
Ула ды Пе кi на на зва лi сi ту а цыю «над звы чай 
сур' ёз най»

У кi тай скай ста лi цы 

аб вяс цi лi пра ўвя дзен-

не маш таб ных аб ме-

жа валь ных мер праз 

COVID-19, па ве да мi ла 

вы дан не South China 

Morning Post. Ста лiч ныя ўла ды за клi ка лi ўсiх жы ха роў 

ад мо вiц ца ад «па ез дак не пер шай не аб ход нас цi» i за-

ста вац ца до ма. Акра мя та го, усе па чат ко выя i ся рэд нiя 

шко лы ў Пе кi не зачыняюц ца, на ву чэн цы пе ра хо дзяць на 

дыс тан цый ны рэ жым на ву чан ня. Спы не ная ра бо та ўнi-

вер сi тэ таў, а так са ма ўсiх за баў ляль ных i спар тыў ных 

аб' ек таў. Аэ ра пор ты Пе кi на ўчо ра ад мя нi лi ка ля ты ся чы 

ўнут ра ных рэй саў. На пя рэ дад нi ве ча рам кi раў нiц тва кi-

тай скай ста лi цы па вы сi ла ўзро вень эпi дэ мiч най не бяс пе-

кi з трэ ця га да дру го га. У се ра ду ў го ра дзе за хва рэў на 

COVID-19 яшчэ 31 ча ла век, а за апош нiя сем дзён — 137. 

Да гэ та га кi тай ская ста лi ца пра жы ла 57 дзён без адзi на га 

вы пад ку мяс цо ва га за ра жэн ня — вi рус вы яў ляў ся толь кi 

ў пры ез джых. Лi чыц ца, што кры нi цай но вай ус пыш кi стаў 

ве лi зар ны ап то вы ры нак «Сiнь фа дзi», праз якi па сту пае 

ка ля 80 % спа жы ва ных у 21-мiль ён ным го ра дзе мя са i 

ага род нi ны. CBS News ад зна чае, што но вая ўспыш ка на-

гад вае сi ту а цыю ва Уха нi ў сту дзе нi. Па сло вах га лоў на га 

эпi дэ мi ё ла га Кi тая У Цзунью, на ступ ныя не каль кi дзён 

бу дуць мець вы ра шаль нае зна чэн не для ра зу мен ня та го, 

як рас паў сюдж ва ец ца вi рус.

У ААН па пя рэ дзi лi пра «пан дэ мiю го ла ду» ў 
Ла цiн скай Аме ры цы

У Су свет най хар чо-

вай пра гра ме (СХП) 

ААН за клi ка лi мiж на род-

ную су поль насць дзей нi-

чаць хут ка, каб кры зiс з 

COVID-19 у Ла цiн скай 

Аме ры цы не спра ва ка-

ваў го лад, ад зна чы ла га-

зе та The Guardian. «Мы 

са праў ды за не па ко е ныя гэ тай тэн дэн цы яй у га лi не ахо вы 

зда роўя. На жаль, у тым, што да ты чыц ца сi ту а цыi з хар-

чо вай бяс пе кай, на вi ны не вель мi доб рыя», — згад вае 

вы дан не сло вы кi раў нi ка пад раз дзя лен ня СХП у кра i нах 

Ла цiн скай Аме ры кi i Ка рыб ска га ба сей на Мi ге ля Ба рэ та. 

Па вод ле ацэ нак ар га нi за цыi, ка ра на вi рус ны кры зiс i вы-

клi ка ныя iм аб ме жа валь ныя ме ры мо гуць спра ва ка ваць 

не да хоп хар ча ван ня, ад яко га па цер пiць ка ля 40 мiль ё наў 

ча ла век у кра i нах Паўд нё вай i Цэнт раль най Аме ры кi, а 

так са ма Ка рыб ска га ба сей на. Па вод ле звес так СХП, у 11 

дзяр жа вах гэ та га рэ гi ё на ў па чат ку го да звыш 3,4 мiль ё на 

ча ла век су тык ну ла ся з вост рым не да хо пам хар ча ван ня, а 

ця пер, праз амаль паў го да кры зi су, iх ужо 14 мiль ё наў.

