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Па ра шэн ка пра па нуе ўвес ці ў кра і не ва ен нае 
ста но ві шча

Прэ зі дэнт Укра і ны 

Пётр Па ра шэн ка ўнёс 

у Вяр хоў ную ра ду пы-

тан не аб увя дзен ні ў 

кра і не ва ен на га ста но-

ві шча. Пра гэ та ён за-

явіў у хо дзе па ся джэн-

ня Са ве та на цы я наль-

най бяс пе кі і аба ро ны. 

Па куль ідзе га вор ка пра тое, каб Вяр хоў ная ра да пры ня ла 

ра шэн не аб увя дзен ні ва Укра і не рэ жы му ва ен на га ста но-

ві шча на 60 дзён.

Па сло вах стар шы ні СНБА Аляк санд ра Тур чы на ва, ва-

ен ны ка бі нет, склі ка ны на пя рэ дад ні прэ зі дэн там, «кан ста-

та ваў, што на па дзен не ра сій скіх ва ен ных на ка раб лі ВМС 

Укра і ны з'яў ля ец ца ні чым ін шым, як ак там ва ен най агрэ-

сіі».

У ноч на па ня дзе лак ФСБ Ра сіі па ве да мі ла, што ра сій скія 

па меж ні кі ўжы лі зброю ў да чы нен ні да ўкра ін скіх ва ен ных 

ка раб лёў, якія пе ра сек лі дзяр жаў ную мя жу. 

У су вя зі з рэз кім аб васт рэн нем сі ту а цыі ў Кер чан скім 

пра лі ве ўчо ра ўве ча ры на эк стран нае па ся джэн не са браў ся 

Са вет Бяс пе кі ААН. Агенц тва AFP пе рад ае са спа сыл кай на 

дып ла ма тыч ныя кры ні цы, што па ся джэн не бы ло склі ка на па 

іні цы я ты ве двух ба коў — укра ін ска га і ра сій ска га.

Моц ны зем ля трус у Іра не
Коль касць па цяр пе лых пад час зем ля тру су ў пра він цыі Кер-

ман шах на за ха дзе Іра на па вя лі чы ла ся да 634 ча лавек.

Зем ля трус маг ні ту дай 6,4 ад быў ся 25 ліс та па да ка ля 

го ра да Се рэ-По ле-За хаб у ра ё не іра на-ірак скай мя жы, па-

ве дам ляе іран скі сей сма ла гіч ны цэнтр Ін сты ту та геа фі зі кі 

Тэ ге ран ска га ўні вер сі тэ та. Эпі цэнтр зем ля тру су зна хо дзіў-

ся ў пра він цыі Кер ман шах. Штурш кі ад чу ва лі ся так са ма ў 

Баг да дзе і Азер бай джа не.

Алімпійскі чэмпіён выйшаў на матч п'я ны
Ка над скі кёр лін гіст Ра ян Фрай ад хі ле ны ад удзе лу ў 

эта пе Су свет на га ту ра ў ка над скім Рэд-Дзі ры з-за вы-

ха ду на матч у ста не моц на га ал ка голь на га ап'я нен ня, 

пе рад ае ТАСС, спа сы ла ю чы ся на ка над скую кар па ра-

цыю CBC.

Ра зам з алім пій скім чэм пі ё нам дыс ква лі фі ка ва на ўся 

ка ман да, іг ра кі якой так са ма зна хо дзі лі ся на лё дзе ў не-

цвя ро зым ста не.

«Яны бы лі вель мі п'я ныя, ла я лі ся і ла ма лі шчот кі для 

гуль ні — у цэ лым, па во дзі лі ся бе не пры маль на, — ска заў 

прад стаў нік арг ка мі тэ та эта пу Уэйд Тэр бер. — Яны так са ма 

ўстро і лі бес па ра дак у раз дзя валь ні. Іг ра кі ін шых ка ман даў 

скар дзі лі ся, што Фрай і яго парт нё ры па ка ман дзе па рас кі-

да лі іх рэ чы ў раз дзя валь ні. У вы ні ку пас ля мност ва скар гаў 

ад удзель ні каў і гле да чоў ар га ні за та ры пры ня лі ра шэн не 

дыс ква лі фі ка ваць іх».

Паз ней Фрай па пра сіў пра ба чэн ня за свае па во дзі ны.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Раз мо вы па сут нас ці
Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та Бе ла ру сі пра даў-

жае на пла на вай асно ве ажыц цяў ляць вы яз-

ныя пры ёмы гра ма дзян і юры дыч ных асоб у 

рэ гі ё нах. Чар го выя су стрэ чы за пла на ва ны на 

27—29 ліс та па да ў Ві цеб скай, Го мель скай і Мін-

скай аб лас цях, а так са ма ў Мін ску, па ве дам ляе 

Бел ТА.

Так, 27 ліс та па да па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар 

па Го мель скай воб лас ці Юрый Ві толь да віч Шу лей ка 

пра вя дзе пры ём у Рэ чыц кім рай вы кан ка ме з 11.00 

да 13.00, а з 10.00 да 11.00 — пра мую лі нію. На чаль нік 

ад дзе ла ана лі зу і кант ро лю га лоў на га ўпраў лен ня па 

ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб Ігар 

Іва на віч Ка лі нін у гэ ты ж дзень пры ме гра ма дзян у ад-

мі ніст ра цыі Фрун зен ска га ра ё на з 10.00 да 13.00.

На чаль нік га лоў на га ідэа ла гіч на га ўпраў лен ня 

Воль га Аляк санд раў на Шпі леў ская 28 ліс та па да пра-

вя дзе пры ём гра ма дзян у Стаўб цоў скім рай вы кан-

ка ме, на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня па 

ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян — за гад чык аса біс та-

га пры ёму Ігар Анд рэ е віч Ла ма но саў 29 ліс та па да — 

у Па стаў скім рай вы кан ка ме з 10.00 да 13.00.

За пі сац ца на пры ём мож на па тэ ле фо нах ад дзе-

лаў па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян ад па вед ных 

вы ка наў чых ка мі тэ таў.

ІЛЮ ЗІЙ БЫЦЬ 
НЕ ПА ВІН НА

Эк ва