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Ра сі я не вы зна чы лі топ-5 
ай чын ных па лі ты каў 2018 го да

Кі раў нік ра сій скай 

дзяр жа вы Ула дзі мір 

Пу цін уз на ча ліў рэй-

тынг ай чын ных па лі ты-

каў 2018 го да. Пра гэ та 

свед чаць да ныя апы-

тан ня фон ду «Гра мад-

ская дум ка». Ад каз ва-

ю чы на пы тан не «Ка го з ра сій скіх па лі ты каў, гра мад скіх 

дзея чаў вы на зва лі б ча ла ве кам го да?», 29 пра цэн таў 

рэ спан дэн таў на зва лі проз ві шча прэ зі дэн та Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі, пе рад ае РІА «На ві ны». Дру гое мес ца за няў 

мі ністр за меж ных спраў Сяр гей Лаў роў, яко му ад да лі 

сваю пе ра ва гу сем пра цэн таў удзель ні каў апы тан ня. За-

мкнуў трой ку лі да раў з чатырма пра цэн та мі кі раў нік ЛДПР 

Ула дзі мір Жы ры ноў скі. У топ-5 па лі ты каў 2018 го да так-

са ма ўвай шлі кі раў нік Мі ніс тэр ства аба ро ны РФ Сяр гей 

Шай гу (тры пра цэн ты) і ды рэк тар «Саў га са імя Ле ні на» 

Па вел Гру дзі нін (два пра цэн ты). Пры гэ тым 17 пра цэн таў 

рэ спан дэн таў пры зна лі ся, што не ба чаць у Ра сіі год ных 

па лі ты каў, а 34 пра цэн ты не змаг лі даць ад каз.

Фран цуз скія па лі цэй скія 
па тра бу юць па вы шэн ня зар пла ты

У Фран цыі, дзе яшчэ 

не за ціх лі пра тэс ты 

«жоў тых ка мі зэ лек», на 

арэ ну вы хо дзяць «ка мі-

зэль кі сі нія», ад зна чае 

Еurоnеws. Два праф-

 са ю зы па лі цэй скіх за клі-

ка лі сва іх ак ты віс таў пра вес ці двух дзён ную за бас тоў-

ку, вы кон ва ю чы толь кі мі ні мум аба вяз каў да та го ча су, 

па куль іх прад стаў ні коў не пры ме прэ зі дэнт рэс пуб лі кі 

Эма ну эль Мак рон. Пас ля пя ці тыд няў на пру жа най ра-

бо ты ў су вя зі з ма ні фес та цы я мі па ўсёй кра і не і тэ рак-

там у Страс бу ры праф са ю зы за яў ля юць, што вар та -

выя па рад ку над звы чай зня сі ле ныя і ста мі лі ся, а та му 

па тра бу юць па ляп шэн ня ўмоў пра цы і па вы шэн ня за-

ра бот най пла ты. Ра ней кі раў нік МУС Фран цыі Крыс тоф 

Ка ста нер пры знаў, што дзяр жа ва за апош нія дзе сяць 

га доў за ві на ва ці ла ся па лі цэй скім ка ля 275 міль ё наў 

еў ра ў якас ці апла ты звыш уроч най пра цы. На ды шоў 

час па га шаць даў гі. На гэ тым фо не ўрад Фран цыі вы-

сту піў з пра па но вай вы пла ціць ад на ра зо вую пры баў ку 

ў па ме ры 300 еў ра да зар пла ты па лі цэй скіх.

Ілан Маск па ка заў пер шы 
вы са кас ко рас ны ту нэль 
пад Лос-Ан джэ ле сам

Ілан Маск па ка заў пер шы 

пад зем ны хуткасны ту нэль, 

па бу да ва ны яго кам па ні яй 

Bоrіng Соmраnу. Прад пры-

маль нік пра мчаў ся па ім на 

аў та ма бі лі Tеslа Mоdеl Х. 

