
2 18 снежня 2018 г.НАДЗЁННАЕ

Мэй асце ра га ец ца рас ко лу ў кра і не 
з-за Брэк сі ту

Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры-

та ніі Тэ рэ за Мэй вы сту пі ла су-

праць дру го га рэ фе рэн ду му 

па «брэк сі це» з-за асця ро гі 

рас ко лу ў кра і не, пі ша Spіegel. 

Пры гэ тым вы дан не пад крэс-

лі вае, што за клі кі да но ва га 

рэ фе рэн ду му аб вы ха дзе з 

ЕС ста но вяц ца ўсё гуч ней шыя. «Да вай це не бу дзем па ру-

шаць абя цан не, да дзе нае бры тан ска му на ро ду. Чар го вае 

га ла са ван не на ня се не па праў ную шко ду цэ лас нас ці на шай 

па лі ты кі і яшчэ больш па дзе ліць кра і ну, та ды як мы па він ны 

пра ца ваць над яе аб' яд нан нем», — ад зна чы ла Мэй. За ява 

ста ла ад ка зам на імк нен не не ка то рых чле наў бры тан ска га 

ўра да пра вес ці яшчэ адзін рэ фе рэн дум па Брэк сі це. Удак-

лад ня ец ца, што гэ тую ідэю ў той ці ін шай сту пе ні пад трым-

лі ва юць пяць мі ніст раў, у тым лі ку кі раў нік мін фі на Фі ліп 

Ха манд і мі ністр пра цы і па спра вах пен сій Эм бер Рад. 

Мі ністр аду ка цыі Злу ча на га Ка ра леў ства Да мі ян Хіндс у 

сваю чар гу за явіў, што Лон дан не раз гля дае ідэю ар га ні-

за цыі но ва га га ла са ван ня па пы тан ні Брэк сі ту.

У Фран цыі знай шлі спо саб 
да мо віц ца з «жоў ты мі ка мі зэль ка мі»

Фран цуз скія ўла ды пры слу ха юц ца да па тра ба ван ня 

ру ху «жоў тых ка мі зэ лек» аб пра вя дзен ні рэ фе рэн ду маў 

гра ма дзян скай іні цы я ты вы, на якіх па він ны раз гля дац ца 

пы тан ні дзяр жаў най важ нас ці. Пра гэ та рас ка заў прэм'-

ер-мі ністр кра і ны Эду ар Фі ліп у ін тэр в'ю га зе це Echos. 

«Не ба чу пры чын, ча му мы па він ны вы сту паць су праць 

гэ та га прын цы пу. Рэ фе рэн дум мо жа быць доб рым ін стру-

мен там у дэ ма кра тыі, але не па якім за ўгод на пы тан ні і 

не на лю бых умо вах», — пад крэс ліў ён. Прэм' ер-мі ністр 

за явіў, што та кія «дэ ба ты» бу дуць ар га ні за ва ны па ўсёй 

Фран цыі. Па вод ле слоў Фі лі па, фран цуз скі ўрад не да стат-

ко ва слу хаў сва іх гра ма дзян. Ця пер ён пе ра ка на ны, што 

фран цу зы хо чуць транс фар ма цыі кра і ны і яе ад наў лен ня 

пры іх удзе ле. «Жоў тыя ка мі зэль кі» пра соў ва юць іні цыя-

ты ву аб рэ фе рэн ду ме гра ма дзян скай іні цы я ты вы. Пры 

да па мо зе та ко га ін стру мен та, па доб на га на рэ фе рэн ду мы 

ў Швей ца рыі, фран цу зы маг лі б на ўпрост га ла са ваць па 

па праў ках да за ко наў і пы тан нях дзяр жаў най важ нас ці. 

