба я вой 

тэх ні кі, якія скла дуць 23 па рад ныя раз лі кі. На ча ле ка ло ны — 

ле ген дар ны танк Пе ра мо гі Т 34-85. За ім пой дзе тэх ні ка, 

якая ста іць на ўзбра ен ні бе ла рус ка га вой ска. 

Што ж ува хо дзіць у іх склад? Танк Т-72Б, ба я выя ма-

шы ны пя хо ты БМП-2, бро не транс пар цё ры БТР-70МБ і 

БТР-80; су праць тан ка вы ра кет ны комп лекс «Штурм»; са -

ма ход ныя гаў бі цы «Мста-С» і «Гваз дзік»; МАЗ-6317 

з 152-міліметровай гаў бі цай «Мста-Б»; 152-міліметровыя 

са ма ход ныя гар ма ты «Гі я цынт-З»; ма біль ныя зе ніт ныя ар-

ты ле рый скія комп лек сы «Зе ніт»; МЗКЦ з 120-міліметровымі 

мі на мё та мі «Но на М1»; мі на мёт ныя комп лек сы «Са ні»; сіс-

тэ мы рэ ак тыў на га зал па ва га агню «Бел Град», «Смерч» і 

«Па ла нэз»; зе ніт ныя ра кет ныя комп лек сы С-300ПС, «Аса-

АКМ» і «Тор-М2»; ра кет ны комп лекс «Кроп ка»; аў та ма бі лі 

«Во лат», бро не аў та ма бі лі «Цмок», ма біль ны бес пі лот ны 

авія цый ны комп лекс «Бу сел-10».

Ва ен ны па рад скон чыц ца плац-кан цэр там ро ты га на ро-

вай вар ты. Так са ма вы сту піць звод ны ва ен ны ар кестр.

Пер шая рэ пе ты цыя па ра да ад бу дзец ца ў Мін ску ўве ча-

ры 23 чэр ве ня. Дру гая — уве ча ры 28-га.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК




