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ДЫНАМІЧНЫ СТАРТ
Прэзідэнт сустрэўся з прадстаўніком Еўрапейскага інвестыцыйнага банка
На сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам ЕІБ Вазілам Худакам
кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка найперш
падзякаваў госцю за плённае супрацоўніцтва. «Я проста
па-чалавечы павінен вам падзякаваць за тое супрацоўніцтва,
якое ў нас з вамі ўстанавілася. Магу запэўніць, што
інтэнсіўнасць гэтага супрацоўніцтва, той узровень, на які мы
выйшлі, — беспрэцэдэнтныя, — заўважыў беларускі лідар. —
Пры гэтым праекты ў нас вельмі сур'ёзныя. Дзякуй і іншым
банкам, якія з'яўляюцца суінвестарамі па гэтых праектах».
Аляксандр Лукашэнка пера«Спадзяюся, што наша супралічыў шэраг важных для нашай цоўніцтва будзе развівацца такікраіны кірункаў, па якіх Еўрапейскі мі ж тэмпамі, мы знойдзем новыя
інвестыцыйны банк ажыццяўляе кірункі, якія будуць выгадныя для
крэдытаванне. Сярод іх рэкан- вас і для Беларусі. Я гатовы быць
струкцыя дарогі М-7/Е28 Мінск — гарантам, як і для іншых замежАшмяны — граніца Літоўскай Рэс- ных банкаў. Мы заўсёды былі напублікі (Каменны Лог), у тым ліку дзейным партнёрам і выконвалі
рэканструкцыя самога прапускно- свае абяцанні. Словам, будзем
га пункта на граніцы. «Мы разуме- працаваць, і вы гэта ўбачыце», —
ем, што для Еўропы, Расіі, Кітая рэзюмаваў кіраўнік беларускай
гэ та ты ся ча кі ла мет ро вае акно дзяржавы.
праз Беларусь надзвычай важВа зіл Худак ад ка заў, што
нае, — сказаў Прэзідэнт. — І тое, плённае супрацоўніцтва банка з
што мы цяпер з вамі робім, — гэта Беларуссю абумоўлена тым, што
не толькі для Беларусі або нейкай наша краіна дынамічна развіваадной краіны. Гэта для ўсяго свету ецца і мае вельмі цікавыя магчынайважнейшыя артэрыі».
масці для ўкладання інвестыцый.
Разам з Еўрапейскім банкам «Інвес тыцыі банка маюць доўгі
рэканструкцыі і развіцця ЕІБ фі- прамежак — на 15—25 гадоў. Танансуе рэканструкцыю Мінскай кія доўгія інвестыцыі можна ўклаачышчальнай станцыі. У выніку даць толькі ў тыя краіны, дзе ёсць
ў 24 разы будзе зніжаны аб'ём вы- устой лі вае раз віц цё, дзе ёсць
вазу і захавання асадку сточных аптымізм інвестараў у тым, што
вод, знізяцца газавыя выкіды і за- краіна сапраўды будзе развівацца,
бруджванне Свіслачы, а значыць, што краіна стабільная. Гэта вельмі
больш чыстыя стануць Днепр і Чор- важна ў сённяшнім свеце, які поўнае мора. «Вы вельмі моцна да- ны розных пагроз. Хацеў бы і вам
памагаеце нам у пытаннях аховы падзякаваць за тое, што ў такім
навакольнага асяроддзя, — сказаў кірунку краіну ведзяце», — скаАляксандр Лукашэнка віцэ-прэзі- заў віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага
дэнту ЕІБ. — Я — чалавек ад пры- інвестыцыйнага банка.
роды, чалавек вясковы, таму для
Пазней для журналістаў ён дамяне гэта найважнейшы аспект».
даў: «У нас была вельмі добрая
Яшчэ адзін значны праект, які сустрэча з Прэзідэнтам — дзецяпер ажыццяўляецца ў Беларусі лавая і ў той жа час па-чалавечы
сумесна з Еўрапейскім інвесты- цёплая. Сапраўды, Еўрапейскі інцыйным банкам, накіраваны на вестыцыйны банк вельмі актыўпавышэнне эфектыўнасці і якасці на развівае сваю дзейнасць у Бекамунальных паслуг. Размова ідзе ларусі. За апошнія паўтара года
пра рэканструкцыю і будаўніцтва мы ўжо выдзелілі крэдытаў на
аб'ектаў водазабеспячэння і вода- 350 мільёнаў еўра. Да канца года
павінны выйсці на паўмільярда.
адвядзення.
Асаб лі ва важ ным Прэ зі дэнт Такое дынамічнае развіццё звяна зваў су пра цоў ніц тва, якое зана як мінімум з дзвюма рэчамі.
пра ду гледж вае фі нан са ван не Па-першае, Беларусь з'яўляецца
банкам Еўрасаюза будаўніцтва стабільнай краінай і ў палітычным,
і рэканструкцыі ў нашай краіне і ў эканамічным плане, што для
кацельных прадпрыемстваў жыл- інвестараў — гарантыя вяртання
лёва-камунальнай гаспадаркі з сродкаў і надзейнага іх укладання.
забеспячэннем выкарыстання на Па-другое, Беларусь з'яўляецца
іх драўнянага паліва. «У нас лесу ключавой дзяржавай для Еўрасавялізная колькасць — 40 працэн- юза з пункту гледжання Усходняга
таў тэрыторыі, дроў хапае, а мы партнёрства і развіцця еўрапейскіх
для ацяплення выкарыстоўваем інтарэсаў у гэтай прасторы. Роля
часцей за ўсё прыродны газ, не- Беларусі ў злучэнні Азіі і Еўропы
дзе яшчэ і нафтапрадукты. Гэта для нас вельмі важная.
Датычна прапановы міністэрненармальна», — пракаментаваў
ства эканомікі Беларусі па адкрыцсітуацыю Аляксандр Лукашэнка.