Ця пер для вы ня сен ня пы тан няў на рэ фе рэн дум па тра-

бу ец ца пад трым ка пя тай част кі ўсіх дэ пу та таў На цсхо ду 

і 10 пра цэн таў вы бар шчы каў, ад нак та ко га прэ цэ дэн ту ў 

Фран цыі яшчэ не бы ло. Пра тэс тоў цы пра па ну юць зні зіць 

па рог да 700 ты сяч под пі саў.

Ар хе о ла гі ад шу ка лі ў Егіп це граб ні цу 
уз рос там 4400 га доў

Гэ тая граб ні ца за ста-

ва ла ся не да ты каль най 

4,4 ты ся ча год дзя. Ге не-

раль ны сак ра тар Вяр хоў-

на га са ве та па ста ра жыт-

на сці Егіп та Мус та фа Ва-

зі ры на зваў гэ та ад крыц цё 

«адзі ным у сва ім ро дзе за 

апош нія дзе ся ці год дзі». 

Граб ні ца вы яў ле на ў комп лек се пі ра мід у па се лі шчы Са-

ка ра за 30 кі ла мет раў ад Ка і ра. Яна ўпры го жа на шмат-

лі кі мі ка ля ро вы мі іе рог лі фа мі і ста ту я мі фа ра о наў. На 

ма ляў ні чых фрэс ках на ма ля ва ны вяр хоў ны жрэц па іме ні 

Ва тае з ма ці, жон кай і ін шы мі сва я ка мі, якія спа чы ва юць у 

граб ні цы. Экс пе ды цыя на ткну ла ся на граб ні цу яшчэ ў ліс-

та па дзе, ад нак доў га не маг ла пра нік нуць унутр, па коль кі 

ўва ход ныя ад ту лі ны бы лі ста ран на за му ра ва ныя.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

РУХ НА ПЕ РАД
Нам важ на за ха ваць пе ра ем насць у ад но сі нах 

з Па кі ста нам і на даць ім но вы ім пульс
Пра гэ та іш ла раз мо ва на ўча раш няй су стрэ чы Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі са стар шы-

нёй Аб' яд на на га ка мі тэ та на чаль ні каў шта боў Уз-

бро е ных Сіл Па кі ста на Зу бай рам Мах му дам Хая там. 

Гэ та пер шы ві зіт прад стаў ні ка ва ен ных сіл Па кі ста на 

ў Бе ла русь.

«Ар мія ў Па кі ста не — гэ та не прос та ар мія. Вы не ся це 

ве лі зар ную эка на міч ную і са цы яль ную на груз ку, — ска заў 

Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся да Зу бай ра Мах му да Ха я та. — Мы 

га то вы ўдзель ні чаць у ва шай эка на міч най, са цы яль най 

ра бо це, і, ка лі вы ўба чы це неш та з на шых та ва раў, якія 

па ды хо дзяць для ар міі і па трэб ва шай кра і ны, мы га то вы 

па стаў ляць гэ тыя та ва ры. У тым лі ку ра зам з па кі стан скі мі 

спе цы я ліс та мі, ства рыў шы там, на мес цы, су мес ныя прад-

пры ем ствы, та кія та ва ры вы раб ляць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што Бе ла русь поў-

ная ра шу час ці рэа лі за ваць да моў ле нас ці з Па кі ста нам аб 

на рошч ван ні су мес на га та ва ра аба ро ту да ад на го міль яр-

да до ла раў. «Для па тэн цы я лу на шых эка но мік гэ та ліч ба 

не вя лі кая. Але вы па він ны ве даць, што мы ў Бе ла ру сі 

поў ныя ра шу час ці вы ка наць гэ ту да моў ле насць, — за явіў 

Прэ зі дэнт. — Што да ты чыц ца ва ен на-тэх ніч на га су пра цоў-

ніц тва, ска жу ко рат ка: усё, што вас ці ка віць у Бе ла ру сі, 

мы га то вы вам прад ста віць, па ка заць. І ка лі вы зной дзе це 

не аб ход ным з на шай ва ен на-тэх ніч най вы твор час ці неш та 

за куп ляць або ства раць ра зам, мы гэ та хут ка раз гле дзім 

і вы ра шым».

