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Бры та нія ўво дзіць 
баль ную міг ра цый ную сіс тэ му

Вя лі ка бры та нія за пус ціць 

но вую сіс тэ му ацэн кі пра фе-

сій ных якас цяў міг ран таў у 

ба лах для па вы шэн ня ўзроў-

ню за меж най ра бо чай сі лы ў 

кра і не. «Мы па кла дзём ка нец 

сва бод на му пе ра мя шчэн-

ню міг ран таў, ад но вім кант роль над на шы мі гра ні ца мі... 

шля хам увя дзен ня ў Вя лі ка бры та ніі но вай міг ра цый най 

сіс тэ мы, за сна ва най на ба лах», — за яві ла мі ністр унут ра-

ных спраў Пры ці Па тэл. Но вая сіс тэ ма пач не дзей ні чаць 

з 1 сту дзе ня 2021 го да. Кан ды да там бу дуць на ліч вац ца 

ба лы ў за леж нас ці ад ад па вед нас ці шэ ра гу кры тэ ры яў. 

Пра цоў ную ві зу атры ма юць толь кі міг ран ты, якія на бра лі 

мі ні мум 70 ба лаў.

У вы ні ку страль бы ў ня мец кім Ха нау 
за гі ну ла 11 ча ла век

У ноч на чац вер не вя до мы ата ка ваў дзве каль ян ныя і 

бук ме кер скую кан то ру ў Ха нау. Бы лі за бі тыя дзе вяць ча-

ла век, яшчэ чац вё ра па ра не ны. Ся род па цяр пе лых і за бі-

тых шмат эт ніч ных кур даў. За бой ца дзей ні чаў у адзі ноч ку. 

Паз ней мер ка ва ны на пад нік быў зной дзе ны мёрт вым у 

ся бе до ма, по бач бы ло вы яў ле на це ла яго ма ці, па ве да міў 

мі ністр унут ра ных спраў фе дэ раль най зям лі Ге сэн Пе тэр 

Бойт. Па лі цыя зы хо дзіць з та го, што за бой ца быў адзін і 

дзей ні чаў з пра ва эк стрэ місц кіх па мкнен няў, па ве да мі ла 

га зе та Bіld. Па не ка то рых звест ках, па да зра ва ны па кі нуў 

пісь мо вае пры знан не і ві дэа тлу ма чэн не сва іх дзе ян няў. 

Па вод ле ін фар ма цыі тэ ле ка на ла N-TV, у іх ён вы каз вае 

дум ку, што пэў ныя на ро ды пад ля га юць зні шчэн ню. Канц-

лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель ад мя ні ла па езд ку ў ня мец кі 

Га ле ў су вя зі са страль бой у Ха нау, яе па ста ян на ін фар-

му юць аб хо дзе рас сле да ван ня.

У ДТЗ пад Ман рэ а лем су тык ну лі ся 200 ма шын
У ка над скай пра він цыі Кве бек ад бы ло ся ма са вае ДТЗ. 

Ка ля 200 аў та ма бі ляў су тык ну лі ся на хут кас най ша шы ў 

ра ё не на се ле на га пунк та Ла-Прэ ры — паўд нё ва-за ход ня га 

пры га ра да Ман рэ а ля. У ДТЗ тра пі лі, у пры ват нас ці, больш 

за 10 гру за ві коў, бен за воз, а так са ма рэй са вы і школь-

ны аў то бу сы, у якіх зна хо дзі лі ся лю дзі. Па па пя рэд няй 

ацэн цы, ка ля 50 аў та ма бі ляў не пад ля гае ад наў лен ню. 