цю прадстаўніцтва ЕІБ у нашай
краіне Вазіл Худак сказаў: «Мы
ўдзячныя за такую прапанову. Адкрыццё прадстаўніцтва — нялёгкае
рашэнне, мы не маем іх у кожнай
краіне, дзе працуем. Таму пра гэта
трэба падумаць. Але калі глядзець
наперад, думаю, мы будзем штогод інвеставаць мінімум 200—300
мільёнаў еўра, таму гэта пытанне
сапраўды перспектыўнае».
Прадстаўнік Еўрапейскага інвестыцыйнага банка таксама пацвердзіў, што да канца года каля
80 мільёнаў еўра будзе выдзелена
на крэдытаванне малога і сярэдняга бізнесу ў Беларусі. «Мы бачым
гэты кірунак як вельмі перспектыўны і ўжо на вопыце тых крэдытаў,
якія былі выдзеленыя праз асноўныя банкі Беларусі, упэўніліся, што
попыт на гэтыя грошы вялікі, так
што будзем працягваць».
Неабходнае для пачатку ажыццяўлення дзейнасці ЕІБ у Беларусі
Рамачнае пагадненне паміж банкам і нашай дзяржавай было падпісана ў ліпені 2017 года.
«ЕІБ афі цый на не пуб лі куе
звес так аб кошце фінансавання. Тым не менш для суверэнных
пазык кошт запазычання нават
мен шы за кошт ры зык МБРР
(Міжнароднага банка рэканструкцыі і развіцця. — «Зв.»). У рамках першага падпісанага ў Беларусі Дагавора аб фінансаванні ў
2018 годзе па праекце «Рэканструкцыя Мінскай ачышчальнай
станцыі» стаўка фарміравалася
на падставе ЕURІBОR (Еўрапейскай міжбанкаўскай стаўкі прапановы. — «Зв.») плюс фіксаваны спрэд у памеры 0,596 %, пры
гэтым агульны тэрмін пагашэння
склаў 31 год», — праінфармаваў
міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь Дзмітрый Крутой.
Цяпер сумесна з экспертамі
ЕІБ прапрацоўваецца магчымасць
рэалізацыі наступных інвестыцыйных праектаў, такіх як: электрыфі ка цыя чы гу нач ных участ каў
Баранавічы — Лунінец — Сітніца
і Калінкавічы — Сітніца коштам
каля 100 мільёнаў еўра; тэхнічная
дапамога Міністэрству транспарту і камунікацый для распрацоўкі
абгрунтавання інвестыцый у стварэнне адзінай сістэмы аплаты праезду за кошт сродкаў Траставага
фонду тэхнічнай падтрымкі Усходняга партнёрства; павышэнне
энергаэфектыўнасці аб'ектаў аховы здароўя і сацыяльнай сферы;
рэканструкцыя шэрагу энергетычных падстанцый; мадэрнізацыя Гомельскай ТЭЦ-2 і іншыя.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

