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НАДЗЁННАЕ

6 верасня 2019 г.

УЗАЕМНАЯ ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦЬ
Кі раў нік Бе ла ру сі Аляк сандр
Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам
Азіяцкага банка інфраструктурных
інвестыцый Цзінь Ліцюнем.
Беларускі лідар адзначыў, што адносіны паміж Беларуссю і Азіяцкім
банкам інфраструктурных інвестыцый
толькі пачынаюцца. «Гэта старонка
чыстая, там няма нічога станоўчага,
бо гэта першыя крокі, але, на шчасце,
няма і нічога дрэннага, — сказаў ён.
— Таму мы поўныя рашучасці выбудаваць нашы адносіны так, каб гэта
стала ўзорам для іншых».
Аляксандр Лукашэнка падзякаваў
кіраўніку банка за намер інвеставаць
сродкі ў беларускую інфраструктуру.
«Вы ведаеце, што Беларусь — гэта
цэнтр Еўропы, транзітная краіна, і для
нас вельмі важна развіццё інфраструктурных кірункаў, перш за ўсё дарожнай
сеткі, — паведаміў Прэзідэнт Беларусі. —
У сувязі з гэтым вы цудоўна разумееце, што для сувязяў паміж Азіяцкім
рэгіёнам, перш за ўсё, Кітайскай Народнай Рэспублікай і заходнім светам,
Заходняй Еўропай, Беларусь становіцца досыць прывабным цэнтрам.
Пэўныя напрацоўкі ўжо ў нас ёсць і па
аўтамабільным, і па чыгуначным транспарце ў плане гандлёвых зносін —
гэта таксама павінна ўзмацніць вашу
цікавасць да Беларусі».
Кіраўнік дзяржавы падтрымаў намер банка ўкласці інвестыцыі ў інфраструктуру Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень».
«Я таксама ведаю, што вы сур'ёзна
займаецеся пытаннямі гарадской гаспадаркі, энергетыкай — усё гэта ў
Беларусі запатрабавана, і мы будзем
прапаноўваць вам праекты, калі вы
палічыце патрэбным у іх удзельнічаць,
і будзем за гэта ўдзячныя, тым больш
што ўмовы, якія ваш банк прапаноў-

вае, не горшыя за ўмовы іншых міжнародных банкаў», — дадаў Аляксандр
Лукашэнка.
Ён праінфармаваў суразмоўніка,
што ў Беларусі вельмі шмат і ўласных
сродкаў, і сродкаў еўрапейскіх фінансавых арганізацый, і Сусветнага банка
апошнім часам укладзена ў развіццё
дарожнай сеткі. «У нас засталіся дзве
дарогі, якія пакуль недабудаваныя і
не прафінансаваныя. Гэта дарога на
поўнач — да Полацка, і дарога, якую
мы плануем па поўдні, каб перахапіць
паўднёвы напрамак, які ідзе з Расійскай Федэрацыі, — Гомель — Брэст.
Вось дзве такія дарогі, якія я асабіста
мару пабудаваць у найбліжэйшы час», —
паведаміў спадару Цзіню Ліцюню Аляксандр Лукашэнка.
Рэканструкцыю дарогі ў напрамку
Полацка Азіяцкі банк інфраструктурных інвестыцый гатовы падтрымаць,
на гэтую тэму ідуць перагаворы з беларускім урадам. Прэзідэнт Беларусі
прапанаваў банку разгледзець і праект
па паўднёвым транспартным калідоры
з тым, каб наша краіна мела магчымасць абраць найлепшы з варыянтаў,
які ёй прапаноўваюць розныя міжнародныя фінасавыя арганізацыі.
«А таксама пытанні энергетыкі, водаадвядзення, магчыма, рэінавацый
будынкаў для жылля нашых грамадзян... Увогуле, праблем, якія трэба
вырашаць калі не сёння, то заўтра,
шмат, і калі вы нас у гэтым падтрымаеце, будзем удзячныя вам і гатовыя
супрацоўнічаць», — рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.
Спадар Цзінь адказаў, што банк
удзячны Прэзідэнту Беларусі за падтрымку і магчымасць удзелу ў развіцці інфраструктуры краіны. «З таго
моманту, як членства Беларусі было
зацверджана ў нашым банку, мы адчувалі вашу падтрымку і ўдзячныя за