За гі ну лі два ча ла ве кі — яны бы лі за бла ка ва ныя ў раз бі тай 

ма шы не. Яшчэ 60 ча ла век атры ма лі ра нен ні, у 20 з іх — 

сур' ёз ныя траў мы, пе рад ае СBС. Як ад зна чыў тэ ле ка нал 

СTV, ма шы ны па ча лі біц ца на ўчаст ку тра сы, які не аба ро-

не ны ад вет ру з ра кі Свя то га Лаў рэн ція. Моц ныя па ры вы 

пры нес лі снег і ства ры лі ну ля вую бач насць. Су тык нен ні 

транс парт ных срод каў ад бы ва лі ся на хут ка сці 90—100 кі-

ла мет раў у га дзі ну. Так са ма ад зна ча ец ца, што ша ша ў 

гэ тым ра ё не не лі чыц ца не бяс печ най. Буй ных ава рый тут 

не ад бы ва ла ся па меншай меры апош нія 20 га доў.
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V ТЫ ДЗЕНЬ 
БЕ ЛА РУС КА ГА 

ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІЦ ТВА:
па ка заць і на ву чыць

Што год са юз юры дыч ных асоб «Рэс пуб лі кан ская 

кан фе дэ ра цыя прад пры маль ніц тва» пры пад трым-

цы Мі ніс тэр ства эка но мі кі, Дэ парт амен та па прад-

пры маль ніц тве, Бе ла рус ка га фон ду фі нан са вай 

пад трым кі прад пры маль ніц тва і рэ гі я наль ных біз-

нес-аса цы я цый пра во дзіць Ты дзень бе ла рус ка га 

прад пры маль ніц тва. Гэ та вель мі знач ная па дзея ў 

эка на міч ным і гра мад скім жыц ці кра і ны.

У пра гра му тыд ня ўвой дуць се мі на ры, кан фе рэн цыі, вы-

ступ лен ні топ-ме не джа раў і біз нес-лі да раў кра і ны, су стрэ-

чы біз не су і ўла ды, пра вя дзен не па ся джэн няў са ве таў па 

раз віц ці прад пры маль ніц тва, а так са ма па нэль ныя дыс ку сіі 

і круг лыя ста лы, удзель ні кі якіх раз гле дзяць ак ту аль ныя пы-

тан ні і пры яры тэт ныя кі рун кі раз віц ця прад пры маль ніц кай 

дзей нас ці ў кра і не.

У рам ках Тыд ня бе ла рус ка га прад пры маль ніц тва, які 

прой дзе з 24 лю та га да 1 са ка ві ка, ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны 

бу дуць пра ве дзе ны ак цыі з вы ступ лен ня мі ўлас ні каў біз не су 

пе рад на ву чэн ца мі і сту дэн та мі, а так са ма на вед ван не па чы-

на ю чы мі прад пры маль ні ка мі офі саў, прад пры ем стваў сфер 

вы твор час ці і па слуг, біз нес-ін ку ба та раў і тэх на пар каў.

Пад час фо ру му прой дуць між на род ны се мі нар «Ін тэ ле-

кту аль ная ўлас насць у су час ным све це: но выя вы клі кі», 

кан фе рэн цыя, пры све ча ная раз віц цю сель скіх тэ ры то рый 

у Бе ла ру сі, а так са ма дру гі фо рум «ІT-кра і на, ліч ба ві за цыя 

і ад да ле ная ра бо та — вя ду чыя тэн дэн цыі раз віц ця эка но-

мі кі. Ро ля біз не су і дзяр жа вы ў гэ тых пра цэ сах». Ад ным з 

най важ ней шых ме ра пры ем стваў ста не дру гі рэс пуб лі кан скі 

дзе ла вы фо рум «Раз віц цё прад пры маль ніц тва ў Бе ла ру сі: 

стра тэ гія і так ты ка». Ён ад бу дзец ца 26 лю та га ў На цы я-

наль най біб лі я тэ цы.

У пра цы фо ру му возь муць удзел прад пры маль ні кі з усіх 

рэ гі ё наў кра і ны, кі раў ні кі і прад стаў ні кі рэс пуб лі кан скіх, рэ гі-

я наль ных і га лі но вых аб' яд нан няў пра мыс лоў цаў і прад пры-

маль ні каў, буй но га, ся рэд ня га і ма ло га біз не су, пе ра мож цы 

На цы я наль на га, рэ гі я наль ных і між на род ных кон кур саў 

у сфе ры прад пры маль ніц кай дзей нас ці, ін ды ві ду аль ныя 

прад пры маль ні кі.