Трамп пад пi саў указ аб рэ фор ме па лi цыi пас ля 
хва лi пра тэс таў

Прэ зi дэнт ЗША До-

нальд Трамп пад пi саў 

указ, скi ра ва ны на рэ-

фар ма ван не па лi цыi 

i знi жэн не ры зы кi су-

праць праў ных дзе ян няў 

яе су пра цоў нi каў пад час 

апе ра цый. Пры гэ тым аме ры кан скi лi дар па пя рэ дзiў: ён не 

згод ны, што сi ла вi коў вар та па зба вiць част кi фi нан са ван ня. 

«Аме ры кан цам па трэб на моц ная па лi цыя», — пад крэс лiў 

Трамп. Прэ зi дэнт да даў, што ў апош нiя га ды па лi цыi ўда-

ло ся пры кмет на знi зiць уз ро вень зла чын нас цi ў кра i не. 

Трамп так са ма пад крэс лiў, што не да пус цiць паў та рэн ня 

бес па рад каў, якiя ад бы лi ся пад час ня даў нiх ак цый пра тэс-

ту су праць дзе ян няў па лi цэй скiх. «Я га то вы пра ца ваць з 

Кан грэ сам над тым, каб пры няць i да дат ко выя ме ры», — 

ска заў прэ зi дэнт ЗША. Па вод ле яго слоў, у кра i не ак тыў на 

вя дзец ца рас пра цоў ка но вай эфек тыў най зброi, якая пры 

гэ тым не ўяў ляе сур' ёз най па гро зы для жыц ця.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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Пад час пра мой тэ ле-

фон най лi нii i аса бiс та га 

пры ёму гра ма дзян, якiя 

пра вёў у Бя ро заў скiм 

ра ё не Брэсц кай воб лас-

цi на чаль нiк га лоў на га 

ўпраў лен ня па ра бо це 

са зва ро та мi гра ма дзян 

i юры дыч ных асоб Ад-

мi нiст ра цыi Прэ зi дэн-

та Ры гор ШЛЫК, да яго 

звяр ну ла ся больш за 

двац цаць ча ла век, па ве-

дам ляе Бел ТА. Ска рыс та-

лi ся маг чы мас цю за даць 

пы тан нi, што iх хва лю-

юць, i жы ха ры iн шых рэ гi ё наў. Сi ту а цыi 

ў лю дзей роз ныя: нех та су тык нуў ся з 

цяж кас ця мi ў пра ца ўлад ка ван нi, за па-

зы ча нас цю най маль нi ка па за ра бот най 

пла це, а хтось цi з жыл лё вы мi праб ле ма-

мi i спад чын ны мi спрэч ка мi. Бы лi i тыя, 

ка го хва ля ва лi гра мад скiя пы тан нi.

У пры ват нас цi, пен сi я нер з Бе ла азёр ска 

за кла по ча ны не да хо пам вуз кiх спе цы я лiс таў 

у ме ды цын скiх уста но вах ра ё на. У вы нi ку 

ча сам на аб сле да ван не не аб ход на ез дзiць 

у iн шыя га ра ды. «Упэў не ны, што мяс цо выя 

ўла ды ў кур се i ад соч ва юць сi ту а цыю, па да-

юць за яў кi. Iмк нуц ца пры цяг нуць ма ла дых 

спе цы я лiс таў, пра па ноў ва ю чы ў тым лi ку i 

жыл лё», — сказаў Ры гор Шлык. Стар шы ня 

Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма Ле а нiд Мар ты-

нюк да даў, што сё ле та ў ра ён пры е дзе 20 

ма ла дых ура чоў.

