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ПА ЛІ ТЫ КА, 
ПРЫ ВАБ НАЯ 

ДЛЯ ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў 

су стрэ чу з прад стаў ні ка мі Еў ра пей ска га бан ка 

рэ кан струк цыі і раз віц ця (ЕБРР). На ша кра і на 

зна хо дзіц ца ў пер шым дзя сят ку кра ін, 

з які мі пра цуе ЕБРР. Кі раў нік дзяр жа вы 

па дзя ка ваў за ста ноў чую ды на мі ку 

су пра цоў ніц тва. За мі ну лы год ін вес ты цыі ЕБРР 

у Бе ла русь па вя лі чы лі ся ў два ра зы 

і да сяг ну лі 360 міль ё наў еў ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што стра тэ гія двух-

ба ко ва га су пра цоў ніц тва на сы ча на іні цы я ты ва мі, ад 

якіх за ле жыць якасць жыц ця на сель ніц тва. «Асаб лі ва 

ха чу ад зна чыць тыя пра ек ты, якія звя за ны з га лі на мі 

жыл лё ва-ка му наль на га бу даў ніц тва, па вы шэн ня якас ці 

піт ной ва ды — гэ та для нас вель мі важ на, — бу даў ніц-

твам да рог, рэ кан струк цы яй мас тоў, якія ў нас у мно гіх 

на се ле ных пунк тах па тра бу юць не ад клад на га ра мон-

ту», — звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў вя лі кае зна чэн не да-

па мо гі з бо ку ЕБРР па пра вя дзен ні бес па мыл ко вай, 

на род най пры ва ты за цыі. А так са ма да даў: «Пад трым ка 

ма ло га, ся рэд ня га біз не су за апош нія га ды з ва ша га 

бо ку бес прэ цэ дэнт ная». Прэ зі дэнт лі чыць, што гэ та 

вя лі кі ўклад у бу ду чы ню.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў, што Бе ла русь заў сё-

ды бу дзе на дзей ным парт нё рам для ЕБРР. «Мы бу дзем 

свя та вы кон ваць тыя да моў ле нас ці, якія за клю чы лі з 

ва мі, з ва шым бан кам. І з Бе ла рус сю вы ні ко лі не бу-

дзе це мець праб лем», — ска заў ён.

Ён пра па на ваў раз гле дзець на шу кра і ну як пля цоў ку 

для пра вя дзен ня чар го ва га па ся джэн ня кі ру ю ча га са-

ве та бан ка ў 2022 го дзе і па абя цаў за бяс пе чыць са мы 

вы со кі ўзро вень пад трым кі ме ра пры ем ства. Акра мя 

та го, ён за пра сіў прэ зі дэн та ЕБРР на ве даць Дру гія 

Еў ра пей скія гуль ні гэ тым ле там у Мін ску.

Прэ зі дэнт Еў ра пей ска га бан ка рэ кан струк цыі і раз-

віц ця Су ма Чак ра бар ці раз ліч вае, што ў най блі жэй шыя 

га ды Бе ла русь увой дзе ў топ-5 кра ін, з які мі пра цуе 

ЕБРР. Кі раў нік бан ка пад крэс ліў, што па між яго ка ман-

дай і бе ла рус кі мі мі ніс тэр ства мі скла лі ся вель мі цёп лыя 

і плён ныя ад но сі ны.

У раз мо ве з жур на ліс та мі Су ма Чак ра бар ці ад зна-

чыў, што пер шы раз су стра каў ся з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі 

ў 2015 го дзе, і за гэ ты час быў за бяс пе ча ны сур' ёз ны

рост ін вес ты цый у эка но мі ку кра і ны. Ле тась яны бы лі 

рэ корд ныя. «Усё гэ та бы ло аб умоў ле на, у пер шую чар-

гу, стра тэ гіч ным кур сам, які ўзяў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі на 

роз ныя рэ фор мы. Яны па спя хо ва рэа лі зу юц ца ўра дам 

Бе ла ру сі ў шэ ра гу кі рун каў. Акра мя та го, гэ та бы ло 

маг чы ма дзя ку ю чы на ма ган ням ЕБРР, які ак тыў на пры-

цяг ваў за меж ных ін вес та раў у Бе ла русь», — пад крэс ліў 

Су ма Чак ра бар ці.

Ён рас ка заў, што пад час су стрэ чы з Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам аб мяр коў ва ла ся, якім чы нам у бу ду чым

м ож на пры цяг ваць стра тэ гіч ных буй ных за меж ных

ін вес та раў у бан каў скай ці кар па ра тыў най сфе ры.