«Бы ло прос та вы дат на, — рас ка заў ён жур на ліс там 

пра свае ад чу ван ні. — Для мя не гэ та па раў наль на з 

аза рэ ннем, неш та на кшталт «шту ка пра цуе». Уз вя-

дзен не ту нэ ля па ча ло ся больш за год та му. Упер шы-

ню Маск за га ва рыў пра яго ў кан цы 2016-га. Ту нэль 

па чы на ец ца пад га лаў ным офі сам кам па ніі SрасеХ у 

ка лі фар ній скім го ра дзе Хо тарн і за кан чва ец ца ў пры-

га ра дзе Лос-Ан джэ ле са. Яго даў жы ня скла дае амаль

два кі ла мет ры. Па сло вах Мас ка, уз вя дзен не кан струк цыі 

абы шло ся яму ў 10 міль ё наў до ла раў. Для па раў на ння, 

кошт мі лі ту нэ ля, пра кла дзе на га тра ды цый ны мі спо-

са ба мі, скла дае, па сло вах біз нес ме на, да аднаго 

мільярда до ла раў. Мяр ку ец ца, што па гэ тым і бу ду-

чых ту нэ лях бу дуць ез дзіць элект рыч ныя кап су лы на 

аў та пі ло це, якія змо гуць пе ра во зіць ад 8 да 16 па-

са жы раў з хут ка сцю 200—250 кі ла мет раў у га дзі ну. 

Па вод ле за ду мы ін жы не раў, спе цы яль ныя кап су лы з 

па са жы ра мі бу дуць спус каць у ту нэль на плат фор ме 

не па срэд на з ву лі цы. Пад час сва ёй прэ зен та цыі Маск 

на зваў вы са кас ко рас ныя ту нэ лі па на цэ яй ад пе ра-

гру жа ных да рог. Ён лі чыць, што ў бу ду чы ні іх удас ца 

ін тэ гра ваць у га рад скія транс парт ныя сіс тэ мы, каб 

па ско рыць і спрас ціць рух. Маск спа дзя ец ца, што сет кі 

та кіх ту нэ ляў з'я вяц ца ў ін шых буй ных ме га по лі сах, у 

пры ват нас ці ў Чы ка га і Ва шынг то не.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

ПА ДА РУ НАК 
МУ ЗЕЮ

На ма ган ня мі па соль ства Бе ла ру сі ў Швей ца рыі 
кар ці на Мі ха і ла Кі ко і на па поў ні ла ка лек цыю 

На цы я наль на га мас тац ка га му зея
«На цюр морт» — пер шы твор ура джэн ца Го мель шчы-

ны, прад стаў ні ка Па рыж скай шко лы, ся род экс па на таў 

га лоў на га мас тац ка га му зея Бе ла ру сі. Вяр тан не спад-

чы ны, рэ ак ту а лі за цыя ім ёнаў мас та коў ХХ ста год дзя — 

сён ня ад на з за дач гэ тай уста но вы куль ту ры.

— «На цюр морт» пра цяг вае слын ную тра ды цыю вяр тан ня 

пры пад трым цы на шых дып ла ма таў у куль тур ны кан тэкст Бе-

ла ру сі ім ёнаў вы дат ных су ай чын ні каў, якія апы ну лі ся ў за меж-

жы. Дзя ку ю чы пад трым цы та кіх сяб роў Бе ла ру сі, як га на ро вы 

кон сул на шай кра і ны ў Ла за не Анд рэй На жэс кін, ад бы ва ец ца 

сён няш няя па дзея, — ска заў на мес нік мі ніст ра за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Алег КРАЎ ЧАН КА. — Ха чу, без умоў на, ад зна-

чыць ак тыў ную ра бо ту бе ла рус ка га па соль ства ў Швей ца рыі, 

а так са ма па дзя ка ваць На цы я наль на му мас тац ка му му зею 

Бе ла ру сі за ўзор нае су пра цоў ніц тва.

Апош нім ча сам на шы дып ла ма ты ў за меж ных кра і нах плён-

на пра цу юць па зна хо джан ні бе ла рус кай спад чы ны.

— Спра ва вяр тан ня на цы я наль най куль ту ры мне ба чыц ца як 

на цы я наль ны пра ект, — ад зна чыў Па вел МА ЦУ КЕ ВІЧ, ча со вы 

па ве ра ны ў спра вах Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Швей цар скай 

Кан фе дэ ра цыі.