Ён так са ма за кра нуў дзей насць су мес най ка мі сіі па 

ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве і пра па на ваў ар га ні-

за ваць су стрэ чу бе ла рус ка га бо ку з прад стаў ні ка мі ар мей-

скіх ко лаў Па кі ста на, якія ку ры ру юць пы тан ні за бес пя чэн ня 

Уз бро е ных Сіл і са цы яль на-эка на міч ныя пра ек ты. «Мы 

маг лі б не па срэд на з ва шы мі пад на ча ле ны мі да мо віц ца аб 

су мес най ра бо це», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У час су стрэ чы так са ма аб мяр коў ва ла ся су пра цоў ніц-

тва дзвюх кра ін у ін тэ гра цый ных аб' яд нан нях, у тым лі ку ў 

кан тэкс це бу даў ніц тва кі тай ска-па кі стан ска га эка на міч на га 

ка лі до ра і эка на міч на га по яса Шаў ко ва га шля ху. На дум ку 

ба коў, рэа лі за цыя гэ тых пра ек таў — доб рая маг чы масць 

для спа лу чэн ня эка на міч ных ін та рэ саў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Кро кі бу дуць 
кан крэт ныя

На па ся джэн ні ў Са ве це Рэс пуб лі кі пар ла мен та рыі, 

прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў і ар га ні за цый аб мер ка ва-

лі, як больш эфек тыў на ру хац ца да Мэт устой лі ва га 

раз віц ця. Раз мо ва ідзе не толь кі пра рэ ка мен да цыі, 

але і пра пэў ныя за ка на даў чыя ак ты.

Ала БО ДАК, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц-

тве, га во ра чы пра ка рэк ці роў ку за ко на аб абы хо джан ні з 

ад хо да мі, ад зна чы ла: «Мы пра па ну ем увес ці так зва ную 

пра цэ ду ру зя лё ных за ку пак. І ад да ваць пры яры тэт пра дук-

цыі, якая бы ла вы раб ле на ў вы ні ку пе ра пра цоў кі ад хо даў. І 

мы пра па ну ем так са ма зні зіць мыт ную пош лі ну на ўвоз аб-

ста ля ван ня, ма тэ ры я лаў, най ноў шых тэх на ло гій, якія як раз і 

на кі ра ва ныя на пе ра пра цоў ку дру гас ных рэ сур саў. Для нас 

вель мі важ на не толь кі пры няц цем кан крэт на га за ко на за-

бяс пе чыць да сяг нен не Мэт устой лі ва га раз віц ця, а пры няць 

пра грам ныя да ку мен ты, якія б ад люст роў ва лі комп лекс ны 

па ды ход да іх да сяг нен ня».

Ге надзь ТРУ БІ ЛА, пер шы на мес нік мі ніст ра жыл-

лё ва-ка му наль най гас па дар кі Бе ла ру сі, рас ка заў пад-

ра бяз ней аб пра гра мах «Чыс тая ва да» і «Абы хо джан не з 

цвёр ды мі ка му наль ны мі ад хо да мі (ЦКА)»: «За да ча ста іць 

да 2020 го да за бяс пе чыць якас най піт ной ва дой на сель ніц-

тва, у яко га ўжо іс ну юць тру ба пра во ды і во да за бес пя чэн не. 

І да 2025 го да — поў нас цю ўсё на сель ніц тва. Для гэ та га 

нам не аб ход на за два га ды па бу да ваць ка ля 500 стан цый 

абез жа лез ван ня ва ды». Што да ты чыц ца ЦКА, то мэ та 

ста іць да 2025 го да атры маць ка ля 25 % дру гас ных ма тэ-

ры яль ных рэ сур саў з цвёр дых ка му наль ных ад хо даў.

