
Мер ка ван неМер ка ван не

Мы бя ром усё 
но выя вы шы нi

Член Па ста ян най ка-

мi сii Па ла ты прад стаў-

нi коў На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сi сё ма-

га склi кан ня па мiж-

на род ных спра вах 

Сяр гей СЫ РА НКОЎ 

упэў не ны: каб за ха-

ваць i пры мно жыць 

спад чы ну, аба вяз ко-

вая кан са лi да цыя гра-

мад ства.

— Па мер ках гiс то рыi 25 га доў, чвэрць ста-

год дзя — гэ та iм гнен не. Але ня гле дзя чы на гэ та, 

наш на род, якi ста год дзя мi iмк нуў ся да ства рэн ня 

ўлас най дзяр жа вы, упэў не на пра дэ ман стра ваў 

уся му све ту, што дзя ку ю чы мiр най ства раль най 

пра цы i ў та кi ка рот кi пе ры яд ча су мож на ства-

рыць су час ную кра i ну, якая ды на мiч на раз вi ва ец-

ца, — аст ра вок мi ру, ста бiль нас цi i бяс пе кi.

Атры маў шы ў спад чы ну крох кiя аскол кi вя лi кай 

дзяр жа вы, мы здо ле лi за ха ваць i ма дэр нi за ваць 

на шу пра мыс ло васць, ды вер сi фi ка ваць эка но-

мi ку, ства рыць бая здоль ную ар мiю, пе ра маг чы 

ар га нi за ва ную зла чын насць. А iмк ну чы ся да па-

вы шэн ня якас цi жыц ця лю дзей — знач на па леп-

шыць са цы яль ную iнф ра струк ту ру, стаць ад ным 

з лi да раў у IТ-сфе ры i, са мае га лоў нае, вы ха ваць 

но вае па ка лен не бе ла ру саў, якiя шчы ра лю бяць 

сваю ай чы ну.

Мы бя ром усё но выя вы шы нi, гiс та рыч ныя ру-

бя жы i ўпэў не на гля дзiм у бу ду чы ню. I сён ня як 

нi ко лi важ на кан са лi да ваць гра мад ства, каб за-

ха ваць i пры мно жыць да сяг ну тае.

За пi са ла Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Маг чы мас цi 
для дзя цей 
з глы бiн кi

На тал ля КА ЛI НОЎ-

СКАЯ, ды рэк тар 

Брэсц ка га аб лас но га 

лi цэя iмя П. М. Ма шэ-

ра ва:

— Што дня пра гляд-

ва ю чы са мыя роз ную 

iн фар ма цыю ў се цi ве, 

я заў сё ды маю на ўва-

зе, якi ўплыў усё гэ та 

мо жа мець на свя до масць ма iх вуч няў ды iх ра вес-

нi каў. Зга дзi це ся, вель мi дрэн на вы хоў ваць мо-

ладзь на не га ты ве. А мы з ва мi па вiн ны на ву чыць 

на шых дзя цей да бры нi, умен ню пра яў ляць па ва гу 

i спа га ду, на ву чыць iх ду маць i раз ва жаць, бо без 

гэ та га не бы вае паў на цэн най асо бы i свя до ма га 

гра ма дзя нi на. А iн тэр нэт, на жаль, апош нiм ча-

сам ледзь не раз ры вае ад фэй каў, чар ноц ця i 

ад кры тай злос цi.

Дык вось, i апа не нтаў, i пры хiль нi каў я за клi-

каю ра зам ус пом нiць, коль кi ста ноў чых пе ра мен 

ад бы ло ся ў кра i не за апош нiя га ды i дзе ся цi год-

дзi, як вы рас ла яна ў сва iм са цы яль на-эка на мiч-

ным раз вiц цi. А коль кi маг чы мас цяў ад кры вае 

дзяр жа ва для мо ла дзi, мож на пра iлюст ра ваць на 

пры кла дзе на ша га лi цэя. Аб лас ны лi цэй — гэ та 

маг чы масць для адо ра ных дзя цей з Брэст чы ны, 

хлоп чы каў i дзяў чы нак на ват з са мых ад да ле ных 

вё сак атры маць якас ную аду ка цыю.

