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Ін тэр пол ад хі ліў за пыт Ба лі віі 
аб вы шу ку экс-прэ зі дэн та Ма ра ле са

Між на род ная ар га ні за цыя 

кры мі наль най па лі цыі (Ін тэр-

пол) ад хі лі ла за пыт Ба лі віі 

аб аб' яў лен ні экс-прэ зі дэн та 

Эва Ма ра ле са ў між на род-

ны вы шук па аб ві на вач вані ў 

тэ ра рыз ме. Пра гэ та па ве да міў ге не раль ны пра ку рор 

рэс пуб лі кі Ху ан Лан чы па. «Мы ча ка ем ад ка зу Ін тэр по ла, 

каб нам ска за лі кан крэт на, на якой пад ста ве бы ло ад хі-

ле на на ша пра шэн не», — пры во дзіць яго сло вы га зе та 

Рagіnа Sіеtе. Як ад зна чыў Лан чы па, Ба лі вія раз гля дае 

маг чы масць пад рых та ваць но вы за пыт. Мі ністр унут-

ра ных спраў ча со ва га ўра да Ба лі віі Ар ту ра Му рыльа ў 

па чат ку сту дзе ня за явіў, што Ін тэр пол па за пы це ба лі-

 вій скіх ула д ак ты ва ваў між на род ны ор дар на арышт 

экс-прэ зі дэн та кра і ны. Ра ней пра ку ра ту ра Ба лі віі вы да ла 

ор дар на арышт Ма ра ле са па аб ві на вач ван ні ў мя ця жы, 

тэ ра рыз ме і фі нан са ван ні тэ ра рыз му. Экс-прэ зі дэнт, 

у сваю чар гу, за явіў, што не апа са ец ца ор да ра на арышт, 

і на зваў яго не за кон ным і не кан сты ту цый ным.

Пус тын ная са ран ча ата куе Аф ры ку
Ус ход няя Аф ры ка і шэ раг кра ін Бліз ка га і Ся рэд ня га 

Ус хо ду па ку ту юць ад ка та стра-

фіч на га на шэс ця пус тын най 

са ран чы. Асаб лі ва вост ра гэ-

тая праб ле ма ста іць у Эфі о піі, 

Ке ніі і Са ма лі. У гэ тых дзяр жа-

вах, як ад зна ча юць экс пер ты 

Хар чо вай і сель ска гас па дар чай ар га ні за цыі ААН, проць-

мы на ся ко мых зні шча юць па се вы і па шы. Не па срэд ная 

па гро за го ла ду на віс ла над 19 міль ё на мі ча ла век.

«У не бяс пе цы і ін шыя дзяр жа вы — Паў днё вы Су дан, 

Уган да, Эрыт рэя, у якой да гэ туль кі шыць са ран ча. Бя да 

прый шла ў Са удаў скую Ара вію, Емен, Ін дыю, Па кі стан 

і Іран», — за ўва жыў па моч нік ген ды рэк та ра Хар чо вай і 

сель ска гас па дар чай ар га ні за цыі ААН Бу кар Ці джа ні. 

У Ке ніі та кой коль кас ці са ран чы не ба чы лі апош нія сем -

дзе сят га доў. Ся рэд ні рой, які на ліч вае да 150 міль ё наў 

на ся ко мых, зні шчае за су ткі та кую коль касць хар чо вых 

куль тур, якой ха пае для та го, каб пра кар міць 2,5 ты ся чы 

ча ла век на пра ця гу го да. На ба раць бу з са ран чой на 

аф ры кан скім кан ты нен це ААН вы дзе лі ла 10 міль ё наў 

до ла раў.

Джэф Без ас раз ба га цеў на $13,2 млрд 
за 15 хві лін

Гэ та ста ла маг чы ма дзя ку-

ю чы па спя хо вай квар таль най 

спра ва зда чы Аmаzоn, якая 

«раз бі ла да шчэн ту» ча кан ні 

ана лі ты каў, пі ша Blооmbеrg. 