Іа а на КА ЗА НА-ВІШ НЯ ВЕЦ КІ, па ста ян ны ка ар ды на-

тар ААН, па ста ян ны прад стаў нік ПРА АН у Бе ла ру сі, 

пад крэс лі ла, што на ша кра і на ад роз ні ва ец ца на фо не ін-

шых: «У тым сэн се, што тут сіс тэ ма ка ар ды на цыі ра бо ты 

па Мэ тах устой лі ва га раз віц ця вель мі доб ра ўжо па бу да-

ва на. За раз не аб ход на нам на поў ніць гэ ту сіс тэ му ка ар-

ды на цыі кан крэт ны мі пра ек та мі і ру хам на пе рад, звя заць 

з па рад кам-2030. Раз ві ва ем пра ек ты, якія на кі ра ва ны на 

ўстой лі вае раз віц цё ўво гу ле, але і з прын цы пам, каб ні ко га 

не па кі нуць уба ку, каб звяр таць ува гу на ўраз лі выя ка тэ-

го рыі. Гэ та мо гуць быць лю дзі з ін ва лід нас цю, тыя, хто не 

мае до сту пу да ней кіх па слуг ці маг чы мас цяў, на прык лад 

улад ка вац ца на пра цу». Гэ та да стат ко ва скла да ныя пра-

ек ты, у якіх важ ны парт нёр скія ад но сі ны, у тым лі ку па між 

роз ны мі га лі на мі і ўзроў ня мі ўла ды, не дзяр жаў ны мі ар га-

ні за цы я мі, пры ват ным біз не сам, каб усе ра зам гля дзе лі, 

што яшчэ па леп шыць для кан крэт ных лю дзей.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Бе ла рус кі лі дар па пя рэ-

дзіў: ні я кіх еў ра ра мон таў, 

за ку пак, акра мя цэнт ра лі-

за ва ных, ні я кіх вы дат каў 

на роз на га ро ду не па трэб-

ныя ка ман дзі роў кі. «Трэ ба 

з гэ тым за кан чваць. Хо піць 

ез дзіць па кан фе рэн цы ях, у 

нас у кож най дзяр жа ве, дзе 

пра хо дзяць гэ тыя кан фе рэн-

цыі, ёсць па соль ствы. Ары-

ен туй це іх, і ня хай яны гэ тым 

зай ма юц ца. Ехаць трэ ба та-

ды, ка лі гэ та пры ня се ма-

тэ ры яль ную або імі джа вую 

ка рысць. Гэ та да ты чыц ца 

ўсіх», — за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка і да ру чыў стар-

шы ні Дзяр жаў на га кант ро лю 

Ле а ні ду Ан фі ма ву пра са-

чыць за вы ка нан нем бюд-

жэ ту з улі кам гэ тых па тра-

ба ван няў.

Пе сі міс тыч ны, як яго на-

зваў на мес нік кі раў ні ка Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мі-

ка лай Снап коў, бюд жэт быў 

сфар мі ра ва ны з-за та го, што 

да за вяр шэн ня во сень скай 

се сіі пар ла мен та, да моў ле-

нас ці з Ра сій скай Фе дэ ра-

цы яй на конт кам пен са цыі 

страт з-за пад атко ва га ма-

неў ру да сяг нуць не ўда ло ся. 

Мі ністр фі нан саў Бе ла ру сі 

Мак сім Ер ма ло віч рас тлу-

ма чыў жур на ліс там, што ў 

2019 го дзе бюд жэт на шай 

кра і ны з-за пад атко ва га 

ма неў ру мо жа не да лі чыц ца 

больш як 600 міль ё наў бе-

ла рус кіх руб лёў.

Хва ля вац ца на конт гэ та га 

не вар та. Пра гэ та так са ма 

ска заў Прэ зі дэнт на ўча раш-

няй на ра дзе. «На ват пры 

най гор шым ва ры ян це ні я кай 

ка та стро фы не зда рыц ца. 