У на шым лi цэi на ву ча ец ца 75 пра цэн таў дзя-

цей з на се ле ных пунк таў воб лас цi. Для iх пры 

на ву чаль най уста но ве ёсць кам форт ны iн тэр нат, 

за кошт бюд жэ ту яны за бяс пе ча ны 4-ра зо вым 

хар ча ван нем. Што год мы ра ман ту ем па мяш кан нi 

iн тэр на та i ву чэб на га кор пу са, куп ля ем аб ста ля-

ван не i мэб лю зноў жа за бюд жэт ныя гро шы. Не-

ка то рыя баць кi — так бы ло на Днi ад кры тых дзвя-

рэй, — ка лi да зна ва лi ся пра ўмо вы пра жы ван ня 

i на ву чан ня, на зы ва лi гэ тую з'я ву «ка му нiз мам» 

i вы каз ва лi жа дан не ад даць дзя цей на на ву чан не. 

Мы ра ды та ле на вi тым, ма ты ва ва ным на ву чо бу 

школь нi кам. Па вы нi ках ус туп ных iс пы таў у лi цэй 

па сту па юць най леп шыя, i мы га на рым ся сва i-

мi вы пуск нi ка мi. Ад 95 да 100 пра цэн таў на шых 

дзя цей ста но вяц ца сту дэн та мi ВНУ, аб са лют ная 

боль шасць з iх па сту пае на бюд жэт ную фор му 

на ву чан ня.

Як вя до ма, iн вес ты цыi ў аду ка цыю мо ла дзi — 

гэ та i ёсць кло пат пра бу ду чы ню. А маг чы мас цi 

для дзя цей з глы бiн кi грун тоў на пад рых та вац-

ца i стаць сту дэн та мi на ват са мых прэ стыж ных 

на ву чаль ных уста ноў кра са моў на свед чаць аб 

пры яры тэ тах дзяр жа вы.
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Iран ска ра цiў зда бы чу наф ты да мi нi му му 
за апош нiя 40 га доў

Знi жэн не ад бы ло ся, та-

му што рэ зер ву а ры для за-

хоў ван ня сы ра вi ны, а так са-

ма суд ны-схо вi шчы амаль 

цал кам за поў не ныя пас ля 

рэз ка га па дзен ня экс пар ту 

i знi жэн ня аб' ёмаў пе ра пра-

цоў кi «чор на га зо ла та», што 

бы ло вы клi ка на пан дэ мi яй ка ра на вi ру са COVID-19, пе рад ае 

Reuters. Па звест ках iн фар ма генц тва, якое спа сы ла ец ца на 

свае кры нi цы, у чэр ве нi зда бы ча сы ра вi ны ў Iра не скла ла 

ўся го 1,9 мiль ё на ба рэ ляў, што з'яў ля ец ца па ло вай ад уз роў-

ню зда бы чы ў кра i не за той жа пе ры яд 2018 го да. Ра зам са 

зда бы чай iс тот на ска ра цi ла ся i пе ра пра цоў ка наф ты. У пры-

ват нас цi, у маі наф та пе ра пра цоў ка знi зi ла ся да 1,4 мiль ё на 

ба рэ ляў у дзень з 1,5 мiль ё на ў кра са вi ку. Пры гэ тым у па чат ку 

го да яна скла да ла амаль 2 мiль ё ны ба рэ ляў.

У Япо нii праз па вод ку за гi ну лi 
i пра па лi без вес так дзя сят кi ча ла век

У вы нi ку за леў, якiя вы-

клi ка лi па вод кi i апоў знi на 

паў днё вым за ха дзе Япо нii, 

за гi ну ла ка ля 60 ча ла век. 

Па звест ках мяс цо вых СМI, 

яшчэ 17 лi чац ца знiк лы мi 

без вес так. Моц ны дождж 

аб ры нуў ся на вост раў Кю сю 

на паў днё вым за ха дзе Япо нii. У прэ фек ту ры Оi та вый шлi з 

бе ра гоў дзве ра кi. Ула дам яшчэ трэ ба бу дзе аца нiць шко ду ў 

не ка то рых ра ё нах. Ра та валь нi кi пра цяг ва юць по шу кi знiк лых. 