Рын ка вы кошт кам па ніі ўзрос 

больш чым $110 млрд і пе ра вы сіў $1 трлн. Пры гэ тым 

ка пі тал міль яр дэ ра ацэнь ва ец ца ў $129,5 млрд у рэй-

тын гу Fоrbеs Rеаl-Tіmе. Па спя хо выя вы ні кі за квар тал 

аб умоў ле ны рэ корд ны мі про да жа мі кам па ніі пад час 

свят. Шмат у чым так ад бы ло ся з-за та го, што па куп-

ні коў пры цяг ну ла бяс плат ная ад на дзён ная да стаў ка 

та ва раў, да ступ ная для ка рыс таль ні каў сэр ві су Аmаzоn 

Рrіmе, пі ша Fоrbеs USА. Як вя до ма, у сту дзе ні Без ас 

са сту піў лі дар ства ў рэй тын гу най ба га цей шых лю дзей 

пла не ты ўла даль ні ку Lоuіs Vuіttоn і Dіоr Бер на ру Ар но. 

Ад нак той пра тры маў ся на вяр шы ні спі са ўся го тры 

дні. Ця пер Ар но ад су нуў ся на трэ цюю пры ступ ку, пра-

пус ціў шы на дру гую ад на го са ства раль ні каў кам па ніі 

Mісrоsоft Бі ла Гей тса.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

УВА ГА ДА ПРАБ ЛЕМ РЭ ГІ Ё НАЎ
На на ступ ным тыд ні Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та 

пра вя дзе пры ёмы гра ма дзян
4 лю та га ў Ма ла дзеч не жы ха роў рэ гі ё наў бу дзе ча каць 

па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Мін скай воб лас ці Ігар 

ЯЎ СЕ ЕЎ. У гэ ты ж дзень у На ва по лац ку пры ём гра ма дзян 

пра вя дзе па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ві цеб скай 

воб лас ці Ана толь ЛІ НЕ ВІЧ.

На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня пісь мо вых і элект рон-

ных зва ро таў га лоў на га ўпраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі 

гра ма дзян і юры дыч ных асоб Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та

Аляк сей БА БІЦ КІ пры ме гра ма дзян і юры дыч ных асоб 5 лю-

та га ў Крас на пол лі.

У чац вер, 6 лю та га, жы ха ры Пін ска мо гуць звяр нуц ца да 

па моч ні ка Прэ зі дэн та — ін спек та ра па Брэсц кай воб лас ці 

Ана то ля МАР КЕ ВІ ЧА. Пры ём за пла на ва ны ў гар вы кан ка ме.

Праб лем ныя пы тан ні гра ма дзян 6 лю та га ў Ма зы ры вы слу-

хае па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Го мель скай воб лас ці 

Юрый ШУ ЛЕЙ КА, а ў Верх ня дзвін ску — на мес нік на чаль ні-

ка га лоў на га ўпраў лен ня — на чаль нік упраў лен ня раз віц ця 

кад ра вых тэх на ло гій і кі ра ван ня пер са на лам Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Іры на ЗО ЦІ КА ВА.

7 лю та га са зва ро та мі гра ма дзян бу дзе пра ца ваць у Сто лі-

не Пётр КА РА ВА ЕЎ, на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня — на чаль нік упраў лен ня гра ма дзян ска га і са цы яль-

на га пра ва га лоў на га дзяр жаў на-пра ва во га ўпраў лен ня.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Сацыяльны вектарСацыяльны вектар

Па вы ша юц ца БПМ, 
не ка то рыя пен сіі і над баў кі
З 1 лю та га ў на шай кра і не змя ня ец ца па мер бюд жэ-

ту пра жы тач на га мі ні му му, які ця пер бу дзе раў няц ца 

239,87 руб ля. У су вя зі з гэ тым так са ма па вя лі чац ца 

мі ні маль ныя пра цоў ныя і са цы яль ныя пен сіі і не ка то-

рыя над баў кі.

Га вор ка ідзе пра над баў кі, па вы шэн не пен сій і да плат асо-

бам ва ўзрос це 75 га доў і ста рэй, якія атрым лі ва юць пен сіі ў 

ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не, а так са ма 

да па мог па до гля дзе ін ва лі да І гру пы або ча ла ве ка, які да сяг-

нуў 80-га до ва га ўзрос ту.

А ця пер кан крэт ныя ліч бы.

 Мі ні маль ная пен сія па ўзрос це (пры зна ча ец ца муж чы нам, 

якія ма юць стаж 25 га доў, і жан чы нам, якія ма юць стаж 20 га-

доў) скла дзе 59,97 руб ля — гэ та без улі ку да пла ты ў па ме ры 

20 % ад ся рэд няй зар пла ты. З улі кам та кой да пла ты па мер 

мі ні маль най пен сіі скла дзе 245,12 руб ля.