А што да ты чыц ца 2019 го да, 

то ўво гу ле ня ма пра што ка-

заць. Ка лі мы не да мо вім ся, 

то пад атко вы ма неўр бу дзе 

ўплы ваць на на шу эка но мі-

ку па сту по ва: з 2019-га па 

2024 год, — пад крэс ліў кі-

раў нік дзяр жа вы. — Ні я кай 

не тое што ка та стро фы, ні-

я кай на сця рож анас ці быць 

не мо жа. Як бы там ні бы-

ло, мы бу дзем раз ві вац ца ў 

тым кі рун ку, які вы зна чым 

тут, у су ве рэн най не за леж-

най Бе ла ру сі. Та му і бюд жэт, 

а гэ та міль яр ды руб лёў, не-

аб ход на раз мер ка ваць вель-

мі дак лад на, каб срод кі тра-

пі лі ту ды, ку ды трэ ба».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

паў та рыў: трэ ба спа кой на 

жыць і пра ца ваць, ду маць 

пра сваю сям'ю, дзя цей, зра-

біць усё, каб год на су стрэць 

Но вы год. «А мы па він ны 

ар га ні за ваць, як ра ней, каб 

ні вод ны пен сі я нер, ні вод нае 

дзі ця не за ста лі ся без ува-

гі», — звяр нуў ся кі раў нік 

дзяр жа вы да ўдзель ні каў 

на ра ды.

Яшчэ адзін кло пат у пе-

рад свя точ ныя дні — бяс пе ка. 

Дзяр жа ва не па він на да пус-

ціць па гар шэн ня кры мі на ген-

най сі ту а цыі пад час свят.

Пра ект бюд жэ ту да поў не-

ны ча тыр ма но вы мі нор ма мі. 

А ў да пра ца ва ным пра ек це 

но вай рэ дак цыі Пад атко ва га 

ко дэк са вы клю ча ны да дат-

ко выя ка ме раль ныя пра вер-

кі, ад тэр мі ноў кі па па дат ках 

па ра шэн ні пад атко ва га ор-

га на, адзі ная стаў ка эка ла-

гіч на га па да тку за за ха ван не 

ад хо даў, аба вя зак што га до-

вай спра ва зда чы аб да хо дах 

для суб' ек таў аг ра эка ту рыз-

му, дзе ся ці крат ны ка э фі цы-

ент да пад атко вай ба зы па 

адзі ным па да тку на вы зна ча-

ны не за дэк ла ра ва ны да ход. 

Так са ма ўлі ча на пра па но ва 

Са ве та па раз віц ці прад-

пры маль ніц тва па зні жэн ні 

з 2020 го да верх няй мя жы 

па вы ша ю чых ка э фі цы ен таў 

да ста вак па да тку на не ру хо-

масць і зя мель на га па да тку 

з 2,5 да 2.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

КІ РУ НАК РАЗ ВІЦ ЦЯ 
ВЫ ЗНА ЧЫМ СА МІ

Прэ зі дэн ту прад ста ві лі да пра ца ва ны пра ект бюд жэ ту на 2019 год
Да пра цоў ка спат рэ бі ла ся, каб мак сі маль на вы ка рыс-

таць усе маг чы мас ці эка но міі пры поў ным за ха ван ні 

са цы яль ных вы дат каў. «Ні я ка га мар на траў ства ў на-

ступ ным го дзе не па він на быць, не толь кі ў на ступ-

ным — заў сё ды, — звяр нуў ся кі раў нік дзяр жа вы да 

ўдзель ні каў на ра ды. — Мы па він ны лі чыць кож ную 

ка пей ку. Я з прак ты кі ве даю, што ёсць жа дан не ва 

ўра да, мі ніст раў, яшчэ не ка га, хто за ле жыць ад бюд-

жэ ту, мець пэў ныя рэ зер вы на ўся ля кі вы па дак. Гэ та 

ка тэ га рыч на не пры маль на. І гэ та вы па він ны бы лі 

вы пра віць за мі ну лыя два тыд ні».