Мiж тым ме тэа ро ла гi па пя рэдж ва юць пра па вод кi i апоў знi ў 

цэнт раль най i за ход няй част ках Япо нii. Япон скае ме тэа  рала-

гiч нае агенц тва вы пус цi ла эк стран нае па пя рэ джан не аб моц-

ным даж джы ў не ка то рых ра ё нах прэ фек тур Гi фу i На га на. 

Ад зна ча ец ца, што тут за фiк са ва ныя апад кi, якiх не бы ло ўжо 

не каль кi дзе ся цi год дзяў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Лi та раль на дня мi най буй-

ней шы банк кра i ны зра бiў 

кро кi, якiя рэ аль на да па-

ма га юць лю дзям i бiз не-

су вы жы ваць у гэ ты цяж кi 

час.

З пад трым кай 
шмат дзет ным сем' ям

Банк, вы сту па ю чы пра вад-

нi ком Дзяр жаў най пра гра мы 

бу даў нiц тва жыл ля для гра ма-

дзян, ра зу ме ю чы яе са цыяль-

ную знач насць, у пер шую 

чар гу ак тыў на пад трым лi вае 

шмат дзет ныя сем'i, аказ вае iм 

крэ дыт ную пад трым ку ў рам-

ках ука заў кi раў нi ка дзяр жа-

вы. Сё ле та Прэ зi дэн там пе рад 

удзель нi ка мi дзярж пра гра мы 

бу даў нiц тва жыл ля па стаў ле-

на за да ча: пры няць усе не аб-

ход ныя ме ры па за бес пя чэн нi 

шмат дзет ных сем' яў улас ным 

жыл лём на пра ця гу го да з мо-

ман ту iх па ста ноў кi на ўлiк тых, 

хто мае па трэ бу.

Бе ла рус банк, са свай го 

бо ку, з мэ тай вы ка нан ня да-

ру чэн ня з па чат ку гэ та га го-

да ўжо на кi ра ваў 375 мiль ё-

наў руб лёў на крэ ды та ван не ў 

рам ках Ука за № 240 i больш 

за 45 мiль ё наў руб лёў у ад па-

вед нас цi з Ука зам № 13.

— Банк, удзель нi ча ю чы ў 

рэа лi за цыi дзяр жаў най пра-

гра мы, ро бiць усё маг чы мае 

для та го, каб шмат дзет ныя 

сем'i змаг лi ска рыс тац ца ў 

поў най ме ры сва iм пра вам на 

ўлас нае жыл лё, — ка жа на-

мес нiк стар шы нi праў лен ня 

Свят лана КА ЖЭ КI НА. — Ка лi 

да дат ко ва да дзяр жаў най пад-

трым кi на на быц цё не ру хо мас-

цi па тра бу юц ца ўлас ныя срод кi, 

то банк га то вы вы даць шмат-

дзет най сям'i крэ дыт на куп лю 

жыл ля. Акра мя та го, з 7 лi пе ня 

для шмат дзет ных сем'яў, якiя 

па ляп ша юць жыл лё выя ўмо-

вы з дзяр жаў най пад трым кай, 

пры не аб ход нас цi да крэ ды та-

ван ня на ўмо вах, вы зна ча ных 

бан кам, да хо ды па ру чы це ляў 

мо гуць уклю чац ца ў су куп ны 

да ход крэ ды та атры маль нi ка.

Да дат ко ва вар та на га даць, 

што банк з 1 лi пе ня 2020 го да 

знi зiў пра цэнт ную стаў ку па 

но ва за клю ча ных крэ дыт ных 

да га во рах на фi нан са ван не 

не ру хо мас цi на ўмо вах, вы-

зна ча ных бан кам. Пра цэнт ная 

стаў ка па та кiх крэ ды тах ця пер 

скла дае 13,51 %.

Да па мо га бiз не су 
i не толь кi

Як вя до ма, фi нан са вы iн-

сты тут з мэ тай пад трым кi бiз-

нес-iнi цы я тыў i за ня тас цi прад-

пры маль нi каў аказ вае крэ дыт-

ную пад трым ку сек та ру ма ло-

га i ся рэд ня га бiз не су (МСБ). 

Для гэ та га сег мен та ў бан ку 

дзей нi чае спе цы яль ная пра-

гра ма фi нан са вай пад трым-

кi з са мы мi нiз кi мi стаў ка мi ў 

цэ лым па бан каў скай сiс тэ ме. 

