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Бры тан скія пар ла мен та рыі пра га ла са ва лі 
за ад тэр мі ноў ку «брэк сі ту»

Па ла та аб шчын Вя лі ка бры-

та ніі пры ня ла пра ект аб пе ра-

но се «брэк сі ту», які пер ша па-

чат ко ва быў за пла на ва ны на 

31 каст рыч ні ка гэ та га го да. 

Прэм' ер-мі ністр Бо рыс Джон-

сан пры гра зіў пар ла мен ту пе ра вы ба ра мі за пе ра нос тэр-

мі наў вы ха ду кра і ны з ЕС.

Вы хад кра і ны са скла ду Еў ра са ю за ад тэр мі на ва ны на 

тры ме ся цы — да 31 сту дзе ня. Пра гэ та свед чаць вы ні кі 

га ла са ван ня, якое ад бы ло ся ў се ра ду ў ніж няй па ла це за ка-

на даў ча га ор га на. На ка рысць уня сен ня зме ны вы ка за лі ся 

329 дэ пу та таў, су праць пра га ла са ва лі 300 пар ла мен та ры яў.

Па праў кі су пя рэ чаць па зі цыі прэм' ер-мі ніст ра Бо ры са 

Джон са на, які мае цвёр ды на мер вы вес ці Злу ча нае Ка ра-

леў ства з Еў ра са ю за 31 каст рыч ні ка не за леж на ад та го, 

удас ца яму дамагчыся па гад нен ня з Бру се лем ці не.

Джон сан ужо па абя цаў, што ка лі дэ пу та ты вы ка жуц ца за 

ад тэр мі ноў ку, то ён рас пус ціць пар ла мент і пры зна чыць на 

15 каст рыч ні ка да тэр мі но выя вы ба ры, па ве дам ляе ТАСС.

Ін дыя вы дзе ліць крэ дыт на 1 млрд до ла раў 
на раз віц цё Да лё ка га Ус хо ду

Ін дыя га то ва вы даць крэ дыт ную лі нію на 1 млрд до ла-

раў для раз віц ця Да лё ка га Ус хо ду, за явіў прэм' ер-мі ністр 

кра і ны На рэнд ра Мо дзі, вы сту па ю чы на Ус ход нім эка на-

міч ным фо ру ме ва Ула дзі вас то ку.

«Для та го каб пра цяг ваць да па ма гаць раз ві вац ца 

Да лё ка му Ус хо ду, Ін дыя вы дзе ліць крэ дыт ную лі нію ў 

па ме ры $1 млрд», — за явіў ін дый скі прэм' ер.

Ён ад зна чыў, што гэ тая ме ра з'яў ля ец ца бес прэ цэ-

дэнт най. Па вод ле яго слоў, Ін дыя вель мі ак тыў на пра цуе 

ў гэ тым рэ гі ё не. Мо дзі рас ка заў, што Нью-Дэ лі і Маск ва 

пад час УЭФ ужо за клю чы лі ка ля 50 па гад нен няў аб ін-

вес ты цы ях на 5 млрд до ла раў, бо Да лё кі Ус ход ва ло дае 

вя лі кі мі пры род ны мі рэ сур са мі, а так са ма па тэн цы я лам 

для ак тыў на га раз віц ця.

«Мы без уся ка га су мнен ня бу дзем за ста вац ца ак тыў-

ны мі парт нё ра мі ў на шым пры яры тэт ным су пра цоў ніц-

тве», — да даў ён.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што Ін дыя за ка за ла ў Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі ўзбра ен не на су му ў 14,5 млрд до ла раў.

Суд да зво ліў фран цуз ска му пеў ню Ма ры су 
ку ка рэ каць уран ку

Суд фран цуз скай ка му ны 

Раш фор ад хі ліў іск пен сі я не раў 

да гас па ды ні пеў ня Ма ры са, які 

пе ра шка джаў су се дзям спаць. 

На іх дум ку, птуш ка па чы на ла 

ку ка рэ каць за над та ра на.

«Юс ты цыя да зво лі ла пеў ню 

Ма ры су пра цяг ваць спя ваць, ад хі ліў шы іск су се дзяў, якія 

аб ві на вач ва лі яго ў ран ніх па буд ках», — па ве да міў 5 ве-

рас ня пар тал Frаnсе Іnfо.

