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ЗША пры сту па юць да поў на га 
вы ва ду вой скаў з Сі рыі

Ад па вед ны за-

гад ад даў прэ зі дэнт 

кра і ны, па ве дам ляе 

Blооmbеrg са спа-

сыл кай на афі цый-

на га прад стаў ні ка 

ў Ва шынг то не. Па вод ле слоў До наль да 

Трам па, ра шэн не аб вы ва дзе вой скаў бы-

ло пры ня та яшчэ ў аў то рак. У ад па вед нас ці 

з ім гэ тую бліз ка ўсход нюю кра і ну «хут ка» і 

«цал кам» па кі нуць больш за дзве ты ся чы 

аме ры кан скіх вай скоў цаў, якія зай ма юц-

ца трэ ні роў кай мяс цо вых фар мі ра ван няў 

для ба раць бы з тэ ра рыс тыч най гру поў кай 

«Іс лам ская дзяр жа ва» (ІД), пе рад ае «Ін-

тэр факс». Ра ней До нальд Трамп за явіў, 

што ЗША раз гра мі лі сі лы ІД у Сі рыі і што 

аме ры кан скія ва ен ныя зна хо дзяц ца там 

толь кі дзе ля гэ тай мэ ты. Blооmbеrg мяр куе, 

што ра шэн не прэ зі дэн та аб вы ва дзе вой-

скаў за спе ла зня нац ку на ват кі раў ніц тва 

Пен та го на. Мі ністр аба ро ны ЗША Джэймс 

Мэ ціс ска заў 6 снеж ня, што ў Сі рыі пе рад 

аме ры кан скі мі ва ен ны мі ста яць вя лі кія 

за да чы. Ён так са ма ад зна чыў, што яд ро 

ІД па-ра ней ша му функ цы я нуе, імк ну чы ся 

вяр нуць са бе ўплыў як у Сі рыі, так і ў ас-

тат нім све це. Прад стаў нік Бе ла га до ма Са-

ра Сан дэрс рас тлу ма чы ла вы вад вой скаў 

«пе ра хо дам да на ступ най фа зы кам па ніі». 

Яна так са ма за пэў ні ла, што Ва шынг тон 

і яго са юз ні кі бу дуць га то выя, у вы пад ку 

не аб ход нас ці, зноў аба ра няць аме ры кан-

скія ін та рэ сы ў Сі рыі. Вы вад вой скаў мо жа 

не га тыў на ад біц ца на ста но ві шчы кур даў, 

уз бро е ныя фар мі ра ван ні якіх пад трым лі ва-

лі аме ры кан цы. Ба я выя дзе ян ні з кур да мі 

вя дуць ту рэц кія вой скі, па коль кі Ан ка ра 

лі чыць іх тэ ра рыс та мі. Трамп ра ней абя цаў 

за вяр шыць кам па нію су праць «Іс лам скай 

дзяр жа вы», вы каз ва ю чы су мнен не ў не-

аб ход нас ці вы дат каў на яе. «Мы сы дзем з 

Сі рыі, вель мі хут ка, — ка заў ён вяс ной. — 

Я ха чу сыс ці. Я ха чу вяр нуць на шы вой скі 

да до му».