 Са цы яль ная пен сія ін ва лі дам І гру пы, у тым лі ку ін ва лі дам 

з дзя цін ства, — 263,86 руб ля.

 Са цы яль ная пен сія ін ва лі дам з дзя цін ства ІІ гру пы — 

227,88 руб ля.

 Са цы яль ная пен сія ін ва лі дам ІІ гру пы (акра мя ін ва лі даў з дзя-

цін ства), дзе цям у вы пад ку стра ты кар мі це ля — 203,89 руб ля.

 Са цы яль ная пен сія ін ва лі дам ІІІ гру пы — 179,90 руб ля.

 Са цы яль ная пен сія дзе цям-ін ва лі дам да 18 га доў пры 

пер шай сту пе ні стра ты зда роўя скла дзе 191,90 руб ля, пры 

дру гой сту пе ні стра ты зда роўя — 203,89 руб ля, трэ цяй сту пе-

ні — 227,88 руб ля, чац вёр тай — 263,86 руб ля.

 Да пла ты да пен сій не пра цу ю чым пен сі я не рам, якія да сяг-

ну лі 75 га доў, — 44,98 руб ля, 80 га доў — 59,97 руб ля.

Да па мо га па до гля дзе ін ва лі да І гру пы або асо бы, якая да-

сяг ну ла 80-га до ва га ўзрос ту, бу дзе раў няц ца 239,87 руб ля ў 

вы пад ку, ка лі ажыц цяў ля ец ца до гляд ад на го та ко га ча ла ве ка, 

і 287,84 руб ля — ка лі да гля да юц ца два і больш ча ла ве кі.

Свят ла на БУСЬ КО.

На па ся джэн ні Са ве та Па ла ты 

прад стаў ні коў за цвер дзі лі гра-

фік пад рых тоў кі пы тан няў для 

раз гля ду на дру гой се сіі (ад кры-

ец ца 2 кра са ві ка), вы зна чы лі ся з 

удзе лам у між на род ных пар ла-

менц кіх ар га ні за цы ях і сфар мі-

ра ва лі ра бо чую гру пу па вы ву-

чэн ні пы тан ня аб ад ме не смя-

рот на га па ка ран ня.

Увя дзен не 
ў ліч ба ві за цыю

Па сло вах ві цэ-спі ке ра Па ла ты 

прад стаў ні коў Ва ле рыя МІЦ КЕ ВІ ЧА, 

у гра фік вяс но вай се сіі ўклю ча-

 ны 32 пра ек ты нар ма тыў на-пра ва вых 

ак таў. 12 з іх дэ пу та ты раз гле дзяць у 

пер шым чы тан ні, 14 — у дру гім. Ча-

 ка ец ца ра ты фі ка цыя шасці між на род-

ных па гад нен няў.

За ко на пра ект аб ахо ве зда роўя 

бу дзе рэг ла мен та ваць ліч ба ві за-

цыю: маг чы масць вы да чы элект рон-

ных рэ цэп таў, на яў насць аса біс та га 

ка бі не та, фар мі ра ван не ба зы да ных 

аб па цы ен тах у ад ным мес цы. Гэ ты 

за ко на пра ект комп лекс на рэ гу люе 

ўсё, што да ты чыц ца ахо вы зда роўя. 

У но вай рэ дак цыі нар ма тыў на-пра ва-

во га ак та з'я віц ца цэ лая гла ва, якая 

пра ду гледж вае ства рэн не ка мі тэ та 

па бія эты цы. Так са ма за ко на пра ект 

уво дзіць па няц це «экс пер ты за якас ці 

ме ды цын скай да па мо гі». Яе пла ну-

ец ца пра во дзіць пры смя рот ных вы-

пад ках, вы пад ках унут ры баль ніч ных 

ін фек цый, а так са ма пры па ступ лен ні 

скар гаў ад па цы ен таў і іх сва я коў.

— Пра цяг ва ец ца і ўдас ка на лен не 

пра цэ су аль най, кры мі наль най і су-

до вай дзей нас ці, — рас ка заў Ва ле-

рый Міц ке віч. — Вя лі кі блок пы тан няў 

да ты чыц ца на цы я наль най бяс пе кі. 