У пер шую чар гу гэ та аб умоў ле на эфек тыў най па лі ты-

 кай, якая рэа лі зу ец ца бе ла рус кім ура дам, і ста біль-

най мак ра эка на міч най сі ту а цы яй. Ста біль ная па лі-

ты ка, пад крэс ліў Чак ра бар ці, доб ра ад бі ва ец ца на 

ін вес ты цый ным клі ма це і пры ваб ная для за меж ных 

ін вес та раў.

«Акра мя та го, для ін вес та раў вель мі важ ная на-

яў насць пра ду ма най па лі ты кі ў вы пад ках, ка лі яны 

пры ма юць ра шэн не аб на быц ці кант роль на га або 

стра тэ гіч на га па ке та ак цый у тым ці ін шым бан ку або 

прад пры ем стве. Сён ня са спа да ром Прэ зі дэн там мы 

аб мер ка ва лі шэ раг роз ных маг чы мас цяў, іні цы я тыў, у 

якіх ЕБРР пла нуе пры няць удзел», — рэ зю ма ваў Су ма 

Чак ра бар ці.

Ён так са ма да даў, што банк пла нуе ўдзель ні чаць 

у рэ фор ме энер ге тыч на га сек та ра Бе ла ру сі. Да рэ чы, 

Мінск да лу чыў ся да іні цы я ты вы бан ка «Зя лё ныя га-

ра ды». Пі лот ны пра ект, які стар туе ў ста лі цы, бу дзе 

да ты чыц ца хат ніх гас па да рак. У яго рам ках пла ну-

ец ца іс тот на зні зіць вы дат кі на энер га за бес пя чэн-

не жыл лё ва га фон ду. Ка лі гэ тая іні цы я ты ва бу дзе 

па спя хо вай, яна рас паў сю дзіц ца на ін шыя га ра ды 

Бе ла ру сі.

Як рас ка заў еў ра чы ноў нік, на су стрэ чы з Прэ зі дэн-

там так са ма аб мяр коў ва ла ся пры ва ты за цыя Бел ін вест-

бан ка. Гэ та пы тан не ста ві ла ся і на пер шай су стрэ чы 

ча ты ры га ды та му, за гэ ты час да сяг ну ты знач ны пра-

грэс па зга да ным кі рун ку. Упер шы ню за мно гія га ды 

Бел ін вест банк атры маў іс тот ны пры бы так. ЕБРР пла-

нуе на быць пэў ны па кет ак цый, але па куль што кан крэт-

ная су ма не аб мяр коў ва ла ся. Пра цэс бу дзе пра хо дзіць 

на ка мер цый най асно ве, што да зво ліць за бяс пе чыць 

пры ваб насць для за меж ных ін вес та раў і да зво ліць зні-

зіць пра цэнт ныя стаў кі пры вы ха дзе Бел ін вест бан ка на 

між на род ную арэ ну.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

ТРЫ «КІ ТЫ»
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўчо ра пад пі саў 

ды рэк ты вы аб раз віц ці вёс кі, 
пры яры тэ тах бу даў ні чай га лі ны 

і сфе ры ЖКГ
У кож най з трох ды рэк тыў вы кла дзе ны 

ра шэн ні пры све ча ных кож на му з кі рун каў 

рэс пуб лі кан скіх се мі на раў-на рад, якія прай шлі ў 

кан цы 2017-га і на пра ця гу 2018 го да.

Вы ка нан не асноў ных па ла жэн няў Ды рэк ты вы № 6 

«Аб раз віц ці вёс кі і па вы шэн ні эфек тыў нас ці аграр най 

га лі ны» за бяс пе чыць устой лі вае раз віц цё сель скай мяс-

цо вас ці, па вы шэн не ўзроў ню жыц ця і за ня тас ці яе на-

сель ніц тва. Вы ка нан не па ла жэн няў да ку мен та да зво ліць 

за бяс пе чыць рост не толь кі пра дук цый нас ці пра цы ў 

сель скай гас па дар цы, але і за роб каў у га лі не, па ве дам-

ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

Асноў ныя прын цы пы Ды рэк ты вы № 7 «Аб удас ка-

на лен ні і раз віц ці жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі 

кра і ны» — сум лен ная та рыф ная па лі ты ка, якас ныя 

па слу гі, ра бо та з на сель ніц твам, пад трым ка ма ла за-

бяс пе ча ных гра ма дзян, удас ка на лен не абы хо джан ня 

з ка му наль ны мі ад хо да мі і ін шыя.