Кошт наф ты аб ва ліў ся
Цэ ны на «чор нае 

зо ла та» апус ці лі ся 

ні жэй псі ха ла гіч най 

ад зна кі ў 55 до ла-

раў за ба раль упер-

шы ню з ве рас ня 

2017 го да, свед чаць да ныя лон дан скай 

бір жы ІСЕ. Так, у хо дзе тар гоў 20 снеж-

ня кошт ф'ю чар са на наф ту мар кі Brеnt з 

па стаў кай у лю тым 2019 го да апус каў ся 

на 3,93 пра цэн та, а на наф ту мар кі WTІ — 

больш чым на 4,07 пра цэн та. Пры гэ тым 

у се ра ду рас цэн кі на сы ра ві ну абедз вюх 

ма рак ка рот ка ча со ва пад скок ва лі больш 

чым на 3,3 пра цэн та, ка рэк ту ю чы ся пас-

ля па дзен ня аў то рка на пяць пра цэнт ных 

пунк таў. На рын ку за хоў ва юц ца асця ро гі 

праз мер нас ці аб' ёму наф ты на фо не па ве-

лі чэн ня зда бы чы ў ЗША і пры кмет за па во-

лен ня рос ту су свет най эка но мі кі. Па звест-

ках Мі нэ нер га Злу ча ных Шта таў, зда бы ча 

«чор на га зо ла та» ў кра і не на мі ну лым тыд ні 

за ста ла ся на ўзроў ні 11,6 міль ё на ба ра ляў 

у дзень. Пры гэ тым ка мер цый ныя за па сы 

наф ты ў кра і не ска ра ці лі ся ўся го на 500 ты-

сяч ба ра ляў, хоць ана лі ты кі ча ка лі зні жэн ня 

на 2,4 міль ё на ба ра ляў. Чле ны Ар га ні за цыі 

кра ін — экс пар цё раў наф ты (АПЕК) ра ней 

да мо ві лі ся аб ска ра чэн ні ўзроў ню зда бы чы 

наф ты ў 2019 го дзе на 1,2 міль ё на ба ра ляў 

у су ткі. Ад нак ры нак не ве рыць у здоль-

насць но вай да мо вы АПЕК зба лан са ваць 

сі ту а цыю на фо не та го, што най буй ней шы 

вы твор ца наф ты ў све це — ЗША — не мае 

на ме ру спы няц ца.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Раз гле дзе лі пы тан ні эка но мі кі, 

кам форт на га га рад ско га ася род-

дзя, транс пар ту, ліч ба вай транс-

фар ма цыі і ін шыя.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што бы ло 

зроб ле на ў ста лі цы за апош нія га ды, і пе-

рай шоў да на дзён ных пы тан няў. «Го ра ду і 

Мін скай воб лас ці пры ка ар ды на цыі ўра да 

не аб ход на рас пра ца ваць і за ка на даў ча за-

ма ца ваць пла ны па раз віц ці пры га рад ных 

зя мель. Вы зна чыць у іх функ цы я наль нае 

на зна чэн не тэ ры то рый з пра ду ма ным за-

ні ра ван нем і ўлі кам ін тэн сіў нас ці іх вы ка-

ры стан ня. Увяз ка пла наў раз віц ця дзвюх 

ад мі ніст ра цый ных адзі нак — гэ та ас но ва. 

Па куль у гэ тым пы тан ні шмат бес сіс тэм-

нас ці і, на ват я б ска заў, ха а тыч нас ці», — 

ска заў Прэ зі дэнт.

ЭКА НО МІ КА НАЙ ПЕРШ
Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, што 

не каль кі га доў та му бы ла да моў ле насць 

раз ві ваць га ра ды-спа да рож ні кі: Дзяр-

жынск, За слаўе, Ла гойск, Сма ля ві чы, 

Фа ні паль і Ру дзенск. Ад нак з 2012 го-

да спра ва не пра су ну ла ся да лей ад на го 

зда дзе на га до ма ў Сма ля ві чах. «Яна і не 

зру шыц ца, ка лі Дзяр жаў ная пра гра ма па 

вы на се вы твор чых аб' ек таў пра ва ле на. 

А пе ра нос за пла на ва ных 12 прад пры-

ем стваў (на прык лад, «Бе ла рус кія шпа-

ле ры», абут ко вая фаб ры ка «Пра мень», 

Мін скі за вод ацяп ляль на га аб ста ля ван-

ня, ін шыя) пры цяг нуў бы ў рэ гі ё ны ра бо-

чую сі лу», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Ён 

звяр нуў ува гу так са ма на не да стат ко ва 

раз ві тую транс парт ную су вязь з га ра да-

мі-спа да рож ні ка мі.

«Мо жа, у но ва га мэ ра ёсць аль тэр на-

тыў ныя дум кі? Ха це ла ся б па чуць, якім 

ён ба чыць ра шэн не гэ тых пы тан няў з 

улі кам уста ля ва на га па ро га ў два міль-

ё ны ча ла век. Пе ра сту піць яго нель га. 