Яшчэ ў 2017 го дзе па жы лая па ра Бі ро наў па ча ла скар-

дзіц ца на пеў ня, які кры чыць за над та ра на. У той жа час у 

пад трым ку гас па ды ні га ла сіс тай птуш кі Ко рын Фе со ства-

ры лі дзве пе ты цыі. Іх пад пі са ла амаль 155 ты сяч ча ла век.

У лі пе ні 2019 го да прай шло па ся джэн не су да па спра-

ве гуч на га пеў ня. На яго не з'я ві лі ся ні па зоў ні кі, ні ад-

каз чык цяж бы. Аб вя шчэн не вер дык ту ад кла лі та ды да 

5 ве рас ня.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На дзён ныя пы тан ні
і іх вы ра шэн не

7 ве рас ня ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме 

ад бу дуц ца тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі 

кі раў ніц тва рэ гі ё наў з жы ха ра мі. У гэ тую су бо ту з 

9.00 да 12.00 на су вя зі бу дуць:

пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан-

ка ма Ва ле рый Ва сі ле віч Раб ка вец (8 016 221 31 21);

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ба рыс Сяр ге е віч Яф рэ маў (8 021 222 22 22);

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Аляк санд ра віч Пры ва лаў (8 023 233 12 37);

стар шы ня ГРО ДЗЕН СКА ГА аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў Ігар Ге ор гі е віч Жук (8 015 273 56 44),

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ры гор Аляк санд ра віч Ва ро нін (8 022 250 18 69);

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка-

ма Ігар Мі ка ла е віч Ма кар (8 017 500 41 60);

стар шы ня МІНСК АГА га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 

Ва сіль Ва сі ле віч Па на сюк (8 017 222 44 44)

МІ ЛІ ЦЫЯ 
ЧУЕ ЛЮ ДЗЕЙ

Прэ зі дэнт пры няў з дак ла дам 
мі ніст ра ўнут ра ных спраў Юрыя Ка ра е ва

Кі раў нік дзяр жа вы спы таў мі ніст ра пра яго пер шыя 

ўра жан ні на но вай па са дзе, за ўва жыў шы, што з на-

вя дзен нем па рад ку но вы мі ністр унут ра ных спраў 

доб ра зна ё мы. «І трэ ба ска заць, што да на шых пад-

раз дзя лен няў, якія лі чац ца за Мі ніс тэр ствам унут-

ра ных спраў, я прэ тэн зій прак тыч на не меў. Дзя куй 

бо гу, што ў нас і аб ста ноў ка бы ла больш-менш спа-

кой ная ў кра і не. Дай бог так і на да лей. Тым не менш 

гэ та і дзя ку ю чы та му, што ўсе ра зу ме юць — рэ ак-

цыя бу дзе ім гнен най і адэ кват най», — за ўва жыў 

бе ла рус кі лі дар.

У якас ці пры кла ду доб рай ра бо ты мі лі цыі ён пры вёў 

рас крыц цё аб ра ба ван ня юве лір най кра мы ў Мін ску. «На 

вы клік вы да стой на ад ка за лі. Ня хай так заў сё ды бу дзе. Вы 

вель мі хут ка раз вяр ну лі ся і рас кры лі гэ ту кры мі наль ную 

спра ву, хоць след ства і суд яшчэ пры муць ра шэн не, ну а 

ва шы хлоп цы спра ца ва лі доб ра. Ма лай цы! Я вас пра шу, 

пе ра дай це ім маю шчы рую па дзя ку за апе ра тыў ную ра-

бо ту, за той пра фе сі я на лізм, які яны пра яві лі», — да даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма па ці ка віў ся дум ка мі мі ніст ра пра 

аб ста ноў ку ў гра мад стве: ці ёсць мо ман ты, на якія трэ ба 

звяр нуць ува гу.

Мі ністр да ла жыў Прэ зі дэн ту, што сёлета аб ста ноў ка 

ў кра і не за ста ец ца пад кант роль най ор га нам унут ра ных 

спраў. «Па вы ні ках ся мі ме ся цаў за хоў ва ец ца ўме ра ны 

тэмп пры рос ту агуль най коль кас ці зла чын стваў, пры гэ-

тым удзель ная ва га цяж кіх і асаб лі ва цяж кіх зла чын стваў 

змен шы ла ся. Тэн дэн цыя рос ту ад бы ва ец ца за кошт пра ва-

па ру шэн няў у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій, — пра ін фар ма ваў 

ён. — Гэ та ў асноў ным кра дзя жы з да па мо гай бан каў скіх 

кар так і ўзло мы ін тэр нэт-акаў нтаў ка рыс таль ні каў».