Так са ма ў фо ру ме паў дзель ні чае дэ ле га цыя агуль на ра-

сій ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Дзе ла вая Ра сія» на ча ле 

з яго прэ зі дэн там Паў лам Ці то вым. Пад час ме ра пры ем ства 

ча ка ец ца пад пі сан не па гад нен ня аб су пра цоў ніц тве па-

між Рэс пуб лі кан скай кан фе дэ ра цы яй прад пры маль ніц тва 

і гэ тым най буй ней шым у Ра сіі аб' яд нан нем не сы ра він на га 

біз не су, прад стаў ле ным у 82 рэ гі ё нах Ра сій скай Фе дэ ра-

цыі. За пла на ва на рэа лі за цыя шэ ра гу су мес ных дзе ла вых 

пра ек таў.

За про ша ны прад стаў ні кі еў ра пей ска га і кі тай ска га біз-

не су.

Стар шы ня Вы шэй ша га ка ар ды на цый на га са ве та Рэс-

пуб лі кан скай кан фе дэ ра цыі прад пры маль ніц тва Ула-

дзі мір КА РА ГІН лі чыць, што біз нес-клі мат у кра і не раз-

ві ва ец ца. «Ад нак раз ві ва ец ца ён не заў сё ды пас ля доў на: 

неш та па леп шыц ца, неш та па гор шыц ца. Мы б ха це лі больш 

ды на мі кі ў ста ноў чым раз віц ці. Па ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні ках, па суб' ек тах гас па да ран ня, па са ма за ня тас ці, па 

ра мес ні ках і па аг ра-, эка ту рыз ме коль касць удзель ні каў 

рас це», — ад зна чыў стар шы ня кан фе дэ ра цыі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Открытое акционерное общество «Агролизинг» 
осуществляет свою деятельность с 2006 года, 

входит в состав банковского холдинга 
ОАО «Белагропромбанк»

Телефон: + 375 17 272 00 00. Информация по специальным лизинговым 
программам на сайте: www.agroleasing.by.

График проведения личного приема граждан, их представителей, пред-
ставителей юридических лиц директором ОАО «Агролизинг», его заме-
стителями и главным бухгалтером ОАО «Агролизинг».
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День Время Место

Янчук 

Дмитрий 

Степанович

Директор
Каждый второй 

вторник месяца
16.30 – 17.30 Каб. 31

Плакса 

Татьяна 

Алексеевна

Заместитель 

директора

Каждая первая 
среда месяца

16.00 – 17.00 Каб. 30

Самохин 

Дмитрий 

Владимирович

Заместитель 

директора

Каждый третий 
четверг месяца

16.00 – 17.00 Каб. 14

Микулич 

Татьяна 

Александровна

Главный 

бухгалтер

Каждая 

четвертая среда 
месяца

16.00 – 17.00 Каб. 29

Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31.

УНП 190738158

На дру гі дзень афі цый на га ві зі ту 

бе ла рус кі лі дар ра зам з егі пец кім 

ка ле гам Аб дэль Фа та хам ас-Сі сі 

азна ё міў ся з хо дам бу даў ніц тва 

но вай ад мі ніст ра цый най ста лі цы 

Егіп та, якая ўзво дзіц ца за 45 км 

на ўсход ад Ка і ра і ў на ро дзе за-

вец ца Но вым Ка і рам.

Аб дэль Фа тах ас-Сі сі су стрэў Аляк-

санд ра Лу ка шэн ку ка ля комп лек су 

Al Masa Capіtal, на тэ ры то рыі яко га 

зна хо дзіц ца най буй ней шы ў Аф ры-

цы кан грэс-цэнтр, 14 прэ зі дэнц кіх віл, 

60 гас ці ніч ных апарт амен таў і гатэль 

Al Masa Royal Palace. Ме на ві та тут 

гэ ты мі дня мі прай шло пер шае па ся-

джэн не бе ла рус ка-егі пец ка га Са ве та 

дзе ла во га су пра цоў ніц тва і вы ста ва 

су мес ных на ву ко ва-тэх ніч ных пра ек-

таў, перс пек тыў ных на ву ко вых рас пра-

цо вак, вы со ка тэх на ла гіч най пра дук цыі 

і буй на га ба рыт най тэх ні кі МТЗ, МАЗ, 

«Амка до ра», «Баб руй скаг ра ма ша», 

Мінск ага ма тор на га за во да.

