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ТАТЫ МОГУЦЬ 
БОЛЬШ. 
І ЗРОБЯЦЬ?

СЫШЛІСЯ 
І РАЗЫШЛІСЯ. 
ЧАМУ?

• У Брэс це па бу да ва лі 

элект ра дом, які поў нас-

цю ад па вя дае еў ра пей-

скім стан дар там энер га-

эфек тыў нас ці.

• Ся рэ дзі на во се ні ў Бе-

ла ру сі вы да ла ся са май цёп-

лай за апош нія 75 га доў.

• Жы хар Мін ска па да-

рыў ста ліч на му заа пар ку 

се раб рыс тую лі су.

• У Го мель скай воб лас-

ці Дзярж стан дарт вы явіў 

не да важ ван ні фа са ва най 

пра дук цыі.

КОРАТКА

Дзміт рый КА ЛЕ ЧЫЦ,

на мес нік стар шы ні 

праў лен ня На цы я наль на га 

бан ка:

«Ма біль ны бан кінг у кра і не 
на бі рае па пу ляр насць — 
за І паў год дзе сё ле та 
коль касць ка рыс таль ні каў 
па вя лі чы ла ся да чатырох 
міль ё наў (на 1 сту дзе ня 
2019-га яна склала 2,63 
міль ё на ка рыс таль ні каў). 
Трэ ба мер ка ваць, коль касць 
іх бу дзе па вя ліч вац ца. Гэ та 
з'яў ля ец ца, па сут нас ці, 
ад люст ра ван нем ліч ба вай 
транс фар ма цыі і зме ны 
ма дэ лі ўза е ма дзе ян ня 
фі нан са вых уста ноў 
і клі ен таў. Най больш 
па пу ляр ным ка на лам 
дыс тан цый на га 
бан каў ска га 
аб слу гоў ван ня за ста ец ца 
ін тэр нэт-бан кінг. 
Па звест ках на 1 лі пе ня, 
да яго пад клю ча на 
6 міль ё наў 
726 ты сяч ка рыс таль ні каў. 
Сён ня для фі зіч ных асоб 
у ад да ле ным рэ жы ме 
да ступ на 73 % бан каў скіх 
па слуг, для юры дыч ных 
асоб — 70 %. Пла цеж ная 
сіс тэ ма Бе ла ру сі ў поў най 
ме ры за бяс печ вае па трэ бы 
рэ аль на га сек та ра і 
на сель ніц тва ў пра вя дзен ні 
раз лі каў і пры ёме 
пла ця жоў».

ЦЫТАТА ДНЯ

У на шай кра і не на ле та пла ну ец ца ўзвесці ка ля 4 міль ё наў квад-

рат ных мет раў жыл ля (столь кі ж — сё ле та), з іх ка ля 44 % у  ін-
ды ві ду аль ных жыл лё вых дамах, па ве да мі ла на чаль нік ад дзе ла 
жыл лё ва га бу даў ніц тва ўпраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі Мі ніс тэр-
ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Ка ця ры на УСЯН КО ВА.

Бу ду ем са мі да 2 міль ё наў «квад ра таў» у год
Больш за тое, толь кі за во сем ме ся цаў бя гу ча га го да ўве дзе на ка ля 

1 міль ё на «квад ра таў» ін ды ві ду аль на га жыл ля. Най больш ак тыў на гэ ты 

кі ру нак раз ві ва ец ца ў Брэсц кай і Мін скай аб лас цях. На чаль нік ад дзе ла 

за ўва жае, што за апош нюю пя ці год ку ад зна ча ец ца ста біль на вы со кі 

ўзро вень ін ды ві ду аль на га жыл лё ва га бу даў ніц тва, ка лі та кім чы нам 

уз во дзіц ца 1,75—1,8 міль ё на квад рат ных мет раў у год. Вы зна ча нае 

ўра дам за дан не (не менш за 40 % ад агуль най пло шчы ўво ду) вы кон-

ва ец ца і на ват рэ гу ляр на пе ра вы кон ва ец ца.

Га лоў ным чы нам ін ды ві ду аль нае жыл лё бу ду ец ца ў сель скай мяс цо-

васці — па вы ні ках вась мі ме ся цаў з 4 ты сяч да моў на вёс цы ўве дзе на ка ля 

2 ты сяч аб' ек таў жыл лё ва га бу даў ніц тва. Ка ця ры на Усян ко ва ад зна чы ла, 

што ў апош ні час атрым лі вае раз віц цё ін ды ві ду аль нае ін дуст ры яль нае 

до ма бу да ван не. Пра ек ты рас пра цоў ва юць прад пры ем ствы 

до ма бу даў ні чых кам бі на таў, якія ёсць у кож най воб лас ці.

