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— Зя лё ны ко лер брэн да па каз вае 

но вую фі ла со фію і асноў ныя кі-

рун кі дзей нас ці бан ка на на ступ-

ныя не каль кі га доў і но выя па-

ды хо ды да вя дзен ня біз не су, — 

ад зна чыў стар шы ня праў лен ня 

Анд рэй БРЫШ ЦЯ ЛЁЎ.

Кі раў нік Бел ін вест бан ка лі чыць, 

што эка ла гіч насць — па няц це шмат-

гран нае. Яно ўклю чае ў ся бе мност ва 

ас пек таў і кі рун каў, але клю ча вым у 

рам ках но ва га па зі цы я на ван ня брэн да 

ста не эка ла гіч насць вя дзен ня біз не су, 

як улас на га, так і парт нё раў. Акра мя 

та го, эка ла гіч ны па ра дак дня бу дзе 

ін тэ гра ва ны ў кар па ра тыў ную куль ту-

ру і стра тэ гію раз віц ця бан ка, за кра не 

на ва коль нае ася род дзе і гра мад ства 

ў цэ лым.

Рэа лі за цыя пра гра мы па транс-

фар ма цыі ў Эка банк раз лі ча на на сем 

га доў. Асноў ныя яе мо ман ты за клад-

ва юц ца ў стра тэ гію раз віц ця фі нан-

са ва га ін сты ту та з 2021 го да, хоць і 

ця пер банк ужо зра біў пер шыя кро кі 

ў гэ тым кі рун ку.

Вы пуск «зя лё ных 
аб лі га цый» не за га ра мі

Ся род гла баль ных эка ла гіч ных пра-

ек таў бан ка, якія зна хо дзяц ца ў ста-

дыі пра пра цоў кі, — вы пуск «зя лё ных 

аб лі га цый». Іх ад мет ная ры са ў тым, 

што пры цяг ну тыя срод кі бу дуць вы ка-

рыс тоў вац ца для пра ек таў, звя за ных 

з ад наў ляль най энер гі яй, па вы шэн нем 

энер га эфек тыў нас ці, эка ла гіч на чыс-

тым транс пар там або ніз ка вуг ля род-

най эка но мі кай.

«За пуск «зя лё ных» пра ек таў дасць 

маг чы масць знай сці і ака заць пад-

трым ку ідэ ям і тэх на ло гі ям, здоль ным 

змя ніць свет да леп ша га», — ска заў 

спі кер. Па зы ка вый дзе ў ад кры ты ры-

нак і бу дзе пра па на ва на як фі зіч ным, 

так і юры дыч ным асо бам, у тым лі ку 

бан кам. Аб' ём эмі сіі і пры быт ко васць 

бу дуць вы зна чац ца ў за леж нас ці ад 

пу ла кан крэт ных пра ек таў. Ад каз ва-

ючы на пы тан не аб маг чы мым ка лі до-

ры пры быт ко вас цяў, стар шы ня праў-

лен ня рас тлу ма чыў, што та кія пра ек ты 

з'яў ля юц ца доў га тэр мі но вы мі і но сяць 

ін вес ты цый ны ха рак тар, та му «па эка-

на міч ных за ко нах яны па він ны быць 

тан ныя». Што да ты чыц ца ва лю ты на-

мі на лу, то банк бу дзе ра біць упор на 

на цы я наль ную ва лю ту. Пры цяг нен не 

срод каў у за меж най ва лю це не вы-

клю ча на, ка лі фі нан са ван не бу дзе на-

кі ра ва на на на быц цё аб ста ля ван ня і 

тэх на ло гій за мя жой.

«Зя лё ныя» вы пус кі каш тоў ных па-

пер банк га то вы раз мя шчаць ужо ў 

2020—2021 га дах — па ме ры ўзнік-

нен ня па трэб і фар мі ра ван ня пу ла ад-

па вед ных пра ек таў. Пры гэ тым Анд рэй 

Брыш ця лёў вы ка заў упэў не насць, што 

пул пра ек таў бу дзе заў сё ды. Больш 

за тое, у бан ку пад крэс лі ва юць, што 

не ро бяць упор на буй ныя прад пры-

ем ствы.

Ад на трэць — 
эка ла гіч ныя пра ек ты

Ця пер у парт фе лі бан ка коль касць 

зя лё ных пра ек таў скла дае ка ля 10 %. 

Іх до лю за час рэа лі за цыі пра гра мы 

транс фар ма цыі пла ну ец ца па вя лі чыць 

мі ні мум да 30 %.

Ся род ужо рэа лі за ва ных па доб ных 

пра ек таў — бу даў ніц тва фо та элект-

рыч най стан цыі ў Кас цю ко віц кім ра ё-

не Ма гі лёў скай воб лас ці і мі ні-ГЭС у 

Сло нім скім ра ё не. Акра мя та го, банк 

ака заў са дзей ні чан не ў бу даў ніц тве 

вет ра пар ку ў Ві цеб скай воб лас ці. 