У рам ках пра гра мы пад трым кi 

МСБ пра фi нан са ва на больш 

за 6500 пра ек таў.

Пад трым лi ва ю чы пры ват-

ны сек тар у ця пе раш няй ня-

прос тай сi ту а цыi, для суб' ек таў 

МСБ банк знi зiў на 2 % стаў-

ку па крэ дыт ным пра дук це 

«Мiкра-бiз нес аба рот». Сён ня 

стаў ка па крэ ды це ў бе ла рус кiх 

руб лях на мэ ты бя гу чай дзей-

нас цi (за вы клю чэн нем вы пла-

ты зар пла ты), рэ фi нан са ван не 

за па зы ча нас цi для суб' ек таў 

бiз не су, якiя за рэ гiст ра ва ны 

аль бо ажыц цяў ля юць дзей-

насць у га ра дах-спа да рож нi-

ках, скла дае 4,75 % га да вых. 

Для ас тат нiх прад стаў нi коў 

ма ло га i ся рэд ня га бiз не су па 

кра i не ў рам ках пра дук ту «Мiк-

ра-бiз нес аба рот» пра цэнт ная 

стаў ка — ад 6,75 % га да вых. 

Гэ тыя ўмо вы бу дуць дзей нi-

чаць да 15 ве рас ня 2020 го да 

ўключ на.

Не за бы вае банк аб праб-

ле мах сва iх клi ен таў, якiя ў 

свой час ад кры лi крэ дыт ную 

лi нiю на не ру хо масць у за меж-

най ва лю це. У мэ тах змян-

шэн ня фi нан са вай на груз кi i 

пад трым кi гра ма дзян з пер-

шых дзён лi пе ня Бе ла рус банк 

знi жае пра цэнт ную стаў ку па 

ра ней вы да дзе ных крэ ды тах 

на фi нан са ван не не ру хо мас цi 

ў за меж най ва лю це да 5 пра-

цэн таў га да вых.

Сяр гей КУР КАЧ.

Бе ла рус банк знi жае стаў кi 
па крэ ды тах

Да кан ца го да Бел ка ап са юз пла нуе 

ад крыць iн тэр нэт-кра мы ва ўсiх 

раё  нах кра i ны. Пра гэ та рас ка за ла 

на чаль нiк упраў лен ня ганд лю ар га-

нi за цыi Воль га КУН ЦО ВА.

— Пер шая кра ма па доб на га фар ма-

ту з'я вi ла ся ў лю тым у Верх ня дзвiн ску. 

На сён няшні дзень iх пра цуе ўжо 17 у роз-

ных рэ гi ё нах кра i ны, дзе прад стаў ле ны 

ўвесь асар ты мент. Уся го ў сiс тэ ме Бел-

ка ап са ю за ка ля 6,6 ты ся чы ганд лё вых 

аб' ек таў, у тым лi ку пры блiз на 600 пе ра-

соў ных аў та мак рам. Яны аб слу гоў ва юць 

не толь кi буй ныя рай цэнт ры, але i са мыя 

ма лень кiя на се ле ныя пунк ты на не каль кi 

жы ха роў. На ўсiх аб'ек тах пра цуе ка ля 

40 ты сяч пра даў цоў.

Стар шы ня праў лен ня Бел ка ап са ю за 

Ва ле рый IВА НОЎ ад зна чыў, што ар га нi-

за цыя спа жы вец ка га ганд лю пры сут нi чае 

ва ўсiх буй ных на се ле ных пунк тах, да-

ючы маг чы масць пра ца ўлад ка ван ня мяс-

цо ва му на сель нiц тву, а так са ма да ючы 

маг чы масць рэа лi зоў ваць пра дук цыю з 

аса бiс тых пад соб ных гас па да рак.

— Мы ма ем ка ля 130 пунк таў пры да-

рож на га сэр вi су на ўсiх най буй ней шых 

ма гiст ра лях кра i ны. Акра мя та го, пра цу-

юць 12 за во даў па вы твор час цi мi не раль-

най i не га зi ра ва най пiт ной ва ды, са лод кiх 

i iн шых на по яў. Вя дзец ца ра бо та па аў-

та ма ты за цыi бiз нес-пра цэ саў у сiс тэ ме. 