ЯК ГА РА ЧЫЯ ПІ РАЖ КІ
Жыллё маёЖыллё маё
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Па між імі 150 га доў, агуль ная ма лая 

ра дзі ма — Ба ры саў і лю боў да гіс то рыі. 

Пер шы — Іван Ка ла дзе еў, стац кі 

са вет нік і ка мер гер, саўла даль нік 

за пал ка вай і па пя ро вай фаб рык, 

міль я нер, які са браў уні каль ную 

ка лек цыю ра ры тэ таў па гіс то рыі 

Ай чын най вай ны 1812 го да і яшчэ 

ў 1901-м за свае гро шы па ста віў 

ге ро ям вай ны пер шыя па мят ныя зна кі 

ка ля вёс кі Сту дзён ка, са дзей ні чаў 

ства рэн ню му зея на чы гу нач най 

стан цыі Ба ра дзі но. 

Дру гі — Ула дзі мір 

Сле са раў, бы лы во ін-ін-

тэр на цы я на ліст і су час ны 

прад пры маль нік, а 

так са ма ме цэ нат, які 

ўзняў з ня бы ту ся дзі бу 

Ка ла дзе е ва і зра біў яе 

куль тур на-гіс та рыч ным 

аб' ек там. Сю ды час та 

на вед ва юц ца не толь кі бе ла ру сы, 

але і ту рыс ты з Ра сіі, Фран цыі, Із ра і ля, 

Гер ма ніі, ЗША і ін шых кра ін — што год 

пры яз джае ка ля шасці 

ты сяч ча ла век.

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма

СЛЕД НА ЗЯМ ЛІСЛЕД НА ЗЯМ ЛІ
Ба ры саў скі ме цэ нат вяр тае род на му го ра ду 
сла ву куль тур на-гіс та рыч на га цэнт ра
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Ула дзі мір СЛЕ СА РАЎ у ра бо чым ка бі неце ка лек цы я не ра — 
у ім са бра на квін тэ сен цыя та го, чым зай маў ся гас па дар ся дзі бы.

Ка лі бу даў ніц тва 
шмат ква тэр ных да моў 

у га ра дах-спа да рож ні ках 
толь кі на бі рае аба ро ты, 

«ін ды ві ду ал ка» вы хо дзіць 
на но вы ўзро вень
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Гэ ты ві зіт двой чы пер шы. Упер шы ню лі дар 

Ку бы на вед вае Бе ла русь. І пер шы раз Вост раў 

Сва бо ды прад стаў ляе ме на ві та Прэ зі дэнт. 

Та кую па са ду ў кра і не Ла цін скай Аме ры кі 

за сна ва лі па вы ні ках кан сты ту цый най 

рэ фор мы сё ле та ў лю тым. Но вая кан сты ту цыя 

ўво дзіць па са ду Прэ зі дэн та (зноў з 1976 го да) 

і прэм' ер-мі ніст ра, у ёй так са ма пры зна ец ца 

пра ва пры ват най улас нас ці. Але ад ным 

з асноў ных прын цы паў дзей нас ці ку бін скай 

дзяр жа вы за ста ец ца бу даў ніц тва са цы я ліз му, 

а Ка му ніс тыч ная пар тыя па-ра ней ша му — 

важ ная па лі тыч ная сі ла.

Бе ла русь — гэ та адзін з пунк таў вя лі ка га 

еў ра пей ска га тур нэ но ва га Прэ зі дэн та Ку бы. 

У па чат ку тыд ня Мі гель Ды яс-Ка нель 

ужо па бы ваў у Ір лан дыі, пас ля пе ра гавораў 

з бе ла рус кай ста лі цы на кі ра ваў ся ў Ба ку 

на са міт Ру ху не да лу чэн ня. 

За вер шыц ца па да рож жа лі да ра 

Ку бы пе ра гавора мі ў Маск ве.

ВЫ ЗНА ЧЫЦЬ АРЫ ЕН ЦІ РЫ І РУ ХАЦ ЦА НА ПЕ РАД
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
су стрэў ся са сва ім 
ку бін скім ка ле гам 
Мі ге лем Ма рыа 

Дыя сам-Ка не лем Бер му дэ сам
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ра зы шлі ся ўчаст кі 
пад пры ват ныя да мы 
ў Сма ля ві чах 