Тво ры Мі ха і ла Кі ко і на зна хо дзяц ца ў пры ват ных збо рах і 

му зе ях Фран цыі, ЗША, Япо ніі і ін шых кра ін све ту. У Бе ла ру сі 

пяць яго палотнаў прад стаў ле ны ў кар па ра тыў най ка лек цыі 

«Бел газп рам бан ка» і ўклю ча ны ў Дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-

куль тур ных каш тоў нас цяў на шай кра і ны.

У цы ры мо ніі пе ра да чы ўдзель ні ча лі прад стаў ні кі з Фе дэ раль-

на га дэ парт амен та за меж ных спраў Швей ца рыі і кі раў нік дэ ле-

га цыі, на мес нік дзяр жаў на га сак ра та ра Крыс ці на Мар ці Ланг. 

Швей цар скія дып ла ма ты за ві та лі ў Мінск з на го ды чар го ва га 

раў нда па лі тыч ных кан суль та цый у МЗС. У той жа дзень Алег 

Краў чан ка і Крыс ці на Мар ці Ланг пры ня лі ўдзел у су мес ным 

ме ра пры ем стве з Еў ра пей скім ін сты ту там мі ру па тэ ма ты цы 

ме ды я цыі і прэ вен тыў най дып ла ма тыі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

Ад зна ка за пра цу
Прэм' ер-мі ністр Сяр гей РУ МАС уру чыў дзяр жаў ныя 

ўзна га ро ды най леп шым прад стаў ні кам пра цоў ных ка-

лек ты ваў. Ён ад зна чыў, што кож ны ўнёс свой уклад 

у раз віц цё кра і ны.

«Ужо сён ня маг чы ма кан ста та ваць, што су мес ны мі на ма-

ган ня мі нам уда ло ся да біц ца пэў ных вы ні каў. Зба лан са ва ны 

знеш ні ган даль, па леп ша ны пла цеж ны ба ланс кра і ны. Ін фля цыя 

зна хо дзіц ца ў за пла на ва ных па ра мет рах, і па вы ні ках го да мы 

ча ка ем рэ корд на ніз кае яе зна чэн не. Пры гэ тым за бяс пе ча на 

ста біль насць на спа жы вец кім рын ку. Асаб лі вая ўва га ў на шай 

кра і не тра ды цый на ад да ец ца аг ра пра мыс ло ва му комп лек су і 

за слу жа ныя ўзна га ро ды сён ня ўру ча юц ца мно гім пра цаў ні кам 

вёскі і ра бот ні кам прад пры ем стваў пе ра пра цоў чай пра мыс ло-

вас ці. Дзя ку ю чы ім поў нас цю за бяс пе ча на хар чо вая бяс пе ка 

на шай кра і ны. Вы со кая якасць вы пус ка е май пра дук цыі, вы ка-

ры стан не на ту раль ных пра дук таў і сы ра ві ны да зва ляюць вы-

твор цам зай маць вя ду чыя па зі цыі на су свет ным рын ку. І гэ та не 

прос та сло вы. Па пра гно зах ура да, экс парт сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі сё ле та пе ра вы сіць уз ро вень мі ну ла га го да і скла дзе 

ка ля пя ці міль яр даў до ла раў ЗША. У на ступ ным го дзе мы так са-

ма ча ка ем рост яшчэ на 7 %», — ска заў кі раў нік ура да.

Сяр гей Ру мас уз на га ро дзіў да рож ных ра бо чых, на стаў ні каў, 

ме ды каў, прад стаў ні коў ін шых пра фе сій. Ён пад крэс ліў: «Ся род 

уз на га ро джа ных асаб лі ва хо чац ца ад зна чыць Ві та ля Ці то ва і 

Але ну Бур са ву. Пра та кіх, як Ві таль, ка жуць: ге рой на ша га ча су. 

