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Пу цін за явіў аб па ста ян ных пра ва ка цы ях 
з бо ку НА ТА

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін за явіў, што па шы рэн не 
НА ТА пра во дзіц ца з мэ тай стрым лі ван ня Ра сіі як асноў най 
па гро зы для аль ян су, Маск ву па ста ян на пра ва ку юць і імк-
нуц ца ўцяг нуць у кан фран та цыю, не спы ня юц ца спро бы 
ўмя шан ня ва ўнут ра ныя спра вы кра і ны.

«На са мі це НА ТА ў лі пе ні мі ну ла га го да ў Вар ша ве ўпер-
шы ню з 1989 го да Ра сія бы ла пры зна на асноў най па гро зай 
бяс пе кі для аль ян су, а яе стрым лі ван не афі цый на аб ве шча-
на но вай мі сі яй НА ТА. З гэ тай мэ тай пра во дзіц ца да лей шае 
па шы рэн не бло ка. Яно і ра ней пра во дзі ла ся, але вось ця пер 
знай шлі ін шае, больш, як ім зда ец ца, сур' ёз нае аб грун та ван-
не», — пе рад ае РІА «На ві ны» сло вы Пу ці на на ка ле гіі ФСБ.

«Па ско рыў ся пра цэс раз мя шчэн ня стра тэ гіч ных і звы-
чай ных уз бра ен няў па-за на цы я наль ны мі ме жа мі вя ду чых 
дзяр жаў, якія ўва хо дзяць у аль янс»,— ад зна чыў Пу цін. «Нас 
раз-по раз, улас на ка жу чы, па ста ян на пра ва ку юць і імк нуц-
ца ўцяг нуць у кан фран та цыю», — за явіў прэ зі дэнт Ра сіі.

Пу цін да даў, што «не спы ня юц ца спро бы ўмя шан ня ў 
на шы ўнут ра ныя спра вы з мэ тай дэ ста бі лі за цыі гра мад-
ска-па лі тыч най аб ста ноў кі ў са мой Ра сіі».

Кі раў нік МЗС Гер ма ніі лічыць, 
што пас ля ва ен ны све та па ра дак за кан чва ец ца

Кі раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам ства ФРГ Зіг мар Габ-
ры эль за клі каў еў ра пей скія дзяр жа вы браць на ся бе больш 
ад каз нас ці ў пы тан нях сва ёй бяс пе кі.

Ка жу чы пра не аб ход насць вы бу доў ван ня больш моц-
най Еў ро пы, Габ ры эль за ўва жыў, што пас ля ва ен ны све-
та па ра дак пры хо дзіць да свай го за вяр шэн ня, пі ша га зе та 
Frankfurter Allgemeіne Zeіtung. Ён пе ра ка на ны, што прый шоў 
час еў ра пей скім дзяр жа вам браць на ся бе больш ад каз нас-
ці ў пла не ўлас на га лі дар ства.

Ад нос на ад но сін Гер ма ніі з Ра сі яй і ЗША, Зіг мар Габ-
ры эль лі чыць, што па лі ты ка па він на ўліч ваць ін та рэ сы ўсіх 
ба коў, але ў той жа час не быць «на іў най».

Чэр чыль прад ка заў іс на ван не 
ін ша пла не цян

Аме ры кан скія ву чо ныя знай-
шлі не вя до мы ра ней ру ка піс 
экс-прэм' е ра Вя лі ка бры та ніі сэ ра 
Уін ста на Чэр чы ля, у якім ён раз-
ва жае пра маг чы масць іс на ван ня 
жыц ця па-за ме жа мі Зям лі.

У агля дзе ар ты ку ла бры тан-
ска га па лі ты ка, апуб лі ка ва ным 

аме ры кан скім ча со пі сам Nature, ад зна ча ец ца су час ны лад 
мыс лен ня аў та ра, які грун та ваў ся на не каль кіх ба за вых 
ідэ ях: не аб сяж нас ці Су све ту, не аб ход нас ці ва ды для за-
ра джэн ня жыц ця і па няц ці «за се ле най зо ны», якое пра ду-
гледж вае тэм пе ра тур ны фак тар і не аб ход насць на яў нас ці 
гра ві та цыі для фар мі ра ван ня ат мас фе ры.