Бел ін вест банк, адзі ны ся род крэ дыт-

на-фі нан са вых ін сты ту таў, ува хо дзіць 

у склад ка ар ды на цый на га са ве та пра-

ек та «Лік ві да цыя бар' е раў для раз-

віц ця вет ра э нер ге ты кі ў Бе ла ру сі». 

У лі ку най больш буй ных пра ек таў, якія 

зна хо дзяц ца ў ста дыі рэа лі за цыі, Анд-

рэй Брыш ця лёў на зваў фі нан са ван не 

бу даў ніц тва смец це пе рап ра цоў ча га за-

во да ў Мін ску, рэ кан струк цыі ста ліч най 

ачы шчаль най стан цыі УП «Мінск во да-

ка нал». Так са ма банк удзель ні чае ў 

ства рэн ні і пра соў ван ні эка ла гіч на бяс-

печ ных аха ла джаль ных вад ка сцяў.

Раз гля да юц ца і но выя кі рун кі пра-

гра мы Сlіmаtе Smаrt Trаdе. Га вор ка 

ідзе аб аб ста ля ван ні і сіс тэ мах, вы-

ка ры стан не якіх бу дзе да па ма гаць 

спры яль на му ўплы ву на клі мат. Лі нія, 

вы дат ка ва ная для рэа лі за цыі пра ек-

таў, скла дае 20 міль ё наў еў ра.

Дык ту юць улас нік і па куп нік
Не стаў ха ваць Анд рэй Брыш ця-

лёў та го, што ця пер ідуць пе ра га во ры 

аб куп лі Еў ра пей скім бан кам рэ кан-

струк цыі і раз віц ця дзяр жаў най до лі 

ААТ «Бел ін вест банк». «Ка лі пра па но-

ва па сту пі ла, то яна на кі ра ва на ўлас-

ні ку. Кант роль ны па кет да ку мен таў 

зна хо дзіц ца ва ўра дзе. Усе ўмо вы 

здзел кі, тэр мі ны, па ды хо ды пра пра-

цоў ва юц ца су мес на з прад стаў ні ка мі 

ЕБРР і ўра дам», — ад зна чыў Анд рэй 

Брыш ця лёў.

Як па ве дам ля ла ся, на мер гэ та га 

буй но га бан ка ўвай сці ў ак цы я нер ны 

ка пі тал Бел ін вест бан ка па цвер дзіў 

сё ле та ў па чат ку са ка ві ка прэ зі дэнт 

Еў ра пей ска га бан ка рэ кан струк цыі і 

раз віц ця Су ма Чак ра бар ці пас ля су-

стрэ чы з Прэ зі дэн там на шай кра і ны. Кі-

раў нік прад стаў ніц тва ЕБРР у Бе ла ру сі 

Аляк сандр Пі ва вар скі ра ней па ве да міў, 

што Еў ра пей скі банк рэ кан струк цыі і 

раз віц ця раз ліч вае за вяр шыць здзел ку 

па ўва хо джан ні ў ак цы я нер ны ка пі тал 

Бел ін вест бан ка ў пер шым паў год дзі 

2019 го да. Асноў ная за да ча ўва хо джан-

ня ў ак цы я нер ны ка пі тал — на рас ціць 

кошт бан ка для пры цяг нен ня ў на ступ-

ным стра тэ гіч на га ін вес та ра.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фі нан сыФі нан сы

ЗЯ ЛЁ НЫ — ГЭТА ЭКА ЛА ГІЧ НЫ
Бел ін вест банк прад ста віў но вае па зі цы я на ван не брэн да

У вы да вец тве «Аду ка цыя 

і вы ха ван не» ўжо трэ цім 

вы дан нем па ба чы ла свет кні га 

лаў рэ а та Дзяр жаў най прэ міі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Ула дзі мі ра Ліп ска га 

«Гро шык і та ям ні чы ко шык» 

(«Аз бу ка фі нан са вай гра мат нас ці 

ад «Бе ла рус бан ка»).