Ён, ры зы ку ю чы сва ім жыц цём, 27 каст рыч ні ка мі ну ла га го да 

вы ра та ваў хлоп чы ка, які та нуў у Свіс ла чы. Учы нак са праўд на га 

муж чы ны і гра ма дзя ні на. Але на Бур са ва сва і мі пра фе сій ны мі 

дзе ян ня мі са дзей ні ча ла за тры ман ню ўзбро е на га зла чын ца».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Апош нія дні се сіі ніж няй па ла ты 

пар ла мен та вы да лі ся ба га ты мі 

на на ві ны. Дэ пу та ты за вяр шы лі 

ра бо ту над са мы мі ак ту аль ны-

мі за ко на пра ек та мі, якія го ра ча 

аб мяр коў валіся, — Пад атко вым 

ко дэк сам і рэс пуб лі кан скім 

бюд жэ там.

— Та ко га ро ду да ку мент (Пад атко-

вы ко дэкс. — Аўт.) заў сё ды гуль ня ро-

зу маў. Ёсць лю дзі, якія доб ра сум лен-

на пла цяць па да ткі, а ёсць заў сё ды 

і тыя, хто ду ма е, як жа абы сці гэ та ў 

рам ках за ко на на ка рысць са бе. Та-

му да ку мент па ві нен быць з ад на го 

бо ку вель мі лёг кі і зра зу ме лы для 

чы тан ня, з дру го га — ён не па ві нен 

па кі даць шчы лі ны тым, хто мо жа яе 

шу каць, — пра ка мен та ваў жур на ліс-

там асаб лі вас ці ра бо ты над ко дэк сам 

дэ пу тат Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ.

Сіс тэм ныя ме ры но вай рэ дак цыі 

ко дэк са пра ду гледж ва юць на ступ-

ныя на ва цыі. Уво дзіц ца «прэ зумп-

цыя доб ра сум лен нас ці» — па куль 

пад атко вы ор ган да ку мен таль на не 

да ка жа зла чын ства, пла цель шчы-

ка лі чаць не ві на ва тым. Зме не ны 

па ра дак пры пы нен ня апе ра цый па 

ра хун ках — пла цель шчы кам, якія мі-

ну лыя пе ры я ды вы кон ва лі аба вяз кі 

сум лен на, бу дзе да дзе ны да дат ко вы 

час на апла ту. Зблі жа ны пад атко вы і 

бух гал тар скі ўлік. Пра ду гледж ва ец ца 

экс тэ ры та ры яль ны прын цып аб слу-

 гоў ван ня: фі зіч ныя асо бы мо гуць 

звяр тац ца ў лю быя пад атко выя ор га-

ны, а не толь кі па мес цы жы хар ства. 

Ап ты мі за ва ны па ра дак спаг нан ня 

дэ бі тор скай за па зы ча нас ці. Па мер 

пе ні за па ру шэн не не бу дзе пе ра вы-

шаць су му да на лі ча на га па да тку. Зні-

жа ны стаў кі для фі зіч ных асоб, якія 

ін вес ту юць у раз віц цё вы твор час ці. 

Ад ме не на стаў ка па да тку на не ру-

хо масць 2 % у ад но сі нах да аб' ек таў 

звыш нар ма тыў на га не за вер ша на га 

бу даў ніц тва. Рэа лі за ва на пра па но-

ва аб ад ме не пра ва мяс цо вых Са ве-

таў дэ пу та таў па вы шаць да 10 ра зоў 

стаў кі па дат каў на не ру хо масць і зя-

мель на га па да тку на не эфек тыў на 

вы ка рыс тоў ва е мыя аб' ек ты.

Для па этап на га рэ фар ма ван ня 

пад атко вай сіс тэ мы ство ра ны Кан-

суль та цый ны са вет, дзя ку ю чы яко му 

бу дзе за бяс пе ча ны дыя лог дзяр жаў-

ных ор га наў і прад пры маль ні каў.

Па дзя ку за плён ную пра цу над за-

ко на пра ек там дэ пу та там вы ка заў мі-

ністр фі нан саў Мак сім Ер ма ло віч.

Вы зна чыў кі раў нік ве дам ства і 

асаб лі вас ці бюд жэ ту-2019 у па раў-

на нні з мі ну лы мі.