Гэ та не кап рыз, а ўмо ва кам форт на га 

жыц ця лю дзей», — звяр нуў ся Аляк сандр 

Лу ка шэн ка да стар шы ні Мін гар вы кан ка-

ма Ана то ля Сі ва ка.

На дум ку Прэ зі дэн та, праб ле му пе-

ра на ся лен ня маг чы ма вы ра шыць толь-

кі ва ўвяз цы з пы тан ня мі эка на міч на га 

раз віц ця го ра да.

Ка жу чы пра да хо ды, кі раў нік дзяр-

жа вы па ста віў за да чу пе рад ура дам: 

«Струк ту ра бюд жэт ных да хо даў па він на 

быць менш за леж най ад ім пар ту з улі кам 

пры быт ко вас ці біз не су ў го ра дзе, кош ту 

зя мель ных участ каў, уз роў ню да хо даў». 

Ня гле дзя чы на тое што жы ха ры ста лі цы 

тра ды цый на больш за бяс пе ча ныя, 20 % 

мін чан да гэ туль атрым лі ва юць менш 

за 400 руб лёў на ме сяц. «Та му за да ча 

па па вы шэн ні за роб каў ніз ка аплат ных 

ка тэ го рый ра бот ні каў ак ту аль ная і для 

Мін ска. Тым больш што цэ ны на та ва ры 

і па слу гі тут са мыя вы со кія ў кра і не», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. За дзве з 

па ло вай пя ці год кі ганд лё выя пло шчы па-

вя лі чы лі ся амаль у тры ра зы. Ад нак та-

кая маш таб ная кан ку рэн цыя, па сло вах 

кі раў ні ка дзяр жа вы, сла ба ўплы вае на 

сі ту а цыю з цэ на мі. Па-ра ней ша му рэ аль-

ных зні жак ня ма або яны сім ва ліч ныя, а 

за ход не еў ра пей скі шо пінг у мін чан лі-

чыц ца больш пры ця галь ным. «За да ча 

для га рад ской ула ды — ства рыць та кія 

ўмо вы, каб лю дзям ха це ла ся тра ціць 

гро шы ў сва ім го ра дзе», — рэ зю ма ваў 

Прэ зі дэнт. Пры гэ тым ён пад крэс ліў, што 

нель га стра ціць кра мы кро ка вай да ступ-

нас ці, і ні я кай ма на по ліі быць не мо жа.

АСЯ РОД ДЗЕ КАМ ФОРТ НАЕ 
І РА ЗУМ НАЕ

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

да лей шае раз віц цё Мін ска па він на пра хо-

дзіць перш за ўсё за кошт рэ кан струк цыі 

іс ну ю чых тэ ры то рый, а не но ва га бу даў ніц-

тва. «Па чы нае з'яў ляц ца хва ро ба не раў-

на мер най транс парт най на груз кі. Асоб-

ныя ву лі цы, раз вяз кі прос та за ды ха юц ца. 

Не аб ход ныя не да ра гія, але пра ду ма ныя 

ра шэн ні. Пры гэ тым за мах вац ца на зя лё-

ныя на са джэн ні на ват і не ду май це», — у 

вы ра шэн ні праб ле мы кі раў нік дзяр жа вы 

раз ліч вае на Ана то ля Сі ва ка як на бы ло га 

мі ніст ра транс пар ту і ка му ні ка цый.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што ў 

мэ ра Мін ска па він на быць вы бу да ва на 

эфек тыў ная сіс тэ ма свое ча со ва га рэ-

ага ван ня на праб ле мы. Га во ра чы пра 

во да за бес пя чэн не го ра да, ён пад крэс-

ліў, што ў ста лі цы сён ня трэць кры ніц — 

па верх не выя. Па пла нах да ся рэ дзі ны 

на ступ най пя ці год кі (край ні тэр мін — 

2025 год) поў нас цю пе ра вес ці ўсё во да-

за бес пя чэн не на пад зем ныя кры ні цы.