Мы шмат га во рым і пі шам пра не-

аб ход насць вы дан ня лі та ра ту ры са цы-

яль на знач най, са мым не па срэд ным 

чы нам скі ра ва най на вы ра шэн не аду-

ка цый ных і вы ха ваў чых за дач у ста-

сун ках кні гі і юна га чы та ча. А не заў-

сё ды ду ма ем пра тое, якія ве ды сён ня 

па трэб ны зу сім юным, як іх да но сіць 

да ма лень кіх чы та чоў. Вы слу хаў шы 

кан суль та цыі спе цы я ліс таў у га лі не 

фі нан са вай, бан каў скай спра вы, вя до-

мы дзі ця чы пісь мен нік Ула дзімір Ліп скі 

пры ду маў сваю гіс то рыю, свой апо-

вед. Які ён, у кні зе «Гро шык і та ям ні чы 

ко шык», рас тлу мач вае ўжо прад мо-

ва, на пі са ная ад імя «Бе ла рус бан ка»: 

«... Ве да еш, я пра жыў да стат ко ва мно-

га і ма гу ця бе за пэў ніць: зме ны ва ўсім 

ад бы ва юц ца вель мі хут ка. І ўжо праз 

не ка то ры час для та го, каб вы клю чыць 

свят ло ў па коі, та бе да стат ко ва бу дзе 

на ціс нуць ад ну кноп ку ў тэ ле фо не; каб 

на быць ма ро жа нае ў кра ме, не спат рэ-

біц ца шу каць у кі шэ ні ма не ты ці па пя-

ро выя гро шы, бо іх прос та не бу дзе, і 

ты раз лі чыш ся з да па мо гай карт кі або 

тэ ле фо на.

Усё мя ня ец ца. Кож ны дзень мя ня-

ю ся і я. Вель мі ха чу та бе па жа даць, 

каб і ты ра біў тое са мае — гэ та вель-

мі важ на. Спаз на вай свет, аба вяз ко ва 

будзь да пыт лі вы, заў сё ды ву чы ся но ва-

му, мно га ванд руй і аба вяз ко ва чы тай 

доб рыя кні гі. Вось, на прык лад, гэ тую. 

Яна вель мі ці ка вая і, са мае га лоў нае, 

яна на ву чыць ця бе пра віль на абы хо-

дзіц ца з гра шы ма. А ка лі ўзнік нуць пы-

тан ні, пры ходзь да мя не, не са ро мей ся, 

я да па ма гу. Тым больш што мы з та бой 

бу ду чыя сяб ры».

Вось як рас шыф роў вае са мо сло ва 

«банк» аў тар: Б — бу ды нак, А — ахоў-

нік, аба рон ца, Н — на кап лен ні, К — 

ка пі тал, клі ент. І да дае: «Банк — гэ та 

агуль ны, усіх ні ка ша лёк, свое асаб лі-

вая на род ная і дзяр жаў ная скар бон ка». 

Кра са моў ны мі па да юц ца і наз вы раз-

дзе лаў кні гі Ула дзі мі ра Ліп ска га: «Све-

жая ка пей ка», «Хіт рая скар бон ка», 

«Гра шо вы куб», «Ча роў ная карт ка», 

«Сак рэ ты ку пюр», «Ра таў нік крэ дыт», 

«Дзі ва-му зей», «Курс — да ро га руб-

ля», «Слу га і даб ра хот», «Каш тоў ныя 

па пе ры», «Спа гад лі вы страх», «Са мы 

вя лі кі ка ша лёк». Ураж вае на клад кні гі 

«Гро шык і та ям ні чы ко шык» — 2800 эк-

зэмп ля раў. Мас так вы дан ня — К. Бі лан. 

Мож на сме ла сцвяр джаць, што аз бу ка 

фі нан са вай аду ка ва нас ці, ство ра ная ў 

вы да вец тве «Аду ка цыя і вы ха ван не» 

пісь мен ні кам Ула дзі мі рам Ліп скім з да-

па мо гай «Бе ла рус бан ка», зной дзе шы-

ро кае ко ла чы та чоў у асо бах ма лод шых 

школь ні каў і іх баць коў.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Но выя кні гіНо выя кні гі

Гро шык у ко шы ку
Пас ля Пас ля 
«Вя лі кай раз мо вы»«Вя лі кай раз мо вы»

У перс пек ты ве 
бу дуць і са док, 

і шко ла
Ка лі ў ра ё не за во да 

«Рытм» па бу ду юць дзі ця чы 

са док? З гэ тым пы тан нем 

пад час пра вя дзен ня 

ак цыі «Ва ша пы тан не 

Прэ зі дэн ту» звяр ну ла ся 

жы хар ка Рэ чы цы На тал ля 

Ку сян ко ва. Жан чы на 

па ве да мі ла: «Бу ду ец ца 

шмат да моў, а сад коў 

уся го два. Дзі ця ці, яко му 

ўся го тры га ды, да во дзіц ца 

ўста ваць што ра ні цы 

а пя тай га дзі не. Спа дзя ю ся, 

што гэ та пы тан не не 

за ста нец ца без ува гі».

Мы атры ма лі ад каз, пад пі са ны 

на мес ні кам стар шы ні Го мель ска-

га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі-

тэ та Ула дзі мі рам Гар ба чо вым. 

