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• Бе ла ру сы мо гуць 

з'е хаць з кі тай скай пра-

він цыі Ху бэй на пад ста ве 

за пы ту на ша га па соль-

ства ў КНР.

• Банк раз віц ця ў 2020 

го дзе на кі руе на фі нан са-

ван не дзярж пра грам і ме-

ра пры ем стваў 967 міль ё-

наў руб лёў.

• Ста ліч ная ка ман да 

прай шла ад бор на чэм пі я-

 нат све ту па «Што? Дзе? 

Ка лі?».

• Уз вя дзен не ан ка дыс-

пан се ра ў Грод не ста не 

аб лас ной ма ла дзёж най 

бу доў ляй.

• У Мін ску сё ле та 

пла ну ец ца ка пі таль на 

ад ра ман та ваць 1,4 міль ё -

на квад рат ных мет раў 

жыл ля.

КОРАТКА

2198
зва ро таў гра ма дзян 
па сту пі ла ў Нац банк 
у 2019 го дзе 
(у 2018 го дзе — 2032). 
Час цей ста лі звяр тац ца 
з на го ды крэ ды та ван ня: 
514 зва ро таў, ці 23 % 
ад агуль най коль кас ці 
(у 2018 го дзе — 
439 зва ро таў). 
Коль касць скар гаў аб 
не аб грун та ва най ад мо ве
ў крэ ды це зні зі ла ся з 92 
у 2018 го дзе да 81 у 2019-м. 
Ра зам з тым амаль у два 
ра зы больш ста ла зва ро таў 
гра ма дзян аб аб ме жа ван ні 
іх сва я коў у пра ве на 
атры ман не крэ ды таў 
у бан ках (28 зва ро таў 
су праць 15 у 2018 го дзе).
Менш ста лі звяр тац ца 
па ўкла дах (85 зва ро таў 
у 2018-м і 76 у 2019-м). 
Пры гэ тым пра цяг вае 
па вя ліч вац ца коль касць 
зва ро таў па пы тан нях 
кам пен са цыі ўкла даў 
са вец ка га пе ры я ду 
(у 2018 го дзе 44 зва ро ты, 
у 2019-м — 50 зва ро таў).
Больш чым на 50 % ле тась 
па вя лі чы ла ся коль касць 
зва ро таў, якія да ты чац ца 
бан каў скіх кар так, 
бан ка ма таў, ін фа кі ёс каў 
(у 2019 го дзе іх бы ло 348, 
у 2018-м — 230).

ЛІЧБА ДНЯ

УТАЙ МА ВАЦЬ «СТРА ЛУ»
Ча му па да юць кра ны?
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На стуж кі на він пе ры я дыч на трап ляе ін фар ма цыя пра над звы чай ныя зда-

рэн ні з гру за пад' ём ны мі кра на мі на бу даў ні чых пля цоў ках. Ле тась іх ад-

бы ло ся два нац цаць. Пры чым тры з іх скон чы лі ся смер цю, а ча ты ры ме лі 

цяж кі зы ход.

Ле тась Дзярж пра мнаг ляд пра ве рыў 184 пля цоў кі. Рэ ві зія да ты чы ла ся не-

каль кіх кі рун каў. Па-пер шае, та го, у якім ста не зна хо дзяц ца гру за пад' ём -

ныя кра ны, на коль кі ква лі фі ка ва на і да свед ча на пра цуе іх аб слу говы пер-

са нал. Па-дру гое, асоб ная ўва га звяр та ла ся на тое, ці ка рэкт на вя дзец ца 

ар га ні за цый на-рас па рад чая да ку мен та цыя, якая рэг ла мен туе па ра дак 

вы ка нан ня ра бот. І, па-трэ цяе, на коль кі вы кон ва юц ца па тра ба ван ні пра віл 

пра мыс ло вай бяс пе кі пад час экс плу а та цыі гру за пад' ём ных кра наў.

Ін спек та ры ве дам ства знай шлі больш за шэсць сот па ру шэн няў. Сум ным лі да-

рам тут з'яў ля ец ца ста лі ца, на чыю до лю пры па дае амаль па ло ва ад 

вы кры тых хібаў. Усе яны на сі лі ар га ні за цый ны ха рак тар. СТАР. 7СТАР. 7

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў 
«рас ша вя ліць» Ві цеб скую воб ласць

Пы тан ням аг ра пра мыс ло ва га комп лек су Ві цеб шчы ны 

ў ліс та па дзе бы ла пры све ча на асоб ная на ра да ў цэнт раль ным 

го ра дзе воб лас ці. «Рэ ані ма ваць» гас па дар ку рэ гі ё на прыязджаў 

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка. Су стрэ ча па він на бы ла стаць 

гіс та рыч най па вы праў лен ні эка на міч на га ста ну ў сель скай 

гас па дар цы рэ гі ё на. Ця гам апош ніх га доў усе асноў ныя па каз чы кі 

гэ тай сфе ры «мі ну са ва лі».

Удзель ні кі на ра ды та ды пра па на ва лі кі раў ні ку дзяр жа вы сваё ба чан-

не вый сця з сі ту а цыі, та кое ж маш таб нае, як і праб ле мы, — ства рэн-

не су пер буй но га хол дын га, які зой ме 2/3 тэ ры то рыі рэ гі ё на. Прэ зі дэнт 

ідэю ме га аб' яд нан ня не пад тры маў, па ра іў не ад маў ляц ца ад сы ра він ных 

зон, ад рэ гу ля ваць цэ ны для іс ну ю чых ін тэ гра цый ных струк тур, да зво ліць 

пры ва ты за цыю праб лем ных гас па да рак і даць ад тэр мі ноў ку 

ў вы пла це даў гоў рэ гі ё на.

ГА ЛОЎ НАЕ СЛО ВА — «СЯ МЕЙ НЫ»ГА ЛОЎ НАЕ СЛО ВА — «СЯ МЕЙ НЫ»

Ве ра ні ка і Ан ге лі на — вы ха ван-

кі ся мей на га дзі ця ча га до ма, які 

лі та раль на ўчо ра спра віў на ва-

сел ле ў Ле нін скім ра ё не Брэс та. 

У аб лас ным цэнт ры гэ та ўжо 

вось мая па лі ку па доб ная ўста-

но ва. На па чат ку яго бу даў ніц тва 

быў аб' яў ле ны кон курс на па са ду 

баць коў-вы ха ва це ляў. Ця пер 

у двух па вяр хо вым ка тэ джы бу дуць 

жыць Сяр гей і Воль га Брух, якія, 

прай шоў шы спе цы яль нае на ву-

чан не, узя лі на вы ха ван не се мя-

рых дзя цей, што за ста лі ся без 

апе кі баць коў. Са мі су жэн цы — 

баць кі 11-га до вай дзяў чын кі 

і сы на-да школь ні ка, так што дзяў-

чын кам, якія на фо та з за да валь-

нен нем па зі ру юць у сва ім па коі, 

дак лад на бу дзе не сум на 

ў вя лі кай сям'і, бо га лоў нае сло ва 

ў наз ве іх но ва га до ма — 

«ся мей ны».

«У нас ёсць усё для та го, 
каб нар маль на плыць і не па та нуць»

СТАР. 2СТАР. 2