Ка мен ту ю чы жур на ліс там свой дак лад кі раў ні ку дзяр-

жа вы, мі ністр да даў, што апош нім ча сам так са ма ня знач на 

па вя лі чы ла ся пад лет ка вая зла чын насць за кошт пра ва па-

ру шэн няў у сфе ры нар кас па жы ван ня.

На дум ку Юрыя Ка ра е ва, трэ ба ўзмац ніць яго кі раў ніц-

кі ўплыў на дыс цып лі ну, ма раль на-псі ха ла гіч ны клі мат у 

шэ ра гах су пра цоў ні каў ор га наў унут ра ных спраў. Мі ністр 

да ла жыў так са ма Прэ зі дэн ту пра кро кі, якія МУС ро біць 

для вы праў лен ня хі баў, аб якіх іш ла раз мо ва на ня даў няй 

на ра дзе ў кі раў ні ка дзяр жа вы, пры све ча най ра бо це пра-

ва ахоў ных ор га наў. У пры ват нас ці, да тыч на па вы шэн ня 

якас ці збо ру до ка заў пад час рас сле да ван ня ка руп цый ных 

спраў і эка на міч ных зла чын стваў.

«Уз моц не ная ра бо та па па вы шэн ні якас ці рэ ага ван-

ня на зва ро ты гра ма дзян. Тое, што ка за лі ў Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та, — 25 пра цэн таў усіх зва ро таў да ты чац ца 

пра ва ахоў ных ор га наў, іх якас ці ра бо ты. Бу дзем больш 

дас ка на ла, дэ та лё ва раз бі рац ца з кож най за явай, каб 

гра ма дзя не не атрым лі ва лі ад піс кі. Бу дзем раз бі рац ца, 

у чым су пра цоў ні кі ор га наў унут ра ных спраў па ру шы лі 

пра вы гра ма дзян, маг чы ма, па во дзі лі ся бе не ка рэкт на, не 

стры ма лі ся. Бу дзем да ваць та кім вы пад кам прын цы по вую 

ацэн ку, каб тыя, хто звяр та ец ца да нас, упэў ні лі ся, што 

яны па чу тыя», — ска заў мі ністр МУС.

Юрый Ка ра еў за пэў ніў жур на ліс таў, што яго ве дам-

ства больш уваж лі ва вы ву чае так са ма ін фар ма цыю, якая 

да ты чыц ца ра бо ты мі лі цыі, у СМІ. « У тым лі ку ў ін тэр-

нэ це, у тым лі ку ў не за леж ных, апа зі цый ных СМІ, бо яны ж 

ад не куль гэ тыя ма тэ ры я лы бя руць, не заў сё ды яны пры-

ду ма ныя, па клёп, не дзе пад ста вы ёсць. Каб не бы ло бес-

па ка ра нас ці і ўсё да зво ле нас ці тых, хто ад імя ўла ды мо жа 

ва ло даць ней кі мі пры ві ле я мі, як ім па да ец ца. Усе па він ны 

дак лад на, як ва ен ныя лю дзі, як лю дзі ў па го нах, вы кон-

ваць свае аба вяз кі перш за ўсё, і па мя таць, што слу жаць 

на ро ду, гра ма дзя ні ну, гра мад ству, аба ра ня юць яго пра-

вы», — рэ зю ма ваў мі ністр.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Кі раў нік Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка су стрэў ся з прэ зі дэн там 

Азі яц ка га бан ка інф ра струк тур ных 

ін вес ты цый Цзінь Лі цю нем.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што ад-

но сі ны па між Бе ла рус сю і Азі яц кім 

бан кам інф ра струк тур ных ін вес ты цый 

толь кі па чы на юц ца. «Гэ та ста рон ка 

чыс тая, там ня ма ні чо га ста ноў ча га, 

бо гэ та пер шыя кро кі, але, на шчас це, 

ня ма і ні чо га дрэн на га, — ска заў ён. 

— Та му мы поў ныя ра шу час ці вы бу-

да ваць на шы ад но сі ны так, каб гэ та 

ста ла ўзо рам для ін шых».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў 

кі раў ні ку бан ка за на мер ін вес та ваць 

срод кі ў бе ла рус кую інф ра струк ту ру. 