З улі кам вы кла дзе на га Уін стан Чэр чыль прый шоў да 
вы сно вы: «Ёсць шан цы, што іс ну юць пла не ты, умо вы на 
якіх не вы клю ча юць маг чы масць іс на ван ня жыц ця».

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

КК  �� а му наль ныя ста сун кіа му наль ныя ста сун кі

Без на яў ныя жыл лё выя 
суб сі дыі змо гуць атрым лі ваць 

і шмат дзет ныя сем'і
Аб гэ тым учо ра па ве да міў пер шы на мес нік мі ніст ра 
фі нан саў Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ пе рад па чат кам вы ні-
ко вай ка ле гіі ве дам ства з удзе лам прэм' ер-мі ніст ра 
Анд рэя Ка бя ко ва.

У пры ват нас ці, пер шы на мес нік мі ніст ра фі нан саў ад зна чыў, 
што бу дзе па шы рац ца пе ра лік ка тэ го рый гра ма дзян, якім да дуць 
та кую дзяр жаў ную пад трым ку ў вы гля дзе без на яў ных жыл лё вых 
суб сі дый. «Гэ та бу дзе ўжо больш дак лад ны і ад рас ны па ды ход. 
Боль шую част ку лю дзей, якія ма юць па трэ бу ў та кой пад трым цы, 
мы за кры ва ем пры ня тым ле тась ра шэн нем, а ця пер га вор ка ідзе 
пра тое, каб знай сці тыя ка тэ го рыі на сель ніц тва, якім агуль нае 
ра шэн не не да зва ляе да ваць суб сі дыі, але яны ма юць у іх па-
трэ бу», — пад крэс ліў Мак сім Ер ма ло віч. Прад стаў нік мі ніст ра 
фі нан саў рас тлу ма чыў, што па куль рас пра цоў ка но ва га пе ра лі ку 
пра цяг ва ец ца, але ў якас ці пры кла ду ка тэ го рый, якія змо гуць 
атрым лі ваць та кія суб сі дыі, на зваў шмат дзет ныя сем'і.

Мак сім Ер ма ло віч удак лад ніў, што ра бо та па ўдас ка на лен ні 
ме ха ніз ма без на яў ных жыл лё вых суб сі дый ідзе ў тым лі ку і ў 
ме жах пад рых тоў кі но вай пра гра мы з МВФ. «Гэ та пра гра ма 
да во лі скла да ная і ўклю чае ў ся бе не стан дарт ны па кет мер 
ста бі лі за цый на га ха рак та ру, як пра гра ма стэнд-бай, якую мы 
рэа лі зоў ва лі ў 2009—2010 га дах, а вель мі глы бо кія зме ны ў эка-
на міч ных ад но сі нах па між роз ны мі ўдзель ні ка мі гэ та га пра цэ су. 
Ад па вед на яна па тра буе знач най да пра цоў кі. Па зі цыя фон ду 
нам зра зу ме лая, та му ця пер спе цы яль ны мі мі сі я мі гэ та га фон-
ду і Су свет на га бан ка, у тым лі ку і су мес на з экс пер та мі МВФ, 
вы строй ва юц ца пэў ныя ахоў ныя ме ха ніз мы для на сель ніц тва. 
Гэ тыя ме ха ніз мы бу дуць на кі ра ва ны на тое, каб ства рыць на-
леж ную сіс тэ му са цы яль най аба ро ны гра ма дзян пры лю бых 
зме нах, якія пла ну ец ца пра во дзіцць пры рэа лі за цыі пра гра мы 
струк тур ных змя нен няў у эка но мі цы», — удак лад ніў ён.

Тут трэ ба ад зна чыць, што ра бо та па ства рэн ні та кіх ахоў ных 
ме ха ніз маў ак тыў на вя ла ся і на пра ця гу 2016 го да. «Акра мя 
ста бі лі за цый ных мер, якія на кі ра ва ны на ста біль насць ма не-
тар най і бюд жэт най сіс тэм, мы рэа лі зоў ва лі яшчэ і да дат ко выя 
ме ры са цы яль най пад трым кі», — па ве да міў Мак сім Ер ма ло віч 
і рас тлу ма чыў, што га вор ка ідзе як раз пра сіс тэ му без на яў ных 
жыл лё вых суб сі дый. «Пра во дзі ла ся да дат ко вая апра ба цыя 
гэ тых ме та даў, каб зні зіць і бю ра кра тыч ную на груз ку на гра-
ма дзян пры атры ман ні та кой дзярж да па мо гі. Гэ тая ра бо та 
пра цяг ва ец ца. У сіс тэ му бу дуць уно сіц ца зме ны для та го, каб 
па вы шэн не та ры фаў, ка лі яно ад бу дзец ца, на па слу гі ЖКГ і 
транс пар ту не паў плы ва ла ў знач най сту пе ні на да хо ды гра ма-
дзян», — лі чыць пер шы на мес нік мі ніст ра фі нан саў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Ін цы дэнтІн цы дэнт  ��

СПРО БА ПРА ВА КА ЦЫІ 
НЕ ЎДА ЛА СЯ

МЗС ка мен туе па дзеі мі ну ла га па ся джэн ня 
Трох ба ко вай кан такт най гру пы

На апош нім яе па ся джэн ні гру па асоб з паш пар та мі 
гра ма дзян Ра сіі і жур на лісц кі мі па свед чан ня мі вы дан ня 
«Рус кая пла не та» зра бі ла спро бу са рваць прэс-кан фе-
рэн цыю спе цы яль на га прад стаў ні ка дзе ю ча га стар шы-
ні АБ СЕ ў Трох ба ко вай кан такт най гру пе па Укра і не 
Мар ці на САЙ ДЗІ КА. Пра ва ка та ры рас кід ва лі ліс тоў кі і 
вы крык ва лі ло зун гі, якія пе ра шка джа лі раз мо ве па сла 
з прад стаў ні ка мі СМІ. Не ўза ба ве парушальнікі бы лі 
апе ра тыў на вы да ле ныя прад стаў ні ка мі пра ва ахоў ных 
ор га наў з мес ца пра вя дзен ня ме ра пры ем ства.

Та кім чы нам, прэс-кан фе рэн цыя ўсё ж ад бы ла ся, і прад-
стаў ні кі СМІ атры ма лі ін фар ма цыю аб вы ні ках ра бо ты Трох-
ба ко вай кан такт най гру пы ў Мін ску ў поў ным аб' ёме.

— Прэс-служ ба МЗС Бе ла ру сі рас цэнь вае гэ тае дзе ян не як 
свя до мую пра ва ка цыю, скі ра ва ную на зрыў пе ра моў на га пра цэ су 
і дыс крэ ды та цыю Мін скай пе ра моў най пля цоў кі, — га во рыц ца ў 
за яве знеш не па лі тыч на га ве дам ства на шай кра і ны. — Бе ла рус кі 
бок бу дзе і на да лей пры маць усе ме ры для за бес пя чэн ня бяс пе кі 
і бес пе ра шкод най ра бо ты Трох ба ко вай кан такт най гру пы.

Што да са мой прэс-кан фе рэн цыі, то ба кі кан флік ту ва 
Укра і не да мо ві лі ся раз вес ці ўзбра ен ні, за ба ро не ныя мін скі мі 
да моў ле нас ця мі, да 20 лю та га. Пра гэ та за явіў Мар цін Сай-
дзік. «Асаб лі вая ўва га бы ла ўдзе ле на пы тан ням поў на га за-
ха ван ня рэ жы му спы нен ня агню, раз вя дзен ню сіл і срод каў, 
а так са ма пы тан ням аба ро ны гра ма дзян ска га на сель ніц тва 
і жыц цё ва важ ных аб' ек таў інф ра струк ту ры, у пры ват нас ці, 
шля хам ства рэн ня так зва ных зон бяс пе кі ва кол іх», — ска заў 
спец прад стаў нік стар шы ні АБ СЕ ў кан такт най гру пе.

* * *
Суд Ле нін ска га ра ё на ста лі цы на зна чыў пяць су так ад мі ніст ра-

цый на га арыш ту ад на му з удзель ні каў ак цыі. Ад па вед ную ін фар-
ма цыю па ве да мі ла па моч нік стар шы ні Мінск ага га рад ско га су да 
Анас та сія Шыль вян. Удзель ні ка ак цыі пры цяг ну лі па част цы 1 ар-
ты ку ла 23.24 Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты 
прад стаў ні коў вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не ды рэк-
та ру На цы я наль на га цэнт ра за ка на даў ства і пра ва вых 
да сле да ван няў Іпа та ву Ва дзі му Дзміт ры е ві чу ў су вя зі з 
на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Учо ра кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА пра-
вя ла вы яз ны пры ём гра ма дзян у 
Жо дзін скім гар вы кан ка ме. Пад час 
яго бы лі ў тым лі ку раз гле джа ны 
і зва ро ты гра ма дзян па пы тан нях 
рэа лі за цыі нор маў Дэ крэ та №3.