У Ды рэк ты ве № 8 «Аб пры яры тэт ных кі рун ках раз віц-

ця бу даў ні чай га лі ны» зме шча ны па стаў ле ныя кі раў ні ком 

дзяр жа вы за да чы па лік ві да цыі на яў ных у га лі не праб лем 

і па вы шэн ні яе эфек тыў нас ці. А гэ та — за ха ван не нар-

ма тыў ных тэр мі наў бу даў ніц тва аб' ек таў, пад тры ман не 

кош ту квад рат на га мет ра жыл ля на ўзроў ні ся рэд ня га 

за роб ку, зні жэн не да ад на го го да тэр мі ну на кі ра ван ня 

шмат дзет ных сем' яў на бу даў ніц тва жыл ля.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

го ра да бу даў ніц тва, пра ект най, на-

ву ко ва-тэх ніч най і іна ва цый най па-

лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і 

бу даў ніц тва Ар цём ЮШ КЕ ВІЧ:

— Гэ ты да ку мент грун ту ец ца на пя-

ці ба за вых прын цы пах. Пер шы — ін-

вес ты цый ная пры ваб насць бу даў ні чай 

дзей нас ці, са цы яль ныя га ран тыі, якія 

мы прад стаў ля ем на сель ніц тву. Дру гі — 

комп лекс насць раз віц ця тэ ры то рый і 

ра цы я наль насць іх вы ка ры стан ня, трэ-

ці — эфек тыў насць ра бо ты прад пры-

ем стваў бу даў ні чай га лі ны. Гэ та пад-

рад ныя, пра ект ныя, ін жы нер ныя ар га-

ні за цыі і ар га ні за цыі, якія зай ма юц ца 

вы пус кам пра мыс ло вых ма тэ ры я лаў. 

Чац вёр ты прын цып — ліч ба ві за цыя, пя-

ты — іна ва цый нае раз віц цё кад ра ва га 

па тэн цы я лу.

Для па вы шэн ня ін вес ты цый най пры-

ваб нас ці бу дуць ад пра цоў вац ца пы тан-

ні бу даў ніц тва інф ра струк ту ры апе рад-

жаль ны мі тэм па мі, удас ка на лен ня ад-

мі ніст ра цый ных пра цэ дур і тэх ніч ных 

нар ма тыў ных пра ва вых ак таў. «У гэ тым 

нам да па мо жа нор ма Ды рэк ты вы, згод-

на з якой мі ніс тэр ства ста но віц ца рэ гу-

ля та рам у га лі не ар хі тэк тур най, го ра да-

бу даў ні чай і бу даў ні чай дзей нас ці. Мы 

бу дзем адзі ным ор га нам, упаў на ва жа-

ным вы да ваць тэх ніч ныя нар ма тыў ныя 

пра ва выя ак ты, якія бу дуць рэ гу ля ваць 

бу даў ні чую га лі ну.

Што да ты чыц ца са цы яль ных га ран-

тый, пра ду гле джа на зні жэн не да ад на го 

го да тэр мі ну на кі ра ван ня шмат дзет ных 

сем' яў на бу даў ніц тва жыл ля. «Най важ-

ней шым па ра мет рам, яко га мы ўжо да-

сяг ну лі і пра цяг ва ем вы кон ваць, з'яў ля-

ец ца бу даў ніц тва жыл ля з дзяр жаў най 

пад трым кай па кош це, не вы шэй за ся-

рэд ня ме сяч ную за ра бот ную пла ту па 

рэс пуб лі цы. Мы так са ма бу дзем мак сі-

маль на раз ві ваць га ра ды-спа да рож ні кі. 

За бу до ва па він на быць комп лекс най, 

кам форт най, са ства рэн нем без бар' ер-

на га ася род дзя. Бу дуць пе ра гля дац ца 

па ды хо ды ў част цы ра цы я наль на га вы-

ка ры стан ня са ні тар на-ахоў ных зон.

Так са ма пла ну ец ца ап ты мі за ваць 

пра цоў ныя, фі нан са выя, эка на міч ныя 

па ды хо ды для та го, каб прад пры ем ствы 

бу даў ні чай га лі ны па вы ша лі сваю рэн-

та бель насць і эфек тыў насць. У сфе ры 

аду ка цыі бу дуць удас ка наль вац ца пра-

гра мы на ву чан ня і ўка ра няц ца но выя 

іна ва цый ныя па ды хо ды. Бе ла русь — ад-

на з тых кра ін, якія ся мі міль ны мі кро ка мі 

ру ха юц ца на пе рад у га лі не ліч ба ві за цыі, 

і бу даў ні чая га лі на не ад стае. У Ды рэк-

ты ве за кла дзе ныя асноў ныя па сту ла ты, 

за да чы, да ру чэн ні, якія трэ ба вы ка наць 

у най блі жэй шы час. Гэ та і ства рэн не 

дзярж буд пар та ла, і ўка ра нен не сіс тэм 

ін фар ма цый на га ма дэ ля ван ня (так зва-

ных BІM-тэх на ло гій).

Па вод ле Бел ТА.

