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ТРЫ «КІТЫ»
ПАЛІТЫКА,
ПРЫВАБНАЯ
ДЛЯ ІНВЕСТЫЦЫЙ
Аляксандр Лукашэнка ўчора падпісаў
дырэктывы аб развіцці вёскі,
прыярытэтах будаўнічай галіны
і сферы ЖКГ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў
сустрэчу з прадстаўнікамі Еўрапейскага банка
рэканструкцыі і развіцця (ЕБРР). Наша краіна
знаходзіцца ў першым дзясятку краін,
з якімі працуе ЕБРР. Кіраўнік дзяржавы
падзякаваў за станоўчую дынаміку
супрацоўніцтва. За мінулы год інвестыцыі ЕБРР
у Беларусь павялічыліся ў два разы
і дасягнулі 360 мільёнаў еўра.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што стратэгія двухбаковага супрацоўніцтва насычана ініцыятывамі, ад
якіх залежыць якасць жыцця насельніцтва. «Асабліва
хачу адзначыць тыя праекты, якія звязаны з галінамі
жыллёва-камунальнага будаўніцтва, павышэння якасці
пітной вады — гэта для нас вельмі важна, — будаўніцтвам дарог, рэканструкцыяй мастоў, якія ў нас у многіх
населеных пунктах патрабуюць неадкладнага рамонту», — звярнуў увагу Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў вялікае значэнне дапамогі з боку ЕБРР па правядзенні беспамылковай,
народнай прыватызацыі. А таксама дадаў: «Падтрымка
малога, сярэдняга бізнесу за апошнія гады з вашага
боку беспрэцэдэнтная». Прэзідэнт лічыць, што гэта
вялікі ўклад у будучыню.
Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што Беларусь заўсёды будзе надзейным партнёрам для ЕБРР. «Мы будзем
свята выконваць тыя дамоўленасці, якія заключылі з
вамі, з вашым банкам. І з Беларуссю вы ніколі не будзеце мець праблем», — сказаў ён.
Ён прапанаваў разгледзець нашу краіну як пляцоўку
для правядзення чарговага пасяджэння кіруючага савета банка ў 2022 годзе і паабяцаў забяспечыць самы
высокі ўзровень падтрымкі мерапрыемства. Акрамя
таго, ён запрасіў прэзідэнта ЕБРР наведаць Другія
Еўрапейскія гульні гэтым летам у Мінску.
Прэзідэнт Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця Сума Чакрабарці разлічвае, што ў найбліжэйшыя
гады Беларусь увойдзе ў топ-5 краін, з якімі працуе
ЕБРР. Кіраўнік банка падкрэсліў, што паміж яго камандай і беларускімі міністэрствамі склаліся вельмі цёплыя
і плённыя адносіны.
У размове з журналістамі Сума Чакрабарці адзначыў, што першы раз сустракаўся з Прэзідэнтам Беларусі
ў 2015 годзе, і за гэты час быў забяспечаны сур'ёзны
рост інвестыцый у эканоміку краіны. Летась яны былі
рэкордныя. «Усё гэта было абумоўлена, у першую чаргу, стратэгічным курсам, які ўзяў Прэзідэнт Беларусі на
розныя рэформы. Яны паспяхова рэалізуюцца ўрадам
Беларусі ў шэрагу кірункаў. Акрамя таго, гэта было
магчыма дзякуючы намаганням ЕБРР, які актыўна прыцягваў замежных інвестараў у Беларусь», — падкрэсліў
Сума Чакрабарці.
Ён расказаў, што падчас сустрэчы з Аляксандрам
Лукашэнкам абмяркоўвалася, якім чынам у будучым
можна прыцягваць стратэгічных буйных замежных
інвес тараў у банкаўскай ці карпаратыўнай сферы.
У першую чаргу гэта абумоўлена эфектыўнай палітыкай, якая рэалізуецца беларускім урадам, і стабільнай макраэканамічнай сітуацыяй. Стабільная палітыка, падкрэсліў Чакрабарці, добра адбіваецца на
інвес тыцыйным клімаце і прывабная для замежных
інвес тараў.
«Акрамя таго, для інвестараў вельмі важная наяўнасць прадуманай палітыкі ў выпадках, калі яны
прымаюць рашэнне аб набыцці кантрольнага або
стратэгічнага пакета акцый у тым ці іншым банку або
прадпрыемстве. Сёння са спадаром Прэзідэнтам мы
абмеркавалі шэраг розных магчымасцяў, ініцыятыў, у
якіх ЕБРР плануе прыняць удзел», — рэзюмаваў Сума
Чакрабарці.
Ён таксама дадаў, што банк плануе ўдзельнічаць
у рэформе энергетычнага сектара Беларусі. Дарэчы,
Мінск далучыўся да ініцыятывы банка «Зялёныя гарады». Пілотны праект, які стартуе ў сталіцы, будзе
датычыцца хатніх гаспадарак. У яго рамках плануецца іс тотна знізіць выдаткі на энергазабеспячэнне жыллёвага фонду. Калі гэтая ініцыятыва будзе
паспяховай, яна распаўсюдзіцца на іншыя гарады
Беларусі.
Як расказаў еўрачыноўнік, на сустрэчы з Прэзідэнтам таксама абмяркоўвалася прыватызацыя Белінвестбанка. Гэта пытанне ставілася і на першай сустрэчы
чатыры гады таму, за гэты час дасягнуты значны прагрэс па згаданым кірунку. Упершыню за многія гады
Белінвестбанк атрымаў істотны прыбытак. ЕБРР плануе набыць пэўны пакет акцый, але пакуль што канкрэтная сума не абмяркоўвалася. Працэс будзе праходзіць
на камерцыйнай аснове, што дазволіць забяспечыць
прывабнасць для замежных інвестараў і дазволіць знізіць працэнтныя стаўкі пры выхадзе Белінвестбанка на
міжнародную арэну.
Надзея АНІСОВІЧ.