«Вы ве да е це, што Бе ла русь — гэ та 

цэнтр Еў ро пы, тран зіт ная кра і на, і для 

нас вель мі важ на раз віц цё інф ра струк-

тур ных кі рун каў, перш за ўсё да рож най 

сет кі, — па ве да міў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — 

У су вя зі з гэ тым вы цу доў на ра зу ме-

е це, што для су вя зяў па між Азі яц кім 

рэ гі ё нам, перш за ўсё, Кі тай скай На-

род най Рэс пуб лі кай і за ход нім све там, 

За ход няй Еў ро пай, Бе ла русь ста но-

віц ца до сыць пры ваб ным цэнт рам. 

Пэў ныя на пра цоў кі ўжо ў нас ёсць і па 

аў та ма біль ным, і па чы гу нач ным транс-

пар це ў пла не ганд лё вых зно сін — 

гэ та так са ма па він на ўзмац ніць ва шу 

ці ка васць да Бе ла ру сі».

Кі раў нік дзяр жа вы пад тры маў на-

мер бан ка ўклас ці ін вес ты цыі ў інф-

ра струк ту ру Кі тай ска-бе ла рус ка га ін-

дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень». 

«Я так са ма ве даю, што вы сур' ёз на 

зай ма е це ся пы тан ня мі га рад ской гас-

па дар кі, энер ге ты кай — усё гэ та ў 

Бе ла ру сі за па тра ба ва на, і мы бу дзем 

пра па ноў ваць вам пра ек ты, ка лі вы 

па лі чы це па трэб ным у іх удзель ні чаць, 

і бу дзем за гэ та ўдзяч ныя, тым больш 

што ўмо вы, якія ваш банк пра па ноў-

вае, не гор шыя за ўмо вы ін шых між-

на род ных бан каў», — да даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён пра ін фар ма ваў су раз моў ні ка, 

што ў Бе ла ру сі вель мі шмат і ўлас ных 

срод каў, і срод каў еў ра пей скіх фі нан-

са вых ар га ні за цый, і Су свет на га бан ка 

апош нім ча сам укла дзе на ў раз віц цё 

да рож най сет кі. «У нас за ста лі ся дзве 

да ро гі, якія па куль не да бу да ва ныя і 

не пра фі нан са ва ныя. Гэ та да ро га на 

поў нач — да По лац ка, і да ро га, якую 

мы пла ну ем па поўд ні, каб пе ра ха піць 

паў днё вы на пра мак, які ідзе з Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі, — Го мель — Брэст. 

Вось дзве та кія да ро гі, якія я аса біс та 

ма ру па бу да ваць у най блі жэй шы час», — 

па ве да міў спа да ру Цзі ню Лі цю ню Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Рэ кан струк цыю да ро гі ў на прам ку 

По лац ка Азі яц кі банк інф ра струк тур-

ных ін вес ты цый га то вы пад тры маць, 

на гэ тую тэ му ідуць пе рагаворы з бе-

ла рус кім ура дам. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

пра па на ваў бан ку раз гле дзець і пра ект 

па паў днё вым транс парт ным ка лі до ры 

з тым, каб на ша кра і на ме ла маг чы-

масць абраць най леп шы з ва ры ян таў, 

які ёй пра па ноў ва юць роз ныя між на-

род ныя фі на са выя ар га ні за цыі.

«А так са ма пы тан ні энер ге ты кі, во-

да ад вя дзен ня, маг чы ма, рэ іна ва цый 

бу дын каў для жыл ля на шых гра ма-

дзян... Уво гу ле, праб лем, якія трэ ба 

вы ра шаць ка лі не сён ня, то заўт ра, 

шмат, і ка лі вы нас у гэ тым пад тры ма-

е це, бу дзем удзяч ныя вам і га то выя 

су пра цоў ні чаць», — рэ зю ма ваў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Спа дар Цзінь ад ка заў, што банк 

удзяч ны Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі за пад-

трым ку і маг чы масць удзе лу ў раз-

віц ці інф ра струк ту ры кра і ны. «З та го 

мо ман ту, як член ства Бе ла ру сі бы ло 

за цвер джа на ў на шым бан ку, мы ад-

чу ва лі ва шу пад трым ку і ўдзяч ныя за 

яе», — ска заў ён. «За апош нія два дні 

мы пра вя лі шмат су стрэч з прад стаў-

ні ка мі Са ве та Мі ніст раў, бан каў, у тым 

лі ку Бан ка раз віц ця. І я ўра жа ны тым, 

на коль кі лю дзі ад да ныя спра ве раз-

віц ця кра і ны».