У лісце па ве дам ля ец ца, што «пра-

ек там «Дэ та лё вы план мік ра ра ё на 

№ 30А» Рэ чы цы пра ду гле джа на 

бу даў ніц тва ўста но вы агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі на 930 на ву-

чэн цаў, да школь най аду ка цыі на 

240 мес цаў. У су вя зі з не аб ход-

нас цю ўзвя дзен ня да школь най 

уста но вы ў Рэ чы цы гэ тае пы тан-

не бу дзе раз гле джа на пры рас-

пра цоў цы аб лас ной ін вес ты цый-

най пра гра мы на 2020 год».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У пар ла мен це агуль ныя по гля ды на пра-

ва вое рэ гу ля ван не шу ка лі су пра цоў ні кі мі-

ніс тэр стваў унут ра ных спраў і транс пар ту і 

ка му ні ка цый, на ву коў цы Бе ла рус ка га на цы я-

наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та, прад стаў ні кі 

Бе ла рус кай аса цы я цыі экс пер таў і сюр ве е раў 

на транс пар це і Пра гра мы раз віц ця ААН.

Баль ную сіс тэ му не аб мяр коў ва лі. Дзміт-

рый Кар зюк ад зна чыў толь кі, што ў кра і нах, 

дзе яе ўвя лі, за пер шы год на 27 % зні зі ла ся 

коль касць па ру шэн няў. У Бе ла ру сі тых, хто 

па ру шае пра ві лы сіс тэм на (ка го баль ная 

сіс тэ ма па ло хае больш за ўсіх), — во сем 

ты сяч на тры міль ё ны сто ты сяч вы да дзе ных 

па свед чан няў кі роў цаў. Нор ма аб ука ра-

нен ні баль най сіс тэ мы бу дзе раз гле джа на 

з удзе лам кі раў ні ка дзяр жа вы.

«Пра ві лы так са ма па він ны з'яў ляц ца 

прэ вен тыў най ме рай, каб да ро га ста ла 

бяс печ ным мес цам для ўсіх. Пы тан не бяс-

пе кі да ты чыц ца кож на га, не здар ма лю дзі 

час та пы та юць: а як са мі гра ма дзя не мо-

гуць зма гац ца з ямай на да ро зе, за кры тым 

дрэ вам зна кам, пры пар ка ва ны мі ма шы на-

мі», — пад крэс ліў стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер-

ге тыч ным комп лек се, транс пар це і су вя зі 

Анд рэй РЫ БАК.

Дэ пу та ты вы сту па юць за па шы рэн не 

ста ноў ча га до све ду, каб удзел у пра гра-

ме «Доб рая да ро га» па пры кла дзе Мін ска 

ўзя лі рэ гі ё ны.

ХАЙ ДА РО ГА БУ ДЗЕ ДОБ РАЙ
Кан цэп цыя за бес пя чэн ня бяс пе кі да рож-

на га ру ху ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь «Доб рая 

да ро га» пра ду гледж вае зні жэн не коль кас-

ці за гі ну лых у ДТЗ да 2020 го да да ліч бы 

не бо лей за 500, а ў 2025 — не бо лей за 

350 ча ла век. Праграма да сяг нен ня гэ тых 

мэт за сна ва на на швед скай сіс тэ ме: ме на-

ві та Шве цыя лі дзі руе ў све це па бяс пе цы 

да рож на га ру ху.

На чаль нік ад дзе ла ар га ні за цыі да рож-

на га ру ху і да рож най ін спек цыі УДАІ МГБ 

Дзміт рый НА ВОЙ пад крэс ліў, што сіс тэ ма 

зна хо джан ня ві на ва та га пра цуе ідэа льна 

яшчэ з са вец кіх ча соў, але ні хто не ана лі-

за ваў фак та ры, што пры вя лі да зда рэн ня. 

А ў ДТЗ заў сё ды ёсць пры чы на: дзі кія жы вё-

лы, сліз касць да ро гі, бліз касць кра мы, дзе 

пра да ец ца ал ка голь. Ця пер ра бо чыя гру пы 

ана лі зу юць гэ тыя фак та ры і пра па ну юць 

ме ры па зні жэн ні іх уплы ву.

«У гэ тую ра бо ту па він ны ўклю чац ца 

пра ек ці роў шчы кі, — лі чыць на чаль нік ад-

дзе ла. — Не толь кі вы ка нан не тэх ніч ных 

нар ма ты ваў важ нае пры бу да ван ні шля хоў 

і раз вя зак. Акра мя та го, рас пра цоў ва ец ца 

ацэн ка кош ту жыц ця бе ла ру са».