— Прэ зі дэнт Бе ла ру сі па ста віў 
пе рад на мі дак лад ную за да чу аб не-
аб ход нас ці больш сур' ёз най ра бо ты 
ў ад но сі нах гра ма дзян. Зва ро ты мы 
па він ны раз гля даць апе ра тыў на і аб'-
ек тыў на. Та му ў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-
дэн та ство ра на ма ні то рын га вая гру па, 
якая бу дзе вы яз джаць у рэ гі ё ны для 
та го, каб ба чыць, як вя дзец ца ра бо-
та на мес цах, — ад зна чы ла На тал ля 
Ка ча на ва. — Не зу сім пра віль на, ка лі 
лю дзі звяр та юц ца ў вы шэй ста я чыя ін-
стан цыі. Вы ра шаць праб ле мы па він ны 
перш за ўсё кі раў ні кі мяс цо вых ор га наў 
ула ды, прад пры ем стваў, ар га ні за цый. 
Ка неш не, су стра ка юц ца і та кія пы тан-
ні, якія па тра бу юць са дзей ні чан ня на 
рэс пуб лі кан скім уз роў ні. Але ра зам 
з тым, ка лі па вя ліч ва ец ца коль касць 
паў тор ных або ка лек тыў ных зва ро таў 
у вы шэй шыя ін стан цыі, — гэ та сіг нал, 
што на мес цах не да пра цоў ва юць.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, ці маг чы ма 
ад ме на Дэ крэ та №3, кі раў нік Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та за ўва жы ла, што па-
чаў ся толь кі пер шы этап яго рэа лі за цыі. 
У да лей шым бу дзе вес ці ся ма ні то рынг: 
«Мы па ба чым, як пра цуе да ку мент, якія 
вы ні кі. І пас ля гэ та га бу дзе пры ня та пэў-
нае ра шэн не. У Дэ крэт ужо бы лі ўне се-
ны змя нен ні і да паў нен ні зы хо дзя чы з 
тых зва ро таў, якія па сту па лі з рэ гі ё наў 
кра і ны».

Што да ты чыц ца збо ру под пі саў за 
ад ме ну да ку мен та, то, як лі чыць На тал-
ля Іва наў на, у на шай кра і не мы мо жам 
доб ра чуць адзін ад на го. «Я ду маю, 
мы ў ста не ўсё вы ра шаць ін шым шля-
хам — больш цы ві лі за ва ным. Тая ра-
бо та, якая пра во дзіц ца ў Бе ла ру сі са 
зва ро та мі гра ма дзян, са праў ды, вель мі 
сур' ёз ная і ня прос тая. Пры ма ю чы ад па-
вед ны за кон, уно ся чы ў яго ка рэк ты вы, 
змя нен ні, мы зы хо дзім з жыц ця. У нас 
пра цу юць «га ра чыя» тэ ле фон ныя лі ніі, 
на ўсіх уз роў нях вя дуц ца пры ёмы гра-
ма дзян: стар шы ня мі абл вы кан ка маў 
і аб лас ных Са ве таў дэ пу та таў, рай-, 
гар вы кан ка маў, рай са ве таў. Кож ную 
су бо ту пра хо дзяць пра мыя тэ ле фон-

ныя лі ніі, ку ды мо жа звяр нуц ца лю бы 
жы хар на шай кра і ны і атры маць ква-
лі фі ка ва ны і кам пе тэнт ны ад каз», — 
пад крэс лі ла На тал ля Ка ча на ва.

Ра зам з тым яна за ся ро дзі ла ўва гу 
на тым, што пры ём гра ма дзян — ні я-
кая не пі яр-ак цыя. «Мы вы яз джа лі на 
мес цы і ра ней. І бу дзем на да лей пра-
цяг ваць гэ тую ра бо ту, ка лі ўба чым, 
што ў тым або ін шым рай цэнт ры, на-
се ле ным пунк це най больш вост ра ста-
яць ней кія пы тан ні. У най блі жэй шы 
час мы за пла на ва лі ка ле гію ў Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та, дзе раз гле дзім 
пы тан не аб зва ро це гра ма дзян. Та-
му сён ня пра во дзім ма ні то рынг, каб 
пад час яго даць дак лад ную ацэн ку 
той ра бо це, якая вя дзец ца ў кра і не 
па вы ка нан ні па ла жэн няў За ко на аб 
зва ро це гра ма дзян».

Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та вы ву чае і 
ана лі зуе пы тан ні, якія хва лю юць гра ма-
дзян, у тым лі ку і пра цоў най за ня тас ці. 
На мяс цо выя ор га ны ўла ды ўскла да ец-
ца за да ча па ства рэн ні но вых ра бо чых 
мес цаў, прад пры ем стваў, вы твор час-
цяў. Сё ле та пла ну ец ца ад крыць 70 тыс. 
ра бо чых мес цаў. «Але не ка то рыя лю дзі 
прос та не хо чуць пра ца ваць. Дэ крэт не 
на цэ ле ны на тое, каб пры му сіць ка гось-
ці пра ца ваць. Раз мо ва ідзе пра тое, што 
ўсе гра ма дзя не па він ны ўдзель ні чаць 
у фі нан са ван ні дзяр жаў ных рас хо даў. 
На са цы яль ную сфе ру, аду ка цыю, ме-
ды цы ну, ахо ву гра мад ска га па рад ку з 
рэс пуб лі кан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў 
вы дат коў ва юц ца знач ныя срод кі. Усім 
гэ тым ка рыс та юц ца ўсе жы ха ры кра і-
ны», — кан ста та ва ла кі раў нік Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та.

Гра ма дзя не, якія не пра цу юць, лі-
чаць, што яны так са ма ўдзель ні ча юць 
у фі нан са ван ні дзярж рас хо даў: на бы-
ва ю чы та ва ры і пра дук ты ў кра мах, 
ле кі ў ап тэ ках, ка рыс та ю чы ся ма біль-
ні ка мі, за праў ля ю чы па лі вам аў та ма-
бі лі. «Але мы ма ем на ўва зе ін шыя 
мо ман ты. У на шай кра і не па бу да ва на 
вя лі кая коль касць аб' ек таў са цы яль най 
сфе ры, куль ту ры, ахо вы зда роўя, школ, 
да школь ных дзі ця чых уста ноў. Да 2020 
го да за пла на ва на ад крыць яшчэ 70 да-
школь ных уста ноў», — ад зна чы ла На-
тал ля Ка ча на ва.

Яна па ве да мі ла, што сён ня мяс-
цо вым ор га нам ула ды да дзе на пра-
ва аб вы зва лен ні ад апла ты збо ру на 
фі нан са ван не дзяр жаў ных рас хо даў. 
Пры чым кры тэ рыі цяж кай жыц цё вай 
сі ту а цыі не вы зна ча ны. Ме на ві та на 
мес цах раз гля да юц ца ўсе кан крэт ныя 
вы пад кі і пры ма юц ца ра шэн ні. Па кра-
і не да стат ко ва пры кла даў, ка лі пры 
зва ро це ў ад па вед ныя ка мі сіі пы тан-
не вы ра ша ла ся на ка рысць ча ла ве ка. 
«Гэ та ра бо та бу дзе пра цяг вац ца, пры-
чым ак тыў на, — пад крэс лі ла На тал ля 
Ка ча на ва. — Мы на цэль ва ем Мі ніс тэр-
ства па па дат ках і збо рах, пад атко выя 
ін спек цыі на мес цах пры но сіць пра-
ба чэн ні тым лю дзям, якім па мыл ко ва 
бы лі на кі ра ва ны па ве дам лен ні. Але і 
тут ёсць ад ва рот ны бок. Гра ма дзя не 
атрым лі ва лі і «лі па выя» па ве дам лен ні, 
да якіх ін спек цыі не ма юць да чы нен ня. 
Мае мес ца яшчэ і ней кая спе ку ля цыя 
на гэ тым пы тан ні з бо ку ня доб ра сум-
лен ных лю дзей».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by
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ПА ЧУЦЬ АДЗІН АД НА ГО
Усе пы тан ні мож на вы ра шыць цы ві лі за ва на

Кры тэ рыі цяж кай жыц цё вай 
сі ту а цыі не вы зна ча ны. 
Ме на ві та на мес цах 
раз гля да юц ца ўсе кан крэт ныя 
вы пад кі і пры ма юц ца ра шэн ні.

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.