СУСТРЭЧА З КІРАЎНІКОМ
АПЕРАТЫЎНА-АНАЛІТЫЧНАГА ЦЭНТРА
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з начальнікам Аператыўна-аналітычнага цэнтра Андрэем Паўлючэнкам.
Аб гэтым паведамляе БелТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы пацікавіўся вынікамі выканання дадзеных раней
даручэнняў па развіцці гэтай структуры. Абмеркаваны таксама асноўныя
кірункі работы ААЦ, актуальная тэматыка, што знаходзіцца ў полі зроку
цэнтра, кадравыя пытанні. Андрэй Паўлючэнка далажыў аб суправаджэнні
цэнтрам рэзанансных крымінальных спраў, а таксама шэрага вялікіх інфраструктурных праектаў.

У тэрмін, вызначаны Канстытуцыяй
Выбары Прэзідэнта Беларусі могуць
адбыцца 30 жніўня 2020 года
Старшыня Цэнтрвыбаркама
Лідзія ЯРМОШЫНА назвала
магчымую дату выбараў Прэзідэнта краіны. Гаворачы пра
аптымальны час правядзення
выбараў кіраўніка дзяржавы,
старшыня ЦВК адзначыла,
што гэта — ранняя вясна.
«Але ў нас толькі выбары пройдуць у лістападзе, а ў снежні мы
сфарміруем парламент, — канстатавала яна. — Таму праз тры месяцы трэба адразу назначаць прэзідэнцкія выбары. А для чаго мы тады
пераносілі гэтыя?»
«Прэзідэнцкая кампанія, хутчэй
за ўсё, пройдзе ў той тэрмін, які
вызначаны Канстытуцыяй. Апошняя магчымая нядзеля — 30 жніўня 2020 года. Думаю, што гэта з
вялікай імавернасцю і ёсць дата

Супрацоўніцтва

Маладзёжны ІT-форум Беларусі
і Узбекістана
Яго арганізатарам выступае
Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Мерапрыемствы
будуць доўжыцца да 9 жніўня.
Форум закліканы стаць пляцоўкай для абмеркавання сучасных
трэндаў і выклікаў у ІT, ключавых
момантаў работы ў гэтай сферы,
перспектыў развіцця міжнароднага
маладзёжнага стартап-руху і прадпрымальніцтва.
Дэлегацыя ўдзельнікаў форуму ад Саюза моладзі Узбекістана
ў колькасці 30 чалавек прыбыла
ў Беларусь 5 жніўня. Узбекскую
маладзёжную дэлегацыю ўзначаліў першы намеснік дарадчыка
Прэзідэнта па пытаннях моладзі,
навукі, адукацыі, аховы здароўя і
спорту — старшыня Цэнтральнага
савета Саюза моладзі Узбекістана
(СМУ) Кахрамон Куранбаеў.
Праграма маладзёжнага адукацыйнага праекта насычана рознымі відамі дзелавой і культурнай
актыўнасці. Яна ўключае чатыры
сесіі з удзелам вядучых экспертаў

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Не менш за 17 чалавек загінула пры выбуху ў Каіры
У выніку ДТЗ у Каіры і наступнага выбуху каля Інстытута раку загінула сама меней 17 чалавек, яшчэ 32 атрымалі
раненні, паведамляе тэлеканал Аl Аrаbіуа са спасылкай
на міністэрства аховы здароўя Егіпта.
ДТЗ адбылося ў выніку сутыкнення некалькіх машын,
пасля чаго адбыўся выбух. Падрабязнасці інцыдэнту не
ўдакладняюцца. Вядома, што нанесена шкода інфраструктуры Інстытута раку. Была праведзена эвакуацыя персаналу і пацыентаў медустановы.
Да месца здарэння была накіравана група следчых,
якім даручана тэрмінова правесці расследаванне.