Дзміт рый На вой лі чыць, што не аб ход на 

зні зіць да зво ле ную хут касць у жы лых ра ё-

нах да 50 км/г, што знач на зні жае маг чы-

масць гі бе лі пры су тык нен ні з пе ша хо дам у 

па раў на нні з 60—69 км/г. Ін шыя тэх ніч ныя 

ме ры так са ма здоль ныя знач на паў плы ваць 

на да рож ную аб ста ноў ку: на прык лад, «ля-

жа чыя па лі цэй скія» прак тыч на вы клю ча юць 

ДТЗ са смя рот ным зы хо дам.

Сён ня Мінск па бяс пе цы да рож на га ру ху 

зна хо дзіц ца на ўзроў ні са мых пра су ну тых 

га ра доў све ту і з'яў ля ец ца ад ным з са мых 

бяс печ ных га ра доў Еў ро пы. У до каз стар-

шы ня праў лен ня Бе ла рус кай аса цы я цыі 

экс пер таў і сюр ве е раў на транс пар це 

Юрый ВАЖ НІК пры вёў ліч бы: «У 2006 го-

дзе ў Мін ску ў ДТЗ за гі ну лі 128 ча ла век, у 

2018-м — 28. У кра і не ў цэ лым у 2006 го дзе 

бы ло 1650 за гі ну лых, у 2018-м — 580».

Як пад крэс ліў стар шы ня праў лен ня 

БА ЭС, усе прос тыя ме ры ўжо вы ка ры ста-

ныя, до свед узор ных кра ін пе ра ня ты. Каб 

па ляп шаць ста тыс ты ку на да лей, да вя дзец-

ца пры дум ваць неш та іна ва цый нае. Да рэ-

чы, на зваў Юрый Важ нік і пры клад ны кошт 

жыц ця бе ла ру са: ён скла дае ка ля 350 ты сяч 

до ла раў. У ЗША — тры міль ё ны до ла раў. 

Та кую су му дзяр жа ва га то вая па тра ціць на 

ўра та ван не жыц ця ад на го гра ма дзя ні на.

ТРЫ ГА ЛОЎ НЫЯ НА ВІ НЫ
«Пра ві лы да рож на га ру ху не па спя ва юць 

за раз віц цём са мо га транс пар ту», — пры-

знаў на чаль нік ад дзе ла за бес пя чэн ня 

пра ва пры мя няль най дзей нас ці УДАІ МГБ 

Аляк сандр ЗА НІ МОН. Раз мо ва, перш за 

ўсё, пра гі рас ку та ры, элект ра ве ла сі пе ды, 

скейт бор ды з элект ра ру ха ві ком.

На чаль нік ад дзе ла па ве да міў, што ў пра-

ек це Ука за аб уня сен ні змя нен няў у Пра ві лы 

да рож на га ру ху гэ ты транс парт вы зна ча ны як 

«сро дак пер са наль най ма біль нас ці». Іх кі роў-

цаў пра па на ва на ад нес ці да пе ша хо даў і аба-

вя заць ру хац ца па вы лу ча най ве ла да рож цы, 

а ка лі яе ня ма — па тра ту а ры, але не ства раць 

пе ра шкод пе шым удзель ні кам ру ху.

Ску та ры, ма пе ды, ма та цык лы, аў та ма-

бі лі з элект ра ру ха ві ком — фак тыч на тыя ж 

са мыя транс парт ныя срод кі, а зна чыць, па-

він ны ру хац ца па агуль най пра ез най част-

цы па агуль ных пра ві лах. Адзі ная прэ фе-

рэн цыя: пра ду гле джа на маг чы масць ру ху 

элект ра ма бі ляў па па ла се для марш рут ных 

транс парт ных срод каў.

Шмат лі кія скар гі і за явы ве ла сі пе дыс таў 

звя за ны з па тра ба ван нем спеш вац ца пе рад 

пра ез най част кай. ДАІ пра па нуе да зво ліць 

ве ла сі пе дыс там не зла зіць з ве ла сі пе да 

на пе ша ход ных пе ра хо дах на рэ гу лю е мых 

скры жа ван нях, але за па воль вац ца і ру хац-

ца з хут ка сцю тых, хто ідзе. Аба вя зак зла-

зіць на пе ша ход ных пе ра хо дах, дзе ня ма 

свят ла фо ра, за ста ец ца.

Для зруч нас ці і ін ту і тыў на га ра зу мен ня 

пла ну ец ца так са ма па шы рэн не маг чы мас ці 

вы ка ры стан ня да рож най раз мет кі, у пры-

ват нас ці, ве ла да ро жак і пе ша ход ных зон.

На рэш це, па ве да міў Дзміт рый За ні мон, 

вы ра ша на за ма ца ваць «пра ві ла дзвюх па-

лос» пры пе ра ся чэн ні пе ша ход на га пе ра хо-

да, згод на з якім кі роў ца па ві нен са сту піць 

да ро гу пе ша хо ду, ка лі між імі за ста ец ца 

дзве па ла сы (ці па ла са і трам вай ныя шля-

хі, ці па ла са і «аст ра вок бяс пе кі»).