У кожнай з трох дырэктыў выкладзены
рашэнні прысвечаных кожнаму з кірункаў
рэспубліканскіх семінараў-нарад, якія прайшлі ў
канцы 2017-га і на працягу 2018 года.

Выкананне асноўных палажэнняў Дырэктывы № 6
«Аб развіцці вёскі і павышэнні эфектыўнасці аграрнай
галіны» забяспечыць устойлівае развіццё сельскай мясцовасці, павышэнне ўзроўню жыцця і занятасці яе насельніцтва. Выкананне палажэнняў дакумента дазволіць
забяспечыць рост не толькі прадукцыйнасці працы ў
сельскай гаспадарцы, але і заробкаў у галіне, паведамляе прэс-служба Прэзідэнта.
Асноўныя прынцыпы Дырэк тывы № 7 «Аб удасканаленні і развіцці жыллёва-камунальнай гаспадаркі
краіны» — сумленная тарыфная палітыка, якасныя
паслугі, работа з насельніцтвам, падтрымка малазабяспечаных грамадзян, удасканаленне абыходжання
з камунальнымі адходамі і іншыя.
У Дырэктыве № 8 «Аб прыярытэтных кірунках развіцця будаўнічай галіны» змешчаны пастаўленыя кіраўніком
дзяржавы задачы па ліквідацыі наяўных у галіне праблем
і павышэнні яе эфектыўнасці. А гэта — захаванне нарматыўных тэрмінаў будаўніцтва аб'ектаў, падтрыманне
кошту квадратнага метра жылля на ўзроўні сярэдняга
заробку, зніжэнне да аднаго года тэрміну накіравання
шматдзетных сем'яў на будаўніцтва жылля.
Марыя ДАДАЛКА.

 Каментарый у тэму

Пяць базавых прынцыпаў Дырэктывы № 8
Начальнік галоўнага ўпраўлення
горадабудаўніцтва, праектнай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай палітыкі Міністэрства архітэктуры і
будаўніцтва Арцём ЮШКЕВІЧ:
— Гэты дакумент грунтуецца на пяці базавых прынцыпах. Першы — інвестыцыйная прывабнасць будаўнічай
дзейнасці, сацыяльныя гарантыі, якія
мы прадстаўляем насельніцтву. Другі —
комплекснасць развіцця тэрыторый і
рацыянальнасць іх выкарыстання, трэці — эфектыўнасць работы прадпрыемстваў будаўнічай галіны. Гэта падрадныя, праектныя, інжынерныя арганізацыі і арганізацыі, якія займаюцца
выпускам прамысловых матэрыялаў.
Чацвёрты прынцып — лічбавізацыя, пяты — інавацыйнае развіццё кадравага
патэнцыялу.
Для павышэння інвестыцыйнай прывабнасці будуць адпрацоўвацца пытан-

ні будаўніцтва інфраструктуры апераджальнымі тэмпамі, удасканалення адміністрацыйных працэдур і тэхнічных
нарматыўных прававых актаў. «У гэтым
нам дапаможа норма Дырэктывы, згодна з якой міністэрства становіцца рэгулятарам у галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці. Мы
будзем адзіным органам, упаўнаважаным выдаваць тэхнічныя нарматыўныя
прававыя акты, якія будуць рэгуляваць
будаўнічую галіну.
Што датычыцца сацыяльных гарантый, прадугледжана зніжэнне да аднаго
года тэрміну накіравання шматдзетных
сем'яў на будаўніцтва жылля. «Найважнейшым параметрам, якога мы ўжо дасягнулі і працягваем выконваць, з'яўляецца будаўніцтва жылля з дзяржаўнай
падтрымкай па кошце, не вышэй за сярэднямесячную заработную плату па
рэспубліцы. Мы таксама будзем максімальна развіваць гарады-спадарожнікі.

