ТАТЫ МОГУЦЬ
БОЛЬШ.
І ЗРОБЯЦЬ?

СЫШЛІСЯ
І РАЗЫШЛІСЯ.
ЧАМУ?

24

КАСТРЫЧНІКА 2019 г.

Прэзідэнт Беларусі
сустрэўся са сваім
кубінскім калегам
Мігелем Марыа
Дыясам-Канелем Бермудэсам

Дзмітрый КАЛЕЧЫЦ,
намеснік старшыні
праўлення Нацыянальнага
банка:

КОРАТКА
• У Брэсце пабудавалі
электрадом, які поўнасцю адпавядае еўрапейскім стандартам энергаэфектыўнасці.
• Сярэдзіна восені ў Беларусі выдалася самай цёплай за апошнія 75 гадоў.
• Жыхар Мінска падарыў сталічнаму заапарку
серабрыстую лісу.
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ВЫЗНАЧЫЦЬ АРЫЕНЦІРЫ І РУХАЦЦА НАПЕРАД

ЦЫТАТА ДНЯ

Гэты візіт двойчы першы. Упершыню лідар
Кубы наведвае Беларусь. І першы раз Востраў
Свабоды прадстаўляе менавіта Прэзідэнт.
Такую пасаду ў краіне Лацінскай Амерыкі
заснавалі па выніках канстытуцыйнай
рэформы сёлета ў лютым. Новая канстытуцыя
ўводзіць пасаду Прэзідэнта (зноў з 1976 года)
і прэм'ер-міністра, у ёй таксама прызнаецца
права прыватнай уласнасці. Але адным
з асноўных прынцыпаў дзейнасці кубінскай
дзяржавы застаецца будаўніцтва сацыялізму,
а Камуністычная партыя па-ранейшаму —
важная палітычная сіла.
Беларусь — гэта адзін з пунктаў вялікага
еўрапейскага турнэ новага Прэзідэнта Кубы.
У пачатку тыдня Мігель Дыяс-Канель
ужо пабываў у Ірландыі, пасля перагавораў
з беларускай сталіцы накіраваўся ў Баку
на саміт Руху недалучэння.
Завершыцца падарожжа лідара
Кубы перагаворамі ў Маскве.

Фота БелТА.

«Мабільны банкінг у краіне
набірае папулярнасць —
за І паўгоддзе сёлета
колькасць карыстальнікаў
павялічылася да чатырох
мільёнаў (на 1 студзеня
2019-га яна склала 2,63
мільёна карыстальнікаў).
Трэба меркаваць, колькасць
іх будзе павялічвацца. Гэта
з'яўляецца, па сутнасці,
адлюстраваннем лічбавай
трансфармацыі і змены
мадэлі ўзаемадзеяння
фінансавых устаноў
і кліентаў. Найбольш
папулярным каналам
дыстанцыйнага
банкаўскага
абслугоўвання застаецца
інтэрнэт-банкінг.
Па звестках на 1 ліпеня,
да яго падключана
6 мільёнаў
726 тысяч карыстальнікаў.
Сёння для фізічных асоб
у аддаленым рэжыме
даступна 73 % банкаўскіх
паслуг, для юрыдычных
асоб — 70 %. Плацежная
сістэма Беларусі ў поўнай
меры забяспечвае патрэбы
рэальнага сектара і
насельніцтва ў правядзенні
разлікаў і прыёме
плацяжоў».

ЧАЦВЕР
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Малая радзіма

СЛЕД НА ЗЯМЛІ
Барысаўскі мецэнат вяртае роднаму гораду
славу культурна-гістарычнага цэнтра
Паміж імі 150 гадоў, агульная малая
радзіма — Барысаў і любоў да гісторыі.
Першы — Іван Каладзееў, стацкі
саветнік і камергер, саўладальнік
запалкавай і папяровай фабрык,
мільянер, які сабраў унікальную
калекцыю рарытэтаў па гісторыі
Айчыннай вайны 1812 года і яшчэ
ў 1901-м за свае грошы паставіў
героям вайны першыя памятныя знакі
каля вёскі Студзёнка, садзейнічаў
стварэнню музея на чыгуначнай

станцыі Барадзіно.
Другі — Уладзімір
Слесараў, былы воін-інтэрнацыяналіст і сучасны
прадпрымальнік, а
таксама мецэнат, які
ўзняў з нябыту сядзібу
Уладзімір СЛЕСАРАЎ у рабочым кабінеце калекцыянера —
Каладзеева і зрабіў яе
у ім сабрана квінтэсенцыя таго, чым займаўся гаспадар сядзібы.
культурна-гістарычным
Германіі, ЗША і іншых краін — штогод
аб'ектам. Сюды часта
прыязджае каля шасці
наведваюцца не толькі беларусы,
тысяч чалавек.
але і турысты з Расіі, Францыі, Ізраіля,
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Жыллё маё

ЯК ГАРАЧЫЯ ПІРАЖКІ
разышліся ўчасткі
пад прыватныя дамы
ў Смалявічах

Калі будаўніцтва
шматкватэрных дамоў
у гарадах-спадарожніках
толькі набірае абароты,
«індывідуалка» выходзіць
на новы ўзровень

У нашай краіне налета плануецца ўзвесці каля 4 мільёнаў квадратных метраў жылля (столькі ж — сёлета), з іх каля 44 % у індывідуальных жыллёвых дамах, паведаміла начальнік аддзела
жыллёвага будаўніцтва ўпраўлення жыллёвай палітыкі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Кацярына УСЯНКОВА.

Будуем самі да 2 мільёнаў «квадратаў» у год

• У Гомельскай вобласці Дзяржстандарт выявіў
недаважванні фасаванай
прадукцыі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Больш за тое, толькі за восем месяцаў бягучага года ўведзена каля
1 мільёна «квадратаў» індывідуальнага жылля. Найбольш актыўна гэты
кірунак развіваецца ў Брэсцкай і Мінскай абласцях. Начальнік аддзела
заўважае, што за апошнюю пяцігодку адзначаецца стабільна высокі
ўзровень індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва, калі такім чынам
узводзіцца 1,75—1,8 мільёна квадратных метраў у год. Вызначанае
ўрадам заданне (не менш за 40 % ад агульнай плошчы ўводу) выконваецца і нават рэгулярна перавыконваецца.
Галоўным чынам індывідуальнае жыллё будуецца ў сельскай мясцовасці — па выніках васьмі месяцаў з 4 тысяч дамоў на вёсцы ўведзена каля
2 тысяч аб'ектаў жыллёвага будаўніцтва. Кацярына Усянкова адзначыла,
што ў апошні час атрымлівае развіццё індывідуальнае індустрыяльнае
домабудаванне. Праекты распрацоўваюць прадпрыемствы
домабудаўнічых камбінатаў, якія ёсць у кожнай вобласці.
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