Ма цi два iх дзя цей рас-
ка за ла пра ня прос тую сi-
ту а цыю, у якую тра пi ла. 
З-за ся мей ных праб лем 
жан чы на стра цi ла мес ца 
ў чар зе на па ляп шэн не 
жыл лё вых умоў. Ця пер яна 
жы ве ў служ бо вым iн тэр-
на це i шу кае маг чы масць 
атры маць арэнд ную ква тэ-
ру. Ры гор Шлык ра зам з кi-
раў нiц твам рай вы кан ка ма 
пра па на ваў ёй ал га рытм 
да лей шых дзе ян няў.

— Вы яз ныя пры ёмы 
гра ма дзян вель мi за па-
тра ба ва ныя. Гэ та ана лiз 

не толь кi Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та. Па на-
шым да ру чэн нi са цы я ла гiч ныя служ бы вы ву-
чы лi пы тан не. Больш за 60 працэнтаў гра ма-
дзян ад зна чы лi, што та кая фор ма стасункаў 
з на сель нiц твам най больш за па тра ба ва ная 
i зруч ная для лю дзей. Сё ле та мы па ста вi-
лi за да чу аха пiць вы яз ны мi пры ёма мi ўсе 
118 ра ё наў кра i ны, — ка жа на чаль нiк га-
лоў на га ўпраў лен ня па ра бо це са зва ро та мi 
гра ма дзян i юры дыч ных асоб Ад мi нiст ра цыi 
Прэ зi дэн та.

Ры гор Шлык так са ма звяр нуў ува гу на тое, 
што сё ле та ад зна ча ец ца змян шэн не коль кас-

цi зва ро таў ва ўсiх рэ гi ё нах. На яго дум ку, 

у пэў най сту пе нi гэ та за слу га мяс цо вых ор га-

наў ула ды, якiя з улi кам да ру чэн няў кi раў нi ка 

дзяр жа вы вы ра ша юць пы тан нi, што цi ка вяць 

i хва лю юць гра ма дзян. Але ка заць, што ўсё 

вы ра ша на, па куль ра на. Ёсць шэ раг пы тан-

няў, над якi мi не аб ход на пра ца ваць, лi чыць 

Ры гор Шлык.

НАЙ БОЛЬШ ЗА ПА ТРА БА ВА НАЯ 
I ЗРУЧ НАЯ ФОР МА СТАСУНКАЎ ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ

Усе мы, лю дзi, ма ем 

па трэ бу ў ра зу мен-

нi i да па мо зе. Ме на-

вi та та кую вы сно-

ву зра бi ла Аса цы я -

цыя бе ла рус кiх бан каў 

пас ля ана лi зу мер, якiя 

ро бяц ца крэ дыт на-фi-

нан са вы мi ўста но ва мi 

кра i ны па пад трым цы 

на сель нiц тва i рэ аль-

на га сек та ра эка но мi кi 

дзе ля мi нi мi за цыi не-

га тыў ных на ступ стваў, 

якiя ўзнiк лi ў вы нi ку 

скла да най эпi дэ мi я ла-

гiч най сi ту а цыi.

Як ад зна чыў прэс-сак-

ра тар аса цы я цыi Па вел 

СI МА НАЎ, бан кi пра цяг ва-

юць ра бо ту па крэ ды та ван нi 

эка но мi кi i раз вiц цi iн вес ты-

цый ных пра ек таў, аказ ва-

юць на сель нiц тву крэ дыт-

ную пад трым ку. Пры гэ тым 

рэа лi зу ец ца комп лекс мер, 

с кi ра ва ных на ча со вае знi-

жэн не па зы ко вай на груз кi 

клi ен таў — прад пры ем стваў 

i гра ма дзян, якiя апы ну лi ся 

ў скла да ным фi нан са вым 

ста но вi шчы ў су вя зi з на-

ступ ства мi пан дэ мii. Гэ та 

за бес пя чэн не ад тэр мi ноў кi 

па га шэн ня асноў на га доў гу i 

вы пла ты пра цэн таў; пры пы-

нен не на лi чэн ня пра цэн таў; 

змя нен не тэр мi наў па га шэн-

ня крэ ды ту; не спаг нан ня 

пра цэн таў за не свое ча со вае 

па га шэн не за па зы ча нас цi; 

рэ фi нан са ван не крэ ды таў на 

больш пра цяг лы тэр мiн; для 

прад пры ем стваў-экс пар цё-

раў — пе ра вод крэ дыт най 

за па зы ча нас цi з за меж най 

ва лю ты ў бе ла рус кiя руб лi.