Пас ля паў га дзін най гу тар кі кі раў ні-

кі дзяр жаў па еха лі агля даць аб' ек ты 

но вай ад мі ніст ра цый най ста лі цы. Кан-

цэп цыя гэ та га маш таб на га пра ек та бы-

ла прад стаў ле на не каль кі га доў та му. 

Егі пец кія ўла ды рас пра ца ва лі яго, каб 

вы ра шыць праб ле му пе ра на се ле нас ці 

Ка і ра: па вод ле пра гноз ных ацэ нак, на-

сель ніц тва го ра да да 2050 го да мо жа 

да сяг нуць 40 міль ё наў жы ха роў. Ця-

пер у Ка і ры пра жы вае амаль 10 мільё-

наў ча ла век, у агла ме ра цыі — звыш 

20 міль ё наў.

Як рас па вя лі кі раў ні ку бе ла рус-

кай дзяр жа вы, пра ект рэа лі зу ец ца па 

прын цы пе «ра зум ны го рад бу ду чы ні». 

У но вай ста лі цы ство раць ад мі ніст ра-

цый ны і фі нан са вы цэнт ры Егіп та. Тут 

раз мес цяц ца асноў ныя дзяр жаў ныя 

ўста но вы, па соль ствы, прад стаў ніц твы 

між на род ных ар га ні за цый і за меж ных 

кам па ній. У го ра дзе па бу ду юць больш 

за 20 жы лых ра ё наў на 6,5 міль ё на 

ча ла век, вя лі кі парк і штуч ныя азё ры, 

ка ля дзвюх ты сяч уста ноў аду ка цыі і 

буй ны тэх на парк, больш за 600 баль ніц 

і мед цэнт раў, но вы між на род ны аэ ра-

порт і хут кас ную чы гун ку да Ка і ра.

Спа чат ку прэ зі дэн ты на ве да лі го-

рад куль ту ры і мас тац тваў. Тут бу-

ду ец ца біб лі я тэ ка, не каль кі тэ ат раў, 

вы ста вач ныя за лы, му зеі і га ле рэі, а 

так са ма ка фэ і рэ ста ра ны. Ад крыц цё 

го ра да па він на су па сці з пе ра ез дам 

у но вую ад мі ніст ра цый ную ста лі цу 

ор га наў дзяр жаў най ула ды ў 2020—

2021 гадах.

БЕ ЛА РУС КІ ДО СВЕД 
У АФ РЫ ЦЫ

У Но вым Ка і ры прэ зі дэн ты на ве-

да лі і го рад спор ту. Тут Аляк санд ру 

Лу ка шэн ку па ка за лі ба сейн і ля до вы 

па лац, якія бу ду юц ца, па ці ка віў шы ся 

ў яго бе ла рус кім во пы там узвя дзен ня 

па доб ных аб' ек таў. На дум ку кі раў ні ка 

бе ла рус кай дзяр жа вы, у спар тыў ным 

комп лек се мож на аб ста ля ваць шмат-

функ цы я наль ную раз бор ную пля цоў-

ку, каб арэ ну маг лі вы ка рыс тоў ваць 

пад роз ныя гуль ня выя ві ды спор ту і 

пра вя дзен не ві до вішч ных ме ра пры ем-

стваў. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ўпэў не ны, 

што ў Егіп це мож на раз ві ваць і ха кей. 

«Егі пет зна хо дзіц ца ў та кой зо не, дзе 

ха кей на лё дзе мож на раз ві ваць. Мы 

ка лісь ці ў Эмі ра тах ства ра лі пер шую 

пля цоў ку», — ска заў ён.