У тэ му
«Пас ля аб мер ка ван ня Прэ зі дэнт даў да-

ру чэн не ўно сіць пра ек ты бюд жэ ту і Падатко-

ва га ко дэк са на раз гляд пар ла мен та ры-

ям, — пра ка мен та ваў жур на ліс там вы ні кі 

на ра ды на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Мі ка лай Сна пкоў. — 

У хут кім ча се бюд жэ ты бу дуць вы зна ча ны 

па мяс цо вых ор га нах ула ды, якія сфар мі ру-

юць свае бюд жэ ты на 2019 год».

На мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та па цвер дзіў, што пад атко вы ма неўр 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў бюд жэ це не ўлі ча-

ны. Гэ та зна чыць, што да ход у вы гля дзе 

кам пен са цыі страт Бе ла ру сі не за кла дзе-

ны. «Бюд жэт зроб ле ны пе сі міс тыч ны, та му, 

хут чэй за ўсё, бу дзе яго пе ра вы ка нан не. 

Пры гэ тым на 100 % за ха ва ны ўсе са цы яль-

ныя стан дар ты і мож на ска заць дак лад на, 

што бюд жэт цал кам са цы яль на ары ен та-

ва ны, — пра ка мен та ваў ён. — Ба за вае 

да ру чэн не Прэ зі дэн та: усе пе ра вы ка нан ні 

бюд жэ ту 2019 го да за лі ча юц ца ў рэ зер-

во вы фонд і раз мяр коў ва юц ца эка ном на, 

скру пу лёз на па яго ра шэн ні».

Бюд жэт на на ступ ны год ста біль ны, 

стан дарт ны і зба лан са ва ны, пад крэс ліў 

на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та.

«Бюд жэт на 2019 год у па раў на нні з яго 

на мі наль ным аб' ёмам сё ле та не па вя ліч-

ва ец ца, — рас тлу ма чыў жур на ліс там мі-

ністр фі нан саў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мак сім 

Ер ма ло віч. — І гэ та азна чае, што ўжо ў 

рам ках та го бюд жэ ту, які бу дзе сфар мі-

ра ва ны і прад стаў ле ны на раз гляд пар ла-

мен та ры ям, за кла дзе на пэў ная эка но мія 

па ўсіх кі рун ках».

Пры гэ тым зні жэн ня якас ці бюд жэт ных 

па слуг не ад бу дзец ца, за пэў ніў мі ністр. 

«Са цы яль ныя кі рун кі вы дат каў бюд жэ ту 

па вя ліч ва юц ца тэм па мі, якія ўдвая пе ра вы-

ша юць уз ро вень ін фля цыі, — ар гу мен та ваў 

ён. — Мы ча ка ем, што па асноў ных ар ты ку-

лах бюд жэ ту — ахо ва зда роўя, аду ка цыя, 

са цы яль ная па лі ты ка — рост вы дат каў у 

рэ аль ным вы ра жэн ні бу дзе скла даць 6,7 %. 

Бюд жэт тра ды цый на за хоў вае сваю са цы-

яль ную на кі ра ва насць, ня гле дзя чы на скла-

да нас ці, звя за ныя з рэа лі за цы яй падатко-

ва га ма неў ру. Ра зам з фон дам са цы яль-

най аба ро ны на сель ніц тва на роз ныя ві ды 

са цыяль ных вы дат каў бу дзе на кі роў вац ца 

больш за 60 % усіх срод каў, якія мае дзяр-

жа ва. Гэ та да стат ко ва вя лі кі аб' ём рэ сур-

саў: за роб кі бюд жэт ні каў, пен сіі, сты пен дыі, 

да па мо гі. Тое, што не па срэд на вы плач ва-

ец ца гра ма дзя нам на шай кра і ны».