Уся го сё ле та ў са ка вi ку—

маi бан кi да лi крэ дыт ныя 

ка нi ку лы больш чым шасці 

ты ся чам клi ен таў на су му 

ка ля двух мiль яр даў руб лёў. 

З iх ка ля 2,8 ты ся чы — гэ-

та юры дыч ныя асо бы, 3,3 

ты ся чы — фi зiч ныя. Так, 

толь кi най буй ней шы банк 

кра i ны — Бе ла рус банк — 

за да во лiў ка ля 90 пра цэн таў 

прось баў клi ен таў са сфе ры 

ма ло га i ся рэд ня га бiз не су 

аб рэ струк ту ры за цыi i рас-

тэр мi ноў цы крэ ды таў.

Комп лекс мер, якi пры ма-

ец ца бан ка мi з мэ тай ака-

зан ня да па мо гi суб' ек там 

гас па да ран ня i гра ма дзя-

нам, вель мi шы ро кi. Акра-

мя па мян шэн ня па зы ко вай 

на груз кi, гэ та знi жэн не та-

ры фаў i бяс плат ныя па ке ты 

па слуг да льгот ных пра ек-

таў са служ ба мi да стаў кi, 

транс парт ны мi кам па нi я мi i 

iн шы мi сэр вi са мi. Пры гэ тым 

асаб лi вая ўва га ўдзя ля ец ца 

най больш па цяр пе лым га-

лi нам — ту рыс тыч най, па-

са жыр скiм пе ра воз кам, 

гра мад ска му хар ча ван ню. 

На прык лад, БНБ-банк бяс-

плат на аб слу гоў вае прад-

пры ем ствы са сфер ту рыс-

тыч ных па слуг i па са жыр скiх 

пе ра во зак, БСБ-банк рас-

пра ца ваў бяс плат ны па кет 

па слуг «Мы ра зам!» для 

прад пры ем стваў гра мад ска-

га хар ча ван ня, МТБанк пра-

па нуе но вым клi ен там раз лi-

ко ва-ка са вае аб слу гоў ван не 

са знiж кай 90 працэнтаў.

«Бан кi i ў да лей шым бу-

дуць пры маць усе не аб ход-

ныя ме ры для пад тры ман ня 

рэ аль на га сек та ра эка но мi кi i 

гра ма дзян i змян шэн ня для iх 

не спры яль ных на ступ стваў, 

вы клi ка ных пан дэ мi яй, — 

ад зна чы ла вы ка наў ца аба-

вяз каў стар шы нi Аса цы я -

цыi бе ла рус кiх бан каў 

Ган на КА ВА ЛЁ ВА. — Крэ-

дыт на-фi нан са выя ар га нi-

за цыi га то выя на рошч ваць 

аб' ёмы пад трым кi, але пры 

гэ тым ча ка юць па ве лi чэн ня 

ак тыў нас цi са мiх клi ен таў, 

якiя час та, ма ю чы праб ле-

мы з па га шэн нем крэ ды ту, 

ня свое ча со ва звяр та юц ца ў 

бан кi з ад па вед ным за пы-

там. Акра мя та го, для мi нi-

мi за цыi iма вер нас цi ад мо-

вы ў крэ дыт ных ка нi ку лах 

не аб ход на пра вiль на пад-

рых та ваць i прад ста вiць у 

банк па кет да ку мен таў, якi 

па цвяр джае скла да нае фi-

нан са вае ста но вi шча».

Сяр гей КУР КАЧ.