Лі да ры так са ма азна ё мі лі ся з хо дам 

бу даў ніц тва пар ла менц ка га комп лек су 

і ўра да ва га ра ё на, дзе ўзво дзіц ца бу-

ды нак Ка бі не та мі ніст раў. Паз ней тут 

па бу ду юць яшчэ дзе сяць комп лек саў, 

у якіх раз мес цяц ца 34 мі ніс тэр ствы. 

Пла ну ец ца, што ўрад і мі ніс тэр ствы 

пе ра едуць у но выя офі сы ў ся рэ дзі не 

гэ та га го да.

Пар ла менц кі комп лекс бу дзе скла-

дац ца са служ бо вых, ад мі ніст ра цый-

ных і да па мож ных па мяш кан няў (га-

лоў ны бу ды нак Па ла ты прад стаў ні коў, 

мя чэць, ме ды цын скі цэнтр, па лі цэй скі 

ўчас так, офіс загса, ахоў ны цэнтр, бу-

ды нак для пры ёму гра ма дзян, пар кінг і 

га ра жы). Егі пец кія пар ла мен та рыі пла-

ну юць пе ра ехаць сю ды сё ле та.

Пе рад ад' ез дам у аэ ра порт Аляк-

сандр Лу ка шэн ка і Аб дэль Фа тах ас-Сі-

сі вяр ну лі ся да комп лек су Almaz Capіtal, 

каб азна ё міц ца з вы ста ўкай су мес ных 

на ву ко ва-тэх ніч ных пра ек таў. Прэ зі-

дэн та Егіп та па зна ё мі лі з бе ла рус кі мі 

рас пра цоў ка мі ў ва ен най, ме ды цын-

скай, пра мыс ло вай і ма шы на бу даў ні-

чай аб лас цях. За тым кі раў ні кі дзяр жаў 

на ве да лі экс па зі цыю з пра дук цы яй бе-

ла рус ка-егі пец ка й вы твор час ці: гру за-

ві ка мі МАЗ, трак та ра мі МТЗ, тэх ні кай 

«Амка до ра», «Баб руй скаг ра ма ша» 

і Мінск ага ма тор на га за во да.

НА ДОБ РУЮ ПА МЯЦЬ
Пад час пе ра га во раў Прэ зі дэнт Егіп-

та Аб дэль Фа тах ас-Сі сі Прэ зі дэн ту Бе-

ла ру сі Аляк санд ру Лу ка шэн ку зра біў 

па да ру нак — егі пец кі меч. Як рас тлу-

ма чы лі кі раў ні ку бе ла рус кай дзяр жа вы, 

дзярж аль на мя ча зроб ле на з рэд ка га 

аф ры кан ска га дрэ ва, ін крус та ва на га 

мед дзю.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па да рыў ка ле гу 

Ка ран. А яшчэ — су мес ную фа та гра фію з 

ад ным з ра бот ні каў Свет ла горскага ЦКК 

егіп ця ні нам Фе дзі Ха лі лем, які ўжо ка-

ля ся мі га доў жы ве з сям' ёй у Бе ла ру сі. 

Кі раў нік дзяр жа вы па зна ё міў ся з ім, на-

вед ва ю чы ня даў на гэ тае прад пры ем ства. 

«Мы ця бе там ус пом нім. І на ват прэ зі дэн-

ту ас-Сі сі пра гэ та ска жу. Аба вяз ко ва пра 

ця бе рас ка жу», — па абя цаў егіп ця ні ну ў 

Свет ла гор ску бе ла рус кі лі дар. І абя цан-

не вы ка наў.

Па вод ле Бел ТА.

МА Зы ся род пі ра мід
Па кет па гад нен няў, двух ба ко вае су пра цоў ніц тва, ад крыц цё па соль ства 
ў Мін ску і во пыт у бу даў ніц тве ля до вых па ла цаў — чым за пом ніц ца 

ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Егі пет

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