ФБР асцерагаецца, што нядаўнія ўзброеныя напады
ў ЗША могуць падштурхнуць экстрэмістаў да насілля
Федэральнае бюро расследаванняў ЗША выказала
занепакоенасць тым, што масавыя расстрэлы людзей,
падобныя да злачынстваў, што адбыліся ў мінулыя выхадныя ў Эль-Паса (штат Тэхас) і Дэйтане (штат Агая), могуць
падштурхнуць экстрэмістаў да новых актаў насілля.
«ФБР па-ранейшаму занепакоена тым, што ваяўнічыя
экстрэмісты, якія знаходзяцца ў ЗША, могуць натхніцца
гэтымі і папярэднімі гучнымі нападзеннямі на тое, каб

выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь», — сказала Лідзія Ярмошына. Паводле яе слоў, з аднаго
боку, яшчэ будзе лета, але з іншага,
30 жніўня — час, калі большасць
грамадзян вяртаецца з водпускаў,
з'язджаюцца студэнты. Таму насельніцтва большай часткай будзе
знаходзіцца па месцы сваёй рэгістрацыі. «Але гэта пакуль толькі меркаванне», — заўважыла кіраўнік
Цэнтрвыбаркама.
Як паведамлялася, у Пасланні
беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу Аляксандр Лукашэнка
заявіў, што ў 2019 годзе ў Беларусі адбудуцца выбары ў Палату
прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі.
Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі,
як і планавалася, пройдуць у 2020
годзе.
Паводле БелТА.

удзельнічаць у аналагічных
актах насілля», — адзначаецца ў паведамленні. Ведамства заклікала грамадзян
ЗША паведамляць у праваахоўныя органы аб любых
падазроных дзеяннях (у тым
ліку ў інтэрнэце).
Бюро таксама паведаміла, што прымае актыўны ўдзел
і аказвае дапамогу ў расследаванні апошніх трагічных
здарэнняў. У заяве прыводзіцца выказванне дырэктара ФБР Крыстафера Рэя, які выказаў спачуванні сем'ям
загінулых і паведаміў, што знаходзіцца ў кантакце з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і кіраўніком мінюста
Уільямам Бары. Ён адзначыў, што супрацоўнікі ведамства
«задзейнічаюць усе рэсурсы ФБР», каб дабіцца здзяйснення правасуддзя.

Індыя мае намер адмяніць асаблівы канстытуцыйны
статус штата Джаму і Кашмір
Урад Індыі аб'явіў аб адмене артыкула 370 канстытуцыі,
які надзяляе штат Джаму і Кашмір асаблівым статусам.
Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў Індыі Аміт
Шах, выступаючы ў парламенце краіны.

у ІT-вобласці, прэзентацыі, якія
пройдуць на базе БДУІР, БНТУ,
На ву ко ва-тэх на ла гіч на га пар ка
БНТУ «Палітэхнік», Мінскага гарадскога тэхнапарка, адукацыйнага цэнтра ПВТ і ЕРАM Sуstеms і
аб'яднаюць прасунутых у сферы інфармацыйных тэхналогій маладых
людзей абедзвюх краін. Культурны
складнік праграмы для гасцей з
Узбекістана дапоўняць экскурсіі па
Мінску: у кампанію Wаrgаmіng, Нацыянальную бібліятэку Беларусі,
Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
Нагадаем, у снежні мінулага года
БРСМ і СМУ падпісалі мемарандум
аб супрацоўніцтве. Першым крокам
у рэалізацыі дарожнай карты супрацоўніцтва стала арганізацыя работы зводнага студэнцкага беларуска-ўзбекскага будаўнічага атрада,
сфарміраванага са студэнтаў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага
ўніверсітэта і Ташкенцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Сяргей РАСОЛЬКА.

«Артыкул 370, якія надзяляў Джаму і Кашмір асаблівым
статусам, варта адмяніць. Уладкаванне Джаму і Кашміра
павінна быць рэарганізавана», — сказаў міністр, выступленне якога транслявалі індыйскія тэлеканалы.
Пастанову, якая змяшчае адпаведную прапанову, падпісаў прэзідэнт Рам Натх Кавінд.
Большасць у ніжняй палаце парламента Індыі належыць кіруючай Індыйскай народнай партыі, што забяспечвае праходжанне рашэнняў урада праз гэты заканадаўчы
орган.
Па канстытуцыі Індыі
Джа му і Каш мір мае
асаблівую аўтаномію, у
гэтым штаце ўсе законы, прынятыя цэнтральным урадам (за выключэннем тых, што датычацца сфер абароны,
знешніх сувязяў і некаторых іншых), павінны праходзіць
адабрэнне мясцовай асамблеі. Жыхары іншых рэгіёнаў
Індыі не маюць права купляць у Кашміры зямлю. Штат
мае ўласны сцяг са статусам нароўні з дзяржаўным. Ёсць
і іншыя прывілеі.
Згодна з прапановай урада, Джаму і Кашмір страчвае
статус штата і робіцца саюзнай тэрыторыяй (якая мае
менш правоў, чым штат).