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што і ра ку Свіс лач, яе пры то кі і тэ ры то-

рыі, якія да яе пры ля га юць, не аб ход на 

пры вес ці ў на леж ны са ні тар на-гі гі е ніч ны 

стан. Па тра буе асаб лі вай ува гі эка ла-

гіч ная аб ста ноў ка ў цэ лым. Пад ра бяз-

ней Аляк сандр Лу ка шэн ка спы ніў ся на 

збо ры, пе ра пра цоў цы і за ха ван ні цвёр-

дых бы та вых ад хо даў. На яго дум ку, 

не аб ход на ар га ні за ваць асоб ны збор і 

сы хо дзіць ад плас ты ку да шкла. Гэ та 

су свет ная тэн дэн цыя.

Пэў най праб ле май для ста лі цы з'яў ля-

ец ца і кан цэнт ра цыя транс пар ту ў цэнт-

ры, за груз ка ў га дзі ны пік. «Трэ ба вяр таць 

лю дзям го рад. Ён па ві нен быць зруч ным 

для пе ра мя шчэн ня перш за ўсё на гра-

мад скім транс пар це, элект ра са ма ка тах, 

ро ва рах», — рас тлу ма чыў Прэ зі дэнт, пры 

гэ тым пад крэс ліў шы, што ак тыў насць 

мяс цо вых улад у раз віц ці інф ра струк ту-

ры ад ста ла ад на дзён ных па тра ба ван няў 

як мі ні мум на не каль кі га доў.

«Мы ўзя лі курс на ІТ-кра і ну. І га ра ды, 

у пер шую чар гу ста лі ца, па він ны ад па вя-

даць гэ та му ста ту су. У Мін ска ёсць усе 

рэ сур сы, каб хут чэй за ін шыя спра віц ца 

з за да ча мі ліч ба вай транс фар ма цыі і пе-

ра ўтва рэн ня ў «ра зум ны го рад», — лі-

чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. Для гэ та га 

не аб ход на рас пра ца ваць кан цэп цыю 

пры нам сі на пя ці га до вую перс пек ты ву.

Пад ра бяз ней Прэ зі дэнт спы ніў ся на ар-

хі тэк ту ры ста лі цы. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра па на ваў са браць гру пу ар хі тэк та раў, 

якія змо гуць рас пра ца ваць кан цэп цыю 

го ра да. Не аб ход на за няц ца яго знеш нім 

воб лі кам. На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, 

не вар та пла на ваць вы шын ныя за бу до-

вы, лепш вяр нуц ца да тра ды цый ных па-

ме раў, якія па су юць Мін ску.

На конт зя лё ных зон Аляк сандр Лу ка-

шэн ка ад зна чыў, што трэ ба ўсю ды, дзе 

маг чы ма, са джаць дрэ вы, за няц ца азе ля-

нен нем ланд шафт ных зон. Гэ та так са ма 

ўплы вае на імідж ста лі цы, як і эле мен-

ты ўпры гож ван ня бу дын каў, аў то бус ных 

пры пын каў, пад свет кі... — важ на ўсё.

На ступ ны год асаб лі вы — ста лі ца 

пра вя дзе Дру гія Еў ра пей скія гуль ні. Як 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы, уклад ваць у 

гэ ту па дзею бу дуць не толь кі срод кі, але і 

ду шу. «Гэ та бе ла рус кая «Алім пі я да», ме-

на ві та так яна бу дзе ўсі мі ўспры мац ца. 

Ча ты ры ты ся чы спарт сме наў, дзве ты-

ся чы трэ не раў, сот ні ты сяч ба лель шчы-

каў. Кож ны метр га рад ско га ася род дзя 

па ві нен пра ца ваць на гас цей і ўдзель ні-

каў гэ тай спар тыў най па дзеі», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ДА СТУП НЫ ДЛЯ ЎСІХ
Сён ня ў Мін ску жы ве ка ля 125 ты сяч 

лю дзей з ін ва лід нас цю — амаль чвэрць 

ад агуль най коль кас ці па кра і не. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка цвёр да ска заў: «Го-

рад Мінск па ві нен стаць эта ло нам па 

ўлад ка ван ні без бар' ер на га ася род дзя на 

ўсіх аб' ек тах». За раз до ступ ёсць толь-

кі кры ху больш чым да тра ці ны бу дын-

каў. Ра бо ту па ства рэн ні без бар' ер на га 

ася род дзя не аб ход на вы вес ці на но вы 

якас ны ўзро вень, у пер шую чар гу гэ та 

да ты чыц ца транс пар ту і аб' ек таў ма са-

ва га зна хо джан ня лю дзей.

Да та го ж кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў 

ува гу на ста лае на сель ніц тва: у ста лі-

цы пра жы вае амаль 160 ты сяч ча ла век 

ста рэй шых за 70 га доў, з іх пры клад-

на кож ны сё мы — адзі но кі. «Лю дзі, якія 

не ма юць бліз кіх сва я коў, па він ны быць 

акру жа ны кло па там дзяр жа вы», — ска-

заў Прэ зі дэнт. Асаб лі вая ўва га па він на 

быць ад да дзе на і ве тэ ра нам.

У ста лі цы так са ма яшчэ не зня тая 

праб ле ма пе ра поў не нас ці да школь ных 

уста ноў і школ. На сот ню мес цаў пры-

хо дзіц ца 117 дзе так. Не ка то рыя шко лы 

пе ра гру жа ны ўдвая. Мін ску не аб ход-

на яшчэ ка ля 20 дзі ця чых сад коў і ся мі 

школ. Ту ды ж па трэб ны і кад ры: на сён-

ня ва кант ны мі за ста юц ца мес цы амаль 

300 вы ха валь ні каў і 160 пе да га гіч ных 

су пра цоў ні каў.

«Вы па він ны аб' явіць бес кам пра міс ную 

ба раць бу бю ра кра тыі і ка руп цыі, па коль кі 

ад но па ра джае дру гое», — ска заў Прэ-

зі дэнт, звяр та ю чы ся да ак ты ву го ра да. 

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, не аб ход на 

сфар мі ра ваць эфек тыў ны апа рат Мін-

гар вы кан ка ма, асаб лі вую ўва гу ад даць 

пад бо ру і рас ста ноў цы кад раў па пры яры-

тэт ных кі рун ках. Па куль што Прэ зі дэнт не 

за да во ле ны ра бо тай га рад скіх улад.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка ка заў 

пра тое, што трэ ба ак тыў на пры цяг ваць 

не абы яка вых гра ма дзян да ра шэн ня 

праб лем го ра да.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

«ТРЭ БА ВЯР ТАЦЬ ЛЮ ДЗЯМ ГО РАД»
Прэ зі дэнт пра вёў на ра ду па раз віц ці Мін ска

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

НАД ЗЕІ 
І АБА ВЯЗ КІ

ДЭ ПУ ТА ТЫ І СЕ НА ТА РЫ ЗА ВЯР ШЫ ЛІ ГОД
Учо ра ад бы ло ся за крыц цё се сій у ніж няй і 

верх няй па ла тах бе ла рус ка га пар ла мен та. 

Акра мя та го, на су мес ным па ся джэн ні пе рад 

дэ пу та та мі і чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі вы сту-

піў ві цэ-прэм' ер Ігар Ля шэн ка. Ён рас ка заў пра 

вы ні кі ра бо ты і кі рун кі раз віц ця пра мыс ло ва га і 

па ліў на-энер ге тыч на га комп лек су кра і ны.

За ха ваць устой лі васць
На мес нік прэм' ер-мі ніст ра па ве да міў, што ў кра і не 

за бяс пе ча на эка на міч ная раў на ва га ў цэ лым: курс 

руб ля ўстой лі вы, крэ ды ты ста лі больш да ступ ныя, 

уз ро вень за роб каў да зва ляе пад трым лі ваць по пыт 

на ай чын ныя пра дук ты. 