Фi нан са вая па лi ты каФi нан са вая па лi ты ка

Не ка раць, а пад тры маць
Бан кi аб вяс цi лi крэ дыт ныя ка нi ку лы больш чым шасці ты ся чам клi ен таў

На мес нiк прэм' ер-

мi нiст ра Ула дзi мiр 

КУ ХА РАЎ на ве даў 

прад пры ем ства «За-

вод эфек тыў ных пра-

мыс ло вых кан струк-

цый» у Мiн ску. Асноў-

ным вi дам дзей нас цi 

за во да з'яў ля ец ца 

вы пуск бе тон ных i 

жа ле за бе тон ных вы-

ра баў, у тым лi ку i 

для бу даў нiц тва.

«Пра ект нар ма тыў на га 

пра ва во га ак та ўжо з усi мi 

ўзгод не ны i на кi ра ва ны на 

пад пi сан не. Ча ка ем, што ў 

най блi жэй шы час ён бу дзе 

пры ня ты. Мы сён ня вель-

мi сур' ёз ную ўва гу ўдзя ля-

ем ме на вi та па тан нен ню 

бу даў нiц тва, па вы шэн ню 

эфек тыў нас цi, знi жэн ню 

вы дат каў на вы пуск кан-

струк цый», — ска заў Ула-

дзi мiр Ку ха раў пра ўказ аб 

5-пра цэнт най рэн та бель-

нас цi.

Для да сяг нен ня гэ тых 

мэт на за вод зе сён ня пра-

во дзiц ца ма дэр нi за цыя, 

якая за вер шыц ца да кан-

ца бя гу ча га го да. Удас ка-

на лiць ра бо ту, па вы сiць 

эфек тыў насць тэх на ла гiч-

ных лi нiй, знi зiць за тра ты 

да па мо жа су час нае аб ста-

ля ван не. Гэ та, у сваю чар-

гу, ста ноў ча ада б'ец ца на 

кош це жыл ля.

«Ужо сён ня раз лi кi па-

каз ва юць, што гэ та бу дзе 

вы со ка эфек тыў нае, энер-

га эфек тыў нае жыл лё, якое 

бу дзе ад па вя даць не аб ход-

ным спа жы вец кiм якас цям. 

Акра мя та го, ця пер вя дуц ца 

рас пра цоў кi, каб на но вых 

тэх на ла гiч ных лi нi ях маг лi 

вы раб ляць кан струк цыi не 

толь кi для жыл ля, але i для 

бу даў нiц тва школ, дзi ця чых 

сад коў, баль нiц», — да даў 

вi цэ-прэм' ер.

Бу даў нiц тва з пра мыс-

ло вых кан струк цый знi-

жае не толь кi тэр мi ны па-

бу до вы жыл ля, але i яго 

кошт. Та му сён ня пе рад 

прад пры ем ствам, пра-

ект ны мi ар га нi за цы я мi 

ста iць за да ча па па ве-

лi чэн нi бу доў лi ў кра i не 

са цы яль ных аб' ек таў з 

эфек тыў ных пра мыс ло-

вых кан струк цый.

Па сло вах Ула дзi мi ра Ку-

ха ра ва, сi ту а цыя з пан дэ мi яй 

знач на не паў плы ва ла на 

сфе ру. «Я ду маю, што ўсе 

тыя за да чы, якiя па стаў ле-

ны пе рад бу даў нi чай га лi-

ной, бу дуць вы ка на ны. Га лi-

на пра цуе ста бiль на, вы нi кi 

пя цi ме ся цаў па каз ва юць 

рост па бу даў нi ча-ман таж-

ных ра бо тах. Так, да сяг ну-

ты вы нiк у 107,7 пра цэн та 

ў па раў на ннi з мi ну лым 

го дам», — ад зна чае вi цэ-

прэм' ер.

Спе цы я лiс ты сфе ры ак-

тыў на пра цу юць па ўсiх кi-

рун ках: бу даў нiц тва жыл ля, 

пра мыс ло вых, са цы яль ных 

аб' ек таў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

БУ ДА ВАЦЬ БУ ДУЦЬ ХУТ ЧЭЙ I ТАН НЕЙ
Пры няц це ўка за аб рэн та бель нас цi за бу доў шчы каў у пяць пра цэн таў 

ча ка ец ца ў най блi жэй шы час

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да
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