— Са цы яль ная на кі ра ва насць 

бюд жэ ту па вя лі ча на. Су ад нос на з да-

ру чэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы мы па-

ча лі па этап на зні жаць уз ро вень пад-

трым кі рэ аль на га сек та ра эка но мі кі. 

За кошт эка но міі па гэ тых кі рун ках 

мы ад наў ля ем част ку са цы яль ных

рас хо даў, у пер шую чар гу за роб кі, — 

ска заў Мак сім Ер ма ло віч. — У бя гу-

чым го дзе мы пры ня лі ра шэн не аб 

двух этап ным па ве лі чэн ні за роб каў. 

Та кі ж крок зро бім і ў бу ду чым го дзе 

ў не каль кі мен шым аб' ёме. У цэ лым 

ацэнь ва ем, што ся рэд ні за ро бак па-

вя лі чыц ца на 70 руб лёў у па раў на нні 

з бя гу чым го дам у раз лі ку на ад на-

го бюд жэт ні ка ў ме сяц. У да лей шым 

бу дзем пра ца ваць па па вы шэн ні за-

роб каў для ніз ка аплат най ка тэ го рыі 

бюд жэт ні каў.

***
Учо ра ў верх няй па ла це пар ла мен-

та бы ло раз гле джа на 16 пы тан няў. 

Се на та ры аб ра лі на па са ды суд дзяў 

Кан сты ту цый на га Су да Ле а ні да Раб-

ца ва і Сяр гея Чыг ры на ва. Ра ты фі ка-

ва лі шэсць між на род ных да ку мен таў, 

у тым лі ку па гад нен не аб ганд лё ва-

эка на міч ным су пра цоў ніц тве па між 

Еў ра зій скім эка на міч ным са юзам і 

Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кай.

«У нас знач ны рост та ва ра аба ро-

ту з КНР, уклю ча ю чы наш экс парт, — 

па ве да міў жур на ліс там стар шы ня

Па ста ян най ка мі сіі па між на род ных 

спра вах і на цы я наль най бяс пе цы 

Са ве та Рэс пуб лі кі Сяр гей РАХ МА-

НАЎ. — Кі тай скі ры нак ве лі зар ны па 

аб' ёме, та му ён вель мі важ ны і перс-

пек тыў ны. За да ча бе ла рус ка га бо ку ў 

тым, каб уз мац ніць вы твор чы склад-

нік, ажыц ця віць пэў ную ды вер сі фі ка-

цыю вы твор час ці і экс пар ту. Ра ты фі-

ка цыя па гад нен ня ста не да дат ко вым 

сты му лам для яе вы ра шэн ня».

Са вет Рэс пуб лі кі так са ма ра ты-

фі ка ваў ча со вае па гад нен не, якое 

вя дзе да ўтва рэн ня зо ны сва бод на-

 га ганд лю па між ЕА ЭС і Іра нам. 

У гэ та па гад нен не ўклю ча ны эле мен-

 ты, звя за ныя са зні жэн нем та ры фаў. 

Пры чым у шэ ра гу вы пад каў га вор ка 

ідзе аб крат ным зні жэн ні. Бе ла рус кая 

пра дук цыя дзя ку ю чы гэ та му ста но-

віц ца кан ку рэн та здоль най на іран-

скім рын ку.

Акра мя та го, се на та ры ўхва лі лі за-

ко на пра ек ты, якія да ты чац ца га ран-

тый на сель ніц тву ў атры ман ні якас най 

піт ной ва ды, аў та ма біль ных да рог, па-

 гра ніч най бяс пе кі, рэ гіст ра на сель ніц т-

ва, ад хо даў, ін вес ты цый і пры ва ты за-

 цыі. Бы лі так са ма пад ве дзе ны вы ні кі 

між пар ла менц кай дзей нас ці Са ве та 

Рэс пуб лі кі ў 2018 го дзе.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ПРЭ ЗУМП ЦЫЯ ДОБ РА СУМ ЛЕН НАС ЦІ
Бюд жэт-2019 і но вую рэ дак цыю Пад атко ва га ко дэк са 

пры ня лі дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў у дру гім чы тан ні
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