Забудова павінна быць комплекснай,
камфортнай, са стварэннем безбар'ернага асяроддзя. Будуць пераглядацца
падыходы ў частцы рацыянальнага выкарыстання санітарна-ахоўных зон.
Таксама плануецца аптымізаваць
працоўныя, фінансавыя, эканамічныя
падыходы для таго, каб прадпрыемствы
будаўнічай галіны павышалі сваю рэнтабельнасць і эфектыўнасць. У сферы
адукацыі будуць удасканальвацца праграмы навучання і ўкараняцца новыя
інавацыйныя падыходы. Беларусь — адна з тых краін, якія сямімільнымі крокамі
рухаюцца наперад у галіне лічбавізацыі,
і будаўнічая галіна не адстае. У Дырэктыве закладзеныя асноўныя пастулаты,
задачы, даручэнні, якія трэба выканаць
у найбліжэйшы час. Гэта і стварэнне
дзяржбудпартала, і ўкараненне сістэм
інфармацыйнага мадэлявання (так званых BІM-тэхналогій).
Паводле БелТА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Палата прадстаўнікоў ЗША запытае дакументы
для вывучэння злоўжыванняў уладай Трампам
Юрыдычны камітэт Палаты прадстаўнікоў ЗША
ў панядзелак накіраваў
больш чым 60 запытаў супрацоўнікам Белага дома,
міністэрства юстыцыі і іншым прадстаўнікам амерыканскага істэблішменту
для збору звестак аб магчымым злоўжыванні ўладай, карупцыі і стварэнні перашкод правасуддзю з боку прэзідэнта
ЗША Дональда Трампа. Пра гэта ў інтэрв'ю на тэлеканале
ABC паведаміў старшыня юрыдычнага камітэта Джэралд
Надлер (дэмакрат ад штата Нью-Ёрк).
«Мы накіроўваем запыты на атрыманне дакументаў
больш чым 60 асобам, што прадстаўляюць Белы дом і
міністэрства юстыцыі ЗША, а таксама Дональду Трампу-малодшаму, каб пачаць расследаванне і прадставіць
амерыканцам доказы аб перашкодзе правасуддзю, карупцыі і злоўжыванні ўладай Трампам», — заявіў Надлер.
На пытанне вядучага, ці лічыць ён, што прэзідэнт ЗША
«перашкаджае правасуддзю», старшыня камітэта адказаў станоўча.
Па інфармацыі тэлеканала, прэзідэнт і асобы з яго атачэння даўно адчуваюць вялікую заклапочанасць у сувязі з
расследаваннямі пракуратуры Нью-Ёрка, звязанымі ў тым
ліку з дзейнасцю былога юрыста Трампа Майкла Коэна. Як
гаворыцца ў матэрыяле, Трамп асцерагаецца, што даныя
разбіральніцтва могуць напрамую закрануць яго бізнес і ў
перспектыве нанесці шкоду значна большую, чым рассле-

даванне спецпракурора Роберта Мюлера, якое датычыцца
сувязяў Трампа з РФ, што нібыта мелі месца.

Прэм'ер-міністр Пакістана
адмовіўся вылучацца на Нобелеўскую прэмію міру
Кіраўнік урада Пакістана Імран Хан не збіраецца прэтэндаваць на Нобелеўскую прэмію міру. Такую заяву ён
апублікаваў на сваёй старонцы ў «Твітэры».
«Я не варты Нобелеўскай прэміі міру. Яе павінен атрымаць той, хто вырашыць спрэчку аб прыналежнасці Кашміра ў адпаведнасці з воляй яго жыхароў, а таксама пракладзе шлях да міру і развіцця чалавечага патэнцыялу на
субкантыненце», — напісаў Імран Хан.

Вучоныя працуюць над кардыёстымулятарам,
які падзараджаецца ад сэрцабіцця
Кітайскія навукоўцы распрацавалі кардыястымулятар
з тэхналогіяй, якая дазваляе выкарыстоўваць у якасці
крыніцы энергіі непасрэдна само скарачэнне сардэчнай
мышцы. Як паведамляе агенцтва «Сіньхуа», адпаведнымі
даследаваннямі займаецца каманда вучоных з Шанхайскага ўніверсітэта транспарту.
Традыцыйныя кардыястымулятары, якія ўжываюцца пры
дысфункцыі сэрца, маюць абмежаваны тэрмін службы з-за
выкарыстання ў іх элементаў сілкавання. Звычайна такія
прыборы мяняюць адзін раз у 5—12 гадоў. Пры гэтым нярэдка ўзнікаюць ускладненні ў выглядзе інфекцый і крывацёкаў. Шанхайскія вучоныя стварылі прататып новага
кардыястымулятара, які падсілкоўваецца за кошт выпрацоўваемай пры сэрцабіцці натуральнай энергіі. Доследныя
ўзоры ўжо прайшлі паспяховыя выпрабаванні.