У 600 кра мах усё аў та ма ты за ва на, але 

ле тась мы па ча лi аб' яд ноў ваць iх у адзi-

ную сет ку, ства раць адзi ны ганд лё вы 

пра дукт. Зра бi лi рэ брэн дынг ганд лё вых 

пунк таў, па мя ня лi iх фар мат. За мi ну лы 

год ад кры ла ся 155 но вых крам. Да рэ чы, 

цэ ны ў нас не вы шэй шыя, чым у лю бым 

ганд лё вым цэнт ры, ча сам на ват i нi жэй-

шыя. З пры чы ны па пу ляр нас цi эка ла гiч-

на чыс тай пра дук цыi да ём маг чы масць 

на бы ваць та кiя та ва ры з ад нос на нiз ка га 

цэ на ва га сег мен та, пры цяг ва ю чы боль-

шую коль касць па куп нi коў.

Ра зам з тым рэн та бель насць сiс тэ мы 

спа жы вец кай ка а пе ра цыi па вы нi ках го да 

скла ла 0,1 пра цэн та. Ад нак Бел ка ап са юз 

не пла нуе за чы няць ма га зi ны ў не вя лi кiх 

на се ле ных пунк тах. «Зра бiць гэ та — зна-

чыць па ста вiць ма лень кi кры жык на на се-

ле ным пунк це, бо для на сель нiц тва та кiя 

па слу гi вель мi важ ныя. Та му ўтрым лi ва ем 

гэ тыя кра мы, да плач ва ю чы пра даў цам за 

кошт iн шых вi даў дзей нас цi сiс тэ мы спа-

жы вец кай ка а пе ра цыi», — да даў спi кер.

Ак ту аль ным пы тан нем на сён ня з'яў-

ля ец ца i эфек тыў ная ра бо та з се зон ны мi 

пра дук та мi. Сё ле та Бел ка ап са юз экс пар-

та ваў у Ра сiю ка ля 90 тон клуб нiц — вы са-

ка я кас ных ягад, за куп ле ных як у жы ха роў 

Лу нi нец ка га ра ё на, так i ў фер мер скiх гас-

па да рак Брэсц кай воб лас цi. Ся род iх — 

Дра гi чын скi, Ба ра на вiц кi, Iва наў скi ра ё ны. 

Пра гэ та рас ка за ла на чаль нiк упраў лен-

ня на рых то вак Бел ка ап са ю за Ак са на 

СКIН ДАР:

— Сё ле та з-за эпi дэ мii паў ста лi не ка то-

рыя цяж кас цi з экс пар там клуб нiц, у тым 

лi ку праз аб ме жа ван нi, якiя ўвёў ра сiй скi 

бок. Да та го ж на двор'е па гор шы ла ўмо-

вы для на рых тоў кi гэ тай яга ды. Тым не 

менш раз лiч ва ем за ха ваць аб' ёмы мi ну-

ла га го да. Част ка яга ды ця пер пе ра пра-

цоў ва ец ца для вiн за во даў, на со кi, для 

кан сер ва вых прад пры ем стваў. Так са ма 

ўжо пра ве дзе на да га вор ная ра бо та з роз-

ны мi пе ра пра цоў чы мi прад пры ем ства мi 

дзi ка рос лай пра дук цыi, вы зна ча ны аб'-

ёмы па стаў кi, част ко ва аб умоў ле ныя цэ-

ны i гэ так да лей. Сё ле та ча ка ец ца доб ры 

ўра джай чар нiц, — умо вы на двор'я спры-

я юць вя дзен ню iх на рых то вак. Уся ра бо та 

па ар га нi за цыi та кой дзей нас цi для се-

зо ну ма са вай за куп кi сель ска гас па дар-

чай i дзi ка рос лай пра дук цыi тра ды цый на 

пра во дзi ла ся за га дзя, з зi мы. На сён ня 

цяжка ска заць, якая скла дзец ца экс парт-

ная ца на, але па за ку пач най на тэ ры то рыi 

кра i ны мы ўжо вы зна ча ем ся — па куль 

яна бу дзе не нi жэй шая за 2-3 руб лi за 

кi ла грам све жых ягад.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Спа жы вец

Рэ брэн дынг у «рай по»

Пры ем ная на вi на