Ка мен ту ю чы пы тан ні дэ пу та таў, на чаль-

нік ад дзе ла пра ін фар ма ваў, што знак «Фо-

та кант роль» ад не се ны да па пе рад жаль ных 

і па ві нен уста наў лі вац ца за га дзя: за 50—

100 мет раў да ра да ра ў на се ле ным пунк-

це, 150—300 мет раў па-за ім; пад зна кам 

«Пры пы нак (ста ян ка) за ба ро не ны».

Пад час па ся джэн ня су пра цоў ні кі ДАІ 

звяр ну лі ўва гу, што ду маць пра «сён ня» — 

гэ та ўжо поз на. У сва ім пла на ван ні ін спек-

та ры жы вуць 2035-м го дам, уліч ва ю чы перс-

пек ты вы і па тра ба ван ні бу ду чы ні, ста вя чы 

пе рад са бой ад па вед ныя мэ ты.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

НА СА МА КА ЦЕ? ЗНА ЧЫЦЬ, ПЕ ША ХОД
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На пры ём гра ма дзян па аса біс тых 

пы тан нях да пер ша га на мес ні ка кі-

раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі Мак сі ма РЫ ЖАН КО ВА 

ў Глуск пры еха лі з Мін ска, Го ме ля 

і Баб руй ска.

Баб руй чан ка Тац ця на Са вос та ва 

па скар дзі ла ся на не пра ва мер ныя з яе 

пунк ту гле джан ня ад но сі ны да чле наў 

яе сям'і з бо ку мі лі цыі. З му жам яна ў 

раз вод зе, але ў яго праб ле мы з біз-

не сам ча мусь ці ўмеш ва юць і яе. Яшчэ 

ад на за яў ні ца з Баб руй ска прый шла на 

пры ём з юрыс там. Тая па ве да мі ла, што 

ў 2001 го дзе жан чы на бы ла зволь не на з 

па са ды бух гал та ра за во да трак тар ных 

дэ та ляў і агрэ га таў з га неб ным для яе 

за пі сам «за сіс тэ ма тыч нае не вы ка нан-

не за дан няў кі раў ніц тва». З та го мо ман ту яна 

шу кае спра вяд лі вас ці ў су дах, але без вы ні ко ва. 

Яе не за да валь няе ра шэн не Прэ зі ды у ма Вяр-

хоў на га су да, і яна вы ка рыс тоў вае ін шыя маг-

чы мас ці звяр нуць на ся бе ўва гу. За піс на пры ём 

па аса біс тых пы тан нях да пер ша га на мес ні ка 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі стаў чар го вай спро бай 

абя ліць сваё імя, бо на ват на пен сіі гэ ты за піс не 

дае ёй жыць спа кой на. Га мяль чан ка Іры на Ба-

ры са ва пры еха ла на пры ём та му, што зва ро ты 

ў роз ныя ін стан цыі на ўзроў ні сва ёй воб лас ці не 

да па маг лі ёй вы зна чыц ца ў ад но сі нах з су се дам 

з-за зя мель на га ўчаст ка і пры бу до вы да іх агуль-

на га до ма. А трэ не ра па шаш ках з Баб руй ска 

пры вя лі ў Глуск прад узя тыя ад но сі ны вы шэй-

ста я ча га кі раў ніц тва. Ся род тых, хто звяр нуў ся 

на пры ём, — па жы лы жы хар Глус ка га ра ё на, які 

па тра буе, каб па яго ву лі цы пра яз джаў рэй са вы 

аў то бус з рай цэнт ра. Тыя за ха ды, якія пры ма-

юць мяс цо выя ўла ды, каб вы ра шыць праб ле му, 

мужчыну не за да валь ня юць. Уся го на аса біс ты 

пры ём да пер ша га на мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та звяр ну ла ся ка ля 30 ча ла век.

— Усе пы тан ні ўзя тыя на кант роль і бу дуць 

раз гле джа ны ва ўста ноў ле ны за ка на даў ствам 

тэр мін, — пад вёў вы ні кі су стрэ чы Мак сім Ры-

жан коў. — Пы тан ні бы лі раз на пла на-

выя, да ты чы лі ся ра бо ты са мых роз ных 

ор га наў ула ды. Я вы дзе ліў бы не каль-

кі бло каў. Адзін з іх — гэ та праб ле мы, 

якія ства рае са ма мяс цо вая ўла да. 