Па ла та прад стаў ні коў ЗША за пы тае да ку мен ты 
для вы ву чэн ня зло ўжы ван няў ула дай Трам пам

Юры дыч ны ка мі тэт Па-

ла ты прад стаў ні коў ЗША 

ў па ня дзе лак на кі ра ваў 

больш чым 60 за пы таў су-

пра цоў ні кам Бе ла га до ма, 

мі ніс тэр ства юс ты цыі і ін-

шым прад стаў ні кам аме-

ры кан ска га іс тэб ліш мен ту 

для збо ру звес так аб маг чы мым зло ўжы ван ні ўла дай, ка-

руп цыі і ства рэн ні пе ра шкод пра ва суд дзю з бо ку прэ зі дэн та 

ЗША До наль да Трам па. Пра гэ та ў ін тэр в'ю на тэ ле ка на ле 

ABC па ве да міў стар шы ня юры дыч на га ка мі тэ та Джэ ралд 

Над лер (дэ ма крат ад шта та Нью-Ёрк).

«Мы на кі роў ва ем за пы ты на атры ман не да ку мен таў 

больш чым 60 асо бам, што прад стаў ля юць Бе лы дом і 

мі ніс тэр ства юс ты цыі ЗША, а так са ма До наль ду Трам-

пу-ма лод ша му, каб па чаць рас сле да ван не і прад ста віць 

аме ры кан цам до ка зы аб пе ра шко дзе пра ва суд дзю, ка-

руп цыі і зло ўжы ван ні ўла дай Трам пам», — за явіў Над лер. 

На пы тан не вя ду ча га, ці лі чыць ён, што прэ зі дэнт ЗША 

«пе ра шка джае пра ва суд дзю», стар шы ня ка мі тэ та ад ка-

заў ста ноў ча.

Па ін фар ма цыі тэ ле ка на ла, прэ зі дэнт і асо бы з яго ата-

чэн ня даў но ад чу ва юць вя лі кую за кла по ча насць у су вя зі з 

рас сле да ван ня мі пра ку ра ту ры Нью-Ёр ка, звя за ны мі ў тым 

лі ку з дзей нас цю бы ло га юрыс та Трам па Май кла Ко э на. Як 

га во рыц ца ў ма тэ ры я ле, Трамп асце ра га ец ца, што да ныя 

раз бі раль ніц тва мо гуць на пра мую за кра нуць яго біз нес і ў 

перс пек ты ве на нес ці шко ду знач на боль шую, чым рас сле-

да ван не спец пра ку ро ра Ро бер та Мю ле ра, якое да ты чыц ца 

су вя зяў Трам па з РФ, што ні бы та ме лі мес ца.

Прэм' ер-мі ністр Па кі ста на 
ад мо віў ся вы лу чац ца на Но бе леў скую прэ мію мі ру

Кі раў нік ура да Па кі ста на Ім ран Хан не збі ра ец ца прэ-

тэн да ваць на Но бе леў скую прэ мію мі ру. Та кую за яву ён 

апуб лі ка ваў на сва ёй ста рон цы ў «Тві тэ ры».

«Я не вар ты Но бе леў скай прэ міі мі ру. Яе па ві нен атры-

маць той, хто вы ра шыць спрэч ку аб пры на леж нас ці Каш-

мі ра ў ад па вед нас ці з во ляй яго жы ха роў, а так са ма пра-

кла дзе шлях да мі ру і раз віц ця ча ла ве ча га па тэн цы я лу на 

суб кан ты нен це», — на пі саў Ім ран Хан.

Ву чо ныя пра цу юць над кар ды ёс ты му ля та рам, 
які пад за ра джа ец ца ад сэр ца біц ця

Кі тай скія на ву коў цы рас пра ца ва лі кар дыя сты му ля тар 

з тэх на ло гі яй, якая да зва ляе вы ка рыс тоў ваць у якас ці 

кры ні цы энер гіі не па срэд на са мо ска ра чэн не сар дэч най 

мыш цы. Як па ве дам ляе агенц тва «Сінь хуа», ад па вед ны мі 

да сле да ван ня мі зай ма ец ца ка ман да ву чо ных з Шан хай-

ска га ўні вер сі тэ та транс пар ту.

Тра ды цый ныя кар дыя сты му ля та ры, якія ўжы ва юц ца пры 

дыс функ цыі сэр ца, ма юць аб ме жа ва ны тэр мін служ бы з-за 

вы ка ры стан ня ў іх эле мен таў сіл ка ван ня. Звы чай на та кія 

пры бо ры мя ня юць адзін раз у 5—12 га доў. Пры гэ тым ня-

рэд ка ўзні ка юць ус клад нен ні ў вы гля дзе ін фек цый і кры-

ва цё каў. Шан хай скія ву чо ныя ства ры лі пра та тып но ва га 

кар дыя сты му ля та ра, які пад сіл коў ва ец ца за кошт вы пра-

цоў ва е май пры сэр ца біц ці на ту раль най энер гіі. До след ныя 

ўзо ры ўжо прай шлі па спя хо выя вы пра ба ван ні.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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