яе», — сказаў ён. «За апошнія два дні
мы правялі шмат сустрэч з прадстаўнікамі Савета Міністраў, банкаў, у тым
ліку Банка развіцця. І я ўражаны тым,
наколькі людзі адданыя справе развіцця краіны».
У размове з журналістамі ён назваў
сустрэчу з Прэзідэнтам Беларусі вельмі плённай. «Мы абмяркоўвалі магчымасці нашага супрацоўніцтва і тую
ролю, якую можа выканаць наш банк
у далейшым сацыяльна-эканамічным
развіцці краіны, — паведаміў ён. —
Для нас будзе гонарам супрацоўнічаць
з такой працаздольнай нацыяй».
Прэзідэнт банка дадаў, што з пункту
гледжання геаграфіі Беларусь знаходзіцца ў стратэгічна важным месцы,
яна з'яўляецца свайго роду мос там
паміж Еўропай і Азіяй, таму развіццё
яе транспартнай сістэмы выходзіць на
першае месца. Ён расказаў, што яго
ўразіла дынаміка развіцця Кітайскабеларускага індустрыяльнага парка
«Вялікі камень», і што ў банка ёсць
пэўныя ідэі па ўдзеле ў развіцці парка,
якія будуць абмяркоўвацца камандай
фінансістаў больш дэталёва.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

 Да ведама
Штаб-кватэра Азіяцкага банка інфраструктурных інвестыцый знаходзіца ў Пекіне. 100 краін з'яўляюцца яго
членамі і кандыдатамі на ўступленне.
Самыя буйныя акцыянеры — Кітай,
Індыя і Расія. Статутны капітал банка
складае 100 мільярдаў долараў.
Асноўная мэта банка — садзейнічанне ўстойліваму эканамічнаму
развіццю і паляпшэнню інфраструктурных сувязяў у Азіі шляхам ажыццяўлення інвестыцый у інфраструктуру і іншыя вытворчыя сек тары
эканомікі.

У БРЭСЦЕ СТВОРАЦЬ ІТ-КЛАСТАР
На ІІ Эканамічным форуме гарадоў-пабрацімаў і партнёраў Брэста падпісана пагадненне аб стварэнні ў
горадзе ІT-кластара.
Пагадненне аб супрацоўніцтве заключана паміж кампаніямі «Эполь софт» і «Оранжсофт дэвэлапмент», Брэсцкім
мясцовым фондам рэгіянальнага развіцця, Брэсцкім навукова-тэхналагічным паркам, Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэтам і Брэсцкім дзяржаўным універсітэтам
імя А.С. Пушкіна. Дакумент прадугледжвае стварэнне ў
абласным цэнтры кластара інфармацыйных тэхналогій.

У пагадненні партнёры прапісалі ўмовы супрацоўніцтва, яно
пасля будзе напаўняцца праектамі ў розных галінах.
Па словах рэк тара БрДТУ Аляксандра ДРАГАНА,
ІT-кластар адкрывае вялікія перспектывы для ўсіх удзельнікаў. У найбліжэйшы час ва ўніверсітэце адкрыецца новая
лабараторыя робататэхнікі.
Усяго падчас эканамічнага форуму падпісана больш за
20 пагадненняў аб супрацоўніцтве, паведамляе БелТА. Развіваць кантакты з прадпрыемствамі, арганізацыямі і ўстановамі Брэста маюць намер прадстаўнікі Расіі, Польшчы,
Славакіі, Балгарыі, Грузіі, Ізраіля, Літвы і іншых краін.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Брытанскія парламентарыі прагаласавалі
за адтэрміноўку «брэксіту»
Палата абшчын Вялікабрытаніі прыняла праект аб пераносе «брэксіту», які першапачаткова быў запланаваны на
31 кастрычніка гэтага года.
Прэм'ер-міністр Борыс Джонсан прыгразіў парламенту перавыбарамі за перанос тэрмінаў выхаду краіны з ЕС.
Выхад краіны са складу Еўрасаюза адтэрмінаваны на
тры месяцы — да 31 студзеня. Пра гэта сведчаць вынікі
галасавання, якое адбылося ў сераду ў ніжняй палаце заканадаўчага органа. На карысць унясення змены выказаліся
329 дэпутатаў, супраць прагаласавалі 300 парламентарыяў.
Папраўкі супярэчаць пазіцыі прэм'ер-міністра Борыса
Джонсана, які мае цвёрды намер вывесці Злучанае Каралеўства з Еўрасаюза 31 кастрычніка незалежна ад таго,
удасца яму дамагчыся пагаднення з Бруселем ці не.
Джонсан ужо паабяцаў, што калі дэпутаты выкажуцца за
адтэрміноўку, то ён распусціць парламент і прызначыць на
15 кастрычніка датэрміновыя выбары, паведамляе ТАСС.