У Глус ку я та ко га не ўба чыў, але шмат 

пры еха ла лю дзей з Баб руй ска, Мін ска, 

Го ме ля, ін шых на се ле ных пунк таў, дзе 

ня ўваж лі ва вы слу ха лі за яў ні каў. Ула да 

са ма ка лісь ці ства ры ла праб ле му, яна 

пе ра тва ры ла ся для гра ма дзян з дро-

бяз най у вя лі кую, пры вя ла да кан флік-

ту з су се дзя мі, су до вы мі ін стан цы я мі. 

А сён ня ўла ды ўжо і са мі не ве да юць, 

як да па маг чы. У вы ні ку лю дзі хо дзяць 

па за мкнё ным коле. Так быць не па-

він на. Ула да па він на зра біць усё, каб 

ра за брац ца з та ко га ро ду пы тан ня мі. 

Час та на пры ём, ка лі пры яз джае нех та з Мін ска, 

пры хо дзяць лю дзі, якія да гэ та га ні ку ды не звяр-

та лі ся. Ча ла век ся дзіць, ча мусь ці не да вя рае 

мяс цо вай ула дзе і ўпэў не ны, што толь кі вя лі кі 

на чаль нік са ста лі цы вы ра шыць яго пы тан не. 

З ад на го бо ку, та кое, маг чы ма, дзесь ці і ёсць. 

Але там змя ня юц ца кі раў ні кі, пры ма юц ца кад-

ра выя ра шэн ні. Лю дзі ж па звыч цы не да вя ра-

юць. Але мяс цо вая вер ты каль здоль ная глы бо ка 

ўнік нуць у праб ле мы на сель ніц тва, вы ра шыць 

лю быя яго пы тан ні. Яна і са ма па він на імк нуц ца 

да та го, каб быць ка рыс най лю дзям.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Не ру хо масць, ка му нал ка, транс парт...

Фота БелТА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт Тур цыі на га даў, што ў 2016 го дзе 

ба кі па ста ві лі за да чу да сяг нуць уз роў ню та ва-

ра аба ро ту ў 1 міль ярд до ла раў. Ле тась кра і ны 

кры ху не да цяг ну лі да гэ тай ад зна кі, ён склаў 984 

міль ё ны до ла раў. «Мы вы ра шы лі яшчэ больш 

па пра ца ваць над гэ тым пы тан нем і па вя лі чыць 

та ва ра аба рот да 1,5 міль яр да до ла раў. Тур цыя 

і Бе ла русь ма юць та кі па тэн цы ял», — упэў не ны 

Рэ джэп Та іп Эр да ган.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па га дзіў ся, што ця пе-

раш ні ўзро вень та ва ра аба ро ту не ад па вя дае па-

тэн цы я лу бе ла рус ка-ту рэц кіх ад но сін. «Ка лі мы 

пры ма лі ра шэн не аб міль яр дзе та ва ра аба ро ту, 

мы аку рат на пра маў ля лі гэ тую ліч бу. Я не ду маў, 

што мы так хут ка да сяг нём гэ тай мя жы. І сён ня мы 

ўжо га во рым пра паў та ра міль яр да. Я па абя цаў 

Прэ зі дэн ту Тур цыі, што ў нас ні ко лі не бу дзе ні я кіх 

за кры тых тэм у на шых ад но сі нах — ці то па стаў кі 

хар ча ван ня, ці то су пра цоў ніц тва па лі ніі ва ен на-

пра мыс ло ва га комп лек су. Мы ў гэ тых ад но сі нах 

поў ныя ра шу час ці ра біць сур' ёз ныя і ра ды каль ныя 

кро кі», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

За два га ды пас ля ві зі ту Прэ зі дэн та Тур цыі 

ў Бе ла русь уза ем ны та ва ра аба рот вы рас на 

20 %. «Гэ та вель мі доб ры пры рост, але ліч бы 

не ад па вя да юць па тэн цы я лу дзвюх дзяр жаў. 

Мы мо жам, па він ны і зро бім знач на больш, чым 

зра бі лі на ват за гэ тыя два га ды», — за явіў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Па вы ні ках пе рагавораў прэ зі дэн таў Бе ла-

ру сі і Тур цыі пад пі са ны па кет да ку мен таў. Бы лі 

за клю ча ны між ура да вае па гад нен не аб су пра-

цоў ніц тве ў сфе ры аду ка цыі, ме ма ран дум аб 

су пра цоў ніц тве па між мі ніс тэр ства мі юс ты цыі, 

ме ма ран дум аб уза е ма ра зу мен ні па між Дзяр-

жаў ным ва ен на-пра мыс ло вым ка мі тэ там Бе ла-

ру сі і Прэ зі ды у мам аба рон най пра мыс ло вас ці 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Тур цыі.