Упер шы ню на за ка на даў чым уз роў ні 

трэ ба комп лекс на ўрэ гу ля ваць па-

ды хо ды да аба ро ны пер са наль ных 

да ных. Гэ ты да ку мент бу дзе раз гле-

джа ны ў дру гім чы тан ні. На аба ро ну 

пра воў спа жыў цоў на кі ра ва ны зме ны,

што пры бі ра юць са ста рэ лыя нор мы 

ў сфе ры рэ кла мы. Не аб ход на за вяр-

шыць ра бо ту над па праў ка мі ў За кон 

аб ва лют ным рэ гу ля ван ні і ва лют ным 

кант ро лі. Важ ны мі з'яў ля юц ца пра-

ва выя на ва цыі ў га лі не зя мель ных 

ад но сін і сель скай гас па дар кі.

Так са ма на се сіі бу дуць раз гле-

джа ны за ко на пра ек ты, якія да ты чац-

ца ліч ба ві за цыі су доў.

Раз віц цё пар ла менц кай 
дып ла ма тыі

Дэ пу тац кі кор пус пра цяг не ак тыў-

нае ўза е ма дзе ян не на ўзроў ні ра бо чых 

груп па су пра цоў ніц тве з пар ла мен та-

мі за меж ных дзяр жаў. Ча ка юц ца афі-

цый ныя ві зі ты ў Бе ла русь кі раў ні коў 

пар ла мен таў Лат віі, Мал до вы, Па кі-

ста на, Швей ца рыі і Гер ма ніі. Вяс ной 

у Бе ла ру сі за пла на ва на пра вя дзен не 

13-га па ся джэн ня Між пар ла менц кай 

ка мі сіі па су пра цоў ніц тве На цы я наль-

ных схо даў Бе ла ру сі і Ар ме ніі.

— Іс нуе шэ раг між на род ных ар-

га ні за цый, з які мі мы на цэ ле ны на 

ўста наў лен не і раз віц цё кан струк-

тыў ных ад но сін, — па ве да міў стар-

шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па між на род ных 

спра вах Анд рэй СА ВІ НЫХ. — Гэ та 

ПА СЕ, Пар ла менц кая кан фе рэн цыя 

Бал тый ска га мо ра, Паў ноч ны са вет. 

Асаб лі вая ўва га бу дзе звер ну та на 

пад рых тоў ку пы тан няў, звя за ных з 

удзе лам кі раў ніц тва Па ла ты прад-

стаў ні коў Бе ла ру сі ў V Су свет най 

кан фе рэн цыі спі ке раў, якая па він на

ад быц ца 19—21 жніў ня ў Ве не пад 

эгі дай Між пар ла менц ка га са ю за.

Та кое ме ра пры ем ства пра во дзіц-

ца раз у пяць га доў. Так са ма прой-

дзе на ра да спі ке раў кра ін Еў ра зіі і 

Ін да не зіі.

Дыя лог 
на не ад на знач ную тэ му

На па ся джэн ні Са ве та Па ла ты 

прад стаў ні коў бы ло пры ня та ра шэн не 

аб ства рэн ні ў На цы я наль ным схо дзе 

ра бо чай гру пы па вы ву чэн ні пы тан ня 

аб ад ме не смя рот на га па ка ран ня.

Гру пу ўзна ча ліць стар шы ня Па ста-

ян най ка мі сіі па пра вах ча ла ве ка, 

на цы я наль ных ад но сі нах і срод-

ках ма са вай ін фар ма цыі Ге надзь 

ДА ВЫ ДЗЬКА.

— У На цы я наль ным схо дзе чац-

вёр та га, пя та га і шос та га склі кан няў 

функ цы я на ва ла ра бо чая гру па па 

вы ву чэн ні праб ле ма ты кі смя рот на га 

па ка ран ня як ін стру мен та па ка ран-

ня, які ўжы ва ец ца ў Бе ла ру сі, — ад-

зна чыў на па ся джэн ні Ге надзь Да-

вы дзька. — МЗС ста ноў ча ацэнь вае 

вы ні кі яе ра бо ты і мяр куе, што гэ тая 

дзей насць да зва ля ла пад трым лі ваць 

экс перт ны дыя лог з за меж ны мі парт-

нё ра мі па та кой ад чу валь най для бе-

ла рус ка га бо ку тэ ма ты цы.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ПЛА НЫ НА ГОД
Но выя за ко ны, між на род нае су пра цоў ніц тва і ра бо чая гру па 

па ад ме не смя рот на га па ка ран ня
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.