У раз мо ве з жур на ліс та мі ён на зваў 

су стрэ чу з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі вель-

мі плён най. «Мы аб мяр коў ва лі маг чы-

мас ці на ша га су пра цоў ніц тва і тую 

ро лю, якую мо жа вы ка наць наш банк 

у да лей шым са цы яль на-эка на міч ным 

раз віц ці кра і ны, — па ве да міў ён. — 

Для нас бу дзе го на рам су пра цоў ні чаць 

з та кой пра ца здоль най на цы яй».

Прэ зі дэнт бан ка да даў, што з пунк ту 

гле джан ня геа гра фіі Бе ла русь зна хо-

дзіц ца ў стра тэ гіч на важ ным мес цы, 

яна з'яў ля ец ца свай го ро ду мос там 

па між Еў ро пай і Азі яй, та му раз віц цё 

яе транс парт най сіс тэ мы вы хо дзіць на 

пер шае мес ца. Ён рас ка заў, што яго 

ўра зі ла ды на мі ка раз віц ця Кі тай ска-

бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка 

«Вя лі кі ка мень», і што ў бан ка ёсць 

пэў ныя ідэі па ўдзе ле ў раз віц ці пар ка, 

якія бу дуць аб мяр коў вац ца ка ман дай 

фі нан сіс таў больш дэ та лё ва.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

УЗА ЕМ НАЯ ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НАСЦЬ

 Да ве да ма
Штаб-ква тэ ра Азі яц ка га бан ка інф-

ра струк тур ных ін вес ты цый зна хо дзі-

ца ў Пе кі не. 100 кра ін з'яў ля юц ца яго 

чле на мі і кан ды да та мі на ўступ лен не. 

Са мыя буй ныя ак цы я не ры — Кі тай, 

Ін дыя і Ра сія. Ста тут ны ка пі тал бан ка 

скла дае 100 міль яр даў до ла раў.

Асноў ная мэ та бан ка — са дзей-

ні чан не ўстой лі ва му эка на міч на му 

раз віц цю і па ляп шэн ню інф ра струк-

тур ных су вя зяў у Азіі шля хам ажыц-

цяў лен ня ін вес ты цый у інф ра струк-

ту ру і ін шыя вы твор чыя сек та ры 

эка но мі кі.

На ІІ Эка на міч ным фо ру ме га ра доў-па бра ці маў і парт-

нё раў Брэс та пад пі са на па гад нен не аб ства рэн ні ў 

го ра дзе ІT-клас та ра.

Па гад нен не аб су пра цоў ніц тве за клю ча на па між кам па-

ні я мі «Эполь софт» і «Оранж софт дэ вэ лап мент», Брэсц кім 

мяс цо вым фон дам рэ гі я наль на га раз віц ця, Брэсц кім на ву-

ко ва-тэх на ла гіч ным пар кам, Брэсц кім дзяр жаў ным тэх ніч-

ным уні вер сі тэ там і Брэсц кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ там 

імя А.С. Пуш кі на. Да ку мент пра ду гледж вае ства рэн не ў 

аб лас ным цэнт ры клас та ра ін фар ма цый ных тэх на ло гій. 

У па гад нен ні парт нё ры пра пі са лі ўмо вы су пра цоў ніц тва, яно 

пас ля бу дзе на паў няц ца пра ек та мі ў роз ных га лі нах.

Па сло вах рэк та ра БрДТУ Аляк санд ра ДРА ГА НА, 

ІT-клас тар ад кры вае вя лі кія перс пек ты вы для ўсіх удзель-

ні каў. У най блі жэй шы час ва ўні вер сі тэ це ад кры ец ца но вая 

ла ба ра то рыя ро ба та тэх ні кі.

Уся го пад час эка на міч на га фо ру му пад пі са на больш за 

20 па гад нен няў аб су пра цоў ніц тве, па ве дам ляе Бел ТА. Раз-

ві ваць кан так ты з прад пры ем ства мі, ар га ні за цы я мі і ўста-

но ва мі Брэс та ма юць на мер прад стаў ні кі Ра сіі, Поль шчы, 

Сла ва кіі, Бал га рыі, Гру зіі, Із ра і ля, Літ вы і ін шых кра ін.

У БРЭС ЦЕ СТВО РАЦЬ ІТ-КЛАС ТАР