Акра мя та го, На цы я наль ная ака дэ мія на вук 

Бе ла ру сі і Мі ніс тэр ства пра мыс ло вас ці і раз віц-

ця Тур цыі пад пі са лі ме ма ран дум аб на ву ко ва-

тэх ніч ным су пра цоў ніц тве ў Ан тарк ты цы. Бы лі 

пад пі са ны да рож ная кар та раз віц ця су пра цоў ніц-

тва па між НАН Бе ла ру сі і На ву ко ва-да след чым 

са ве там Тур цыі на 2019—2021 га ды і пра та кол 

дзя ся та га па ся джэн ня бе ла рус ка-ту рэц кай су-

мес най між ура да вай эка на міч най ка мі сіі.

Гэ тыя да ку мен ты, ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 

ства ра юць да дат ко выя ўмо вы для па шы рэн ня ўза-

е ма вы гад ных бе ла рус ка-ту рэц кіх су вя зяў у па лі-

тыч ным, ганд лё ва-эка на міч ным, на ву ко ва-тэх ніч-

ным і гу ма ні тар ным кі рун ках.

«Для нас Тур цыя з'яў ля ец ца аб са лют ным пры-

яры тэ там. Мы вы со ка цэ нім на шу друж бу і на цэ-

ле ны на да лей шае плён нае ўсе ба ко вае ўза е ма-

дзе ян не. Да ра гі Рэ джэп, у нас бы ло шмат тэм (мы 

іх не агуч ва ем), якія пра вя ра лі на шу друж бу, на-

дзей насць, перш за ўсё бе ла ру саў. Я не ду маю, 

што сён ня ты мо жаш нас у чымсь ці па пра кнуць. 

Мы заў сё ды бы лі на цэ ле ны на доб рыя ад но сі ны, 

вы кон ва лі на шы да моў ле нас ці і, ка лі абя ца лі, ча-

го б нам ні каш та ва ла, заў сё ды ра бі лі. Так бу дзе і 

на да лей», — за пэў ніў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Па вод ле Бел ТА.

ВЫ ХАД 
НА НО ВЫ ЎЗРО ВЕНЬ

СЛО ВА БІЗ НЕ СУ
Да рэ чы, на двух ба ко вым біз нес-фо ру ме, які прай шоў у Ан ка ры ў дзень ві зі ту Прэ зі дэн та Бе-

ла ру сі, на шы прад пры ем ствы за клю чы лі кант рак ты на 325 міль ё наў до ла раў. Пра гэ та па ве да міў 

стар шы ня Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты Ула дзі мір Ула хо віч.

Буй ны кант ракт на 200 міль ё наў еў ра за клю чыў «Наф тан». Прад пры ем ства на пра ця гу шас-

ці га доў бу дзе па стаў ляць у Тур цыю ніт ры лак ры ла вую кіс ла ту, якая вы ка рыс тоў ва ец ца для 

вы твор час ці штуч ных ва лок наў. ААТ «Грод на Азот» пад пі са ла з ту рэц кай кам па ні яй кант ракт 

на па стаў ку по лі амід най ніт кі на су му больш за 14,7 мільёна до ла раў. ААТ «Амка дор» па ўмо-

вах за клю ча на га кант рак та па ста віць у Тур цыю 30 адзі нак сне га ўбо рач най тэх ні кі на су му ка ля 

1 міль ё на 350 ты сяч до ла раў.

«Ма гі лёў хім ва лак но» за клю чы ла з дзвю ма ту рэц кі мі кам па ні я мі ме ма ран ду мы аб на ме рах. Бе ла-

рус кае прад пры ем ства пла нуе ажыц ця віць па стаў кі по лі эфір на га ва лак на на ры нак Тур цыі ў аб' ёме 

да 20 ты сяч тон да кан ца 2021 го да на су му ка ля 64,5 міль ё на до ла раў. ААТ «По лацк-Шкло ва лак но» 

за ку піць у ту рэц ка га ТАА «Эціп ро дактс» тэх ніч ную бор ную кіс ла ту на 7,9 міль ё на до ла раў.

Ге не раль ны ды рэк тар ААТ «БМЗ — кі ру ю чая кам па нія хол дын гу «БМК» Ана толь Са вя нок на 

біз нес-фо ру ме ў Ан ка ры пад пі саў з ту рэц кі мі кам па ні я мі ра мач ныя па гад нен ні аб па стаў ках ме та-

ла пра дук цыі на су му звыш 14 міль ё наў до ла раў. Тур цыя з'яў ля ец ца тра ды цый ным рын кам у струк-

ту ры збы ту БМЗ. У гэ тую кра і ну прад пры ем ства рэа лі зуе ме та ла корд, сталь ны дрот, бяс шво выя 

тру бы, лі тую на рых тоў ку. У 2018 го дзе аб' ём экс пар ту пе ра вы сіў 38 міль ё наў до ла раў.
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