Індыя выдзеліць крэдыт на 1 млрд долараў
на развіццё Далёкага Усходу
Індыя гатова выдаць крэдытную лінію на 1 млрд долараў для развіцця Далёкага Усходу, заявіў прэм'ер-міністр
краіны Нарэндра Модзі, выступаючы на Усходнім эканамічным форуме ва Уладзівастоку.
«Для таго каб працягваць дапамагаць развівацца
Далёкаму Усходу, Індыя выдзеліць крэдытную лінію ў
памеры $1 млрд», — заявіў індыйскі прэм'ер.

Ён адзначыў, што гэтая мера з'яўляецца беспрэцэдэнтнай. Паводле яго слоў, Індыя вельмі актыўна працуе
ў гэтым рэгіёне. Модзі расказаў, што Нью-Дэлі і Масква
падчас УЭФ ужо заключылі каля 50 пагадненняў аб інвестыцыях на 5 млрд долараў, бо Далёкі Усход валодае
вялікімі прыроднымі рэсурсамі, а таксама патэнцыялам
для актыўнага развіцця.
«Мы без усякага сумнення будзем заставацца актыўнымі партнёрамі ў нашым прыярытэтным супрацоўніцтве», — дадаў ён.
Раней паведамлялася, што Індыя заказала ў Расійскай
Федэрацыі ўзбраенне на суму ў 14,5 млрд долараў.

Суд дазволіў французскаму пеўню Марысу
кукарэкаць уранку
Суд французскай камуны
Рашфор адхіліў іск пенсіянераў
да гаспадыні пеўня Марыса, які
перашкаджаў суседзям спаць.
На іх думку, птушка пачынала
кукарэкаць занадта рана.
«Юстыцыя дазволіла пеўню
Марысу працягваць спяваць, адхіліўшы іск суседзяў, якія
абвінавачвалі яго ў ранніх пабудках», — паведаміў 5 верасня партал Frаnсе Іnfо.
Яшчэ ў 2017 годзе пажылая пара Біронаў пачала скардзіцца на пеўня, які крычыць занадта рана. У той жа час у
падтрымку гаспадыні галасістай птушкі Корын Фесо стварылі дзве петыцыі. Іх падпісала амаль 155 тысяч чалавек.
У ліпені 2019 года прайшло пасяджэнне суда па справе гучнага пеўня. На яго не з'явіліся ні пазоўнікі, ні адказчык цяжбы. Абвяшчэнне вердыкту адклалі тады да
5 верасня.

МІЛІЦЫЯ
ЧУЕ ЛЮДЗЕЙ
Прэзідэнт прыняў з дакладам
міністра ўнутраных спраў Юрыя Караева
Кіраўнік дзяржавы спытаў міністра пра яго першыя
ўражанні на новай пасадзе, заўважыўшы, што з навядзеннем парадку новы міністр унутраных спраў
добра знаёмы. «І трэба сказаць, што да нашых падраздзяленняў, якія лічацца за Міністэрствам унутраных спраў, я прэтэнзій практычна не меў. Дзякуй
богу, што ў нас і абстаноўка была больш-менш спакойная ў краіне. Дай бог так і надалей. Тым не менш
гэта і дзякуючы таму, што ўсе разумеюць — рэакцыя будзе імгненнай і адэкватнай», — заўважыў
беларускі лідар.
У якасці прыкладу добрай работы міліцыі ён прывёў
раскрыццё абрабавання ювелірнай крамы ў Мінску. «На
выклік вы дастойна адказалі. Няхай так заўсёды будзе. Вы
вельмі хутка развярнуліся і раскрылі гэту крымінальную
справу, хоць следства і суд яшчэ прымуць рашэнне, ну а
вашы хлопцы спрацавалі добра. Малайцы! Я вас прашу,
перадайце ім маю шчырую падзяку за аператыўную работу, за той прафесіяналізм, які яны праявілі», — дадаў
Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт таксама пацікавіўся думкамі міністра пра
абстаноўку ў грамадстве: ці ёсць моманты, на якія трэба
звярнуць увагу.
Міністр далажыў Прэзідэнту, што сёлета абстаноўка
ў краіне застаецца падкантрольнай органам унутраных
спраў. «Па выніках сямі месяцаў захоўваецца ўмераны
тэмп прыросту агульнай колькасці злачынстваў, пры гэтым удзельная вага цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў
зменшылася. Тэндэнцыя росту адбываецца за кошт правапарушэнняў у сферы высокіх тэхналогій, — праінфармаваў
ён. — Гэта ў асноўным крадзяжы з дапамогай банкаўскіх
картак і ўзломы інтэрнэт-акаўнтаў карыстальнікаў».
Каментуючы журналістам свой даклад кіраўніку дзяржавы, міністр дадаў, што апошнім часам таксама нязначна
павялічылася падлеткавая злачыннасць за кошт правапарушэнняў у сферы наркаспажывання.
На думку Юрыя Караева, трэба ўзмацніць яго кіраўніцкі ўплыў на дысцыпліну, маральна-псіхалагічны клімат у
шэрагах супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. Міністр
далажыў таксама Прэзідэнту пра крокі, якія МУС робіць
для выпраўлення хібаў, аб якіх ішла размова на нядаўняй
нарадзе ў кіраўніка дзяржавы, прысвечанай рабоце праваахоўных органаў. У прыватнасці, датычна павышэння
якасці збору доказаў падчас расследавання карупцыйных
спраў і эканамічных злачынстваў.
«Узмоцненая работа па павышэнні якасці рэагавання на звароты грамадзян. Тое, што казалі ў Адміністрацыі Прэзідэнта, — 25 працэнтаў усіх зваротаў датычацца
праваахоўных органаў, іх якасці работы. Будзем больш
дасканала, дэталёва разбірацца з кожнай заявай, каб
грамадзяне не атрымлівалі адпіскі. Будзем разбірацца,
у чым супрацоўнікі органаў унутраных спраў парушылі
правы грамадзян, магчыма, паводзілі сябе некарэктна, не
стрымаліся. Будзем даваць такім выпадкам прынцыповую
ацэнку, каб тыя, хто звяртаецца да нас, упэўніліся, што
яны пачутыя», — сказаў міністр МУС.
Юрый Караеў запэўніў журналістаў, што яго ведамства больш уважліва вывучае таксама інфармацыю, якая
датычыцца работы міліцыі, у СМІ. « У тым ліку ў інтэрнэце, у тым ліку ў незалежных, апазіцыйных СМІ, бо яны ж
аднекуль гэтыя матэрыялы бяруць, не заўсёды яны прыдуманыя, паклёп, недзе падставы ёсць. Каб не было беспакаранасці і ўсёдазволенасці тых, хто ад імя ўлады можа
валодаць нейкімі прывілеямі, як ім падаецца. Усе павінны
дакладна, як ваенныя людзі, як людзі ў пагонах, выконваць свае абавязкі перш за ўсё, і памятаць, што служаць
народу, грамадзяніну, грамадству, абараняюць яго правы», — рэзюмаваў міністр.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Надзённыя пытанні
і іх вырашэнне
7 верасня ў аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме
адбудуцца традыцыйныя прамыя тэлефонныя лініі
кіраўніцтва рэгіёнаў з жыхарамі. У гэтую суботу з
9.00 да 12.00 на сувязі будуць:
першы намеснік старшыні БРЭСЦКАГА аблвыканкама Валерый Васілевіч Рабкавец (8 016 221 31 21);
намеснік старшыні ВІЦЕБСКАГА аблвыканкама
Барыс Сяргеевіч Яфрэмаў (8 021 222 22 22);
намеснік старшыні ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама
Уладзімір Аляксандравіч Прывалаў (8 023 233 12 37);
старшыня ГРОДЗЕНСКАГА абласнога Савета
дэпутатаў Ігар Георгіевіч Жук (8 015 273 56 44),
кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎСКА ГА абл вы кан ка ма
Рыгор Аляксандравіч Варонін (8 022 250 18 69);
першы намеснік старшыні МІНСКАГА аблвыканкама Ігар Мікалаевіч Макар (8 017 500 41 60);
старшыня МІНСКАГА гарадскога Савета дэпутатаў
Васіль Васілевіч Панасюк (8 017 222 44 44)