Пра мыс ло вы сек тар Бе ла ру сі раз ві ва ец ца хут чэй, 

чым у ін шых кра ін ЕА ЭС. Мы не толь кі вы ра бі лі сё-

ле та больш, але і лепш пра да ва лі сваю пра дук цыю. 

За па сы га то вай пра дук цыі скла да юць менш за 60 % 

да ся рэд ня ме сяч на га аб' ёму вы твор час ці, і гэ та най-

мен шы па каз чык за шэсць апош ніх га доў.

Асоб на ві цэ-прэм' ер спы ніў ся на ры зы ках у наф та-

га за вай сфе ры, якія звя за ны з па чат кам у Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі пад атко ва га ма неў ру. У вы ні ку два наф та-

пе ра пра цоў чыя за во ды Бе ла ру сі ў на ступ ным го дзе 

не да лі чац ца 240 міль ё наў до ла раў, бюд жэт не атры-

мае па дат каў на су му 143 міль ё ны до ла раў. Акра мя 

та го, наф та пра дук ты ў Бе ла ру сі мо гуць па да ра жэць 

на 5—7 % і ака зац ца да ра жэй шы мі за ра сій скія. Та му 

пе ра мо вы з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй пра цяг ва юц ца.

Ігар Ля шэн ка па ве да міў, што ў на ступ ным го дзе 

пла ну ец ца за пус ціць пер шы энер га блок Бе ла рус кай 

атам най элект ра стан цыі ма гут нас цю 1170 ме га ват. 

Ён на га даў, што ўвод Бе лА ЭС да зво ліць за мяс ціць да 

5 міль яр даў ку біч ных мет раў ім парт уе ма га пры род-

на га га зу і зні зіць яго до лю ў па лі ве на вы твор часць 

энер гіі з 95 да 60 %. Акра мя та го, на 10 міль ё наў тон 

змен шыц ца вы кід пар ні ко вых га заў што год і зні зяц ца 

вы дат кі на вы твор часць элект ра энер гіі.

«Сён ня ство ра ны да стат ко выя пе рад умо вы для 

ўстой лі ва га раз віц ця пра мыс ло ва га і энер ге тыч на га 

комп лек су кра і ны, што па він на ады граць вы зна чаль-

ную ро лю ў да сяг нен ні па стаў ле ных пра гноз ных па-

каз чы каў як на 2019 год, так і на ўсю бя гу чую пя ці год-

ку», — за пэў ніў на род ных абран ні каў Ігар Ля шэн ка.

Са вет Рэс пуб лі кі ўхва ліў «бюд жэт ны па кет»
Асноў ным «ньюс мэй ке рам» пад час ра бо ты над 

пры няц цем бюд жэ ту стаў мі ністр ве дам ства, якое 

пад рых та ва ла да ку мент, Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ. Ён 

рас ка заў, ку ды пой дзе сё лет ні пра фі цыт:

— На сён няш ні дзень Мі ніс тэр ствам фі нан саў 

пад рых та ва ны пра ект ука за кі раў ні ка дзяр жа вы па 

ўдак лад нен ні па каз чы каў бюд жэ ту 2018 го да. Мы 

ча ка ем, што част ка пра фі цы ту бу дзе на кі ра ва на 

на ра шэн не тых за дач, якія ўзні ка лі на пра ця гу го-

да. І част ка пра фі цы ту так са ма бу дзе на кі ра ва на 

на па га шэн не даў га вых аба вя за цель стваў з апя рэ-

джан нем гра фі ка.

Пра фі цыт па ві нен склас ці менш за 2 % ад ВУП. Па 

сло вах Мак сі ма Ер ма ло ві ча, ча ка ец ца ў на ступ ным 

го дзе і па вы шэн не та рыф най стаў кі пер ша га раз-

ра ду на 5,5 %. Пры гэ тым да дат ко выя ме ры бу дуць 

рэа лі за ва ны ў ад но сі нах да ніз ка аплат ных ка тэ го рый 

на сель ніц тва для па вы шэн ня іх за роб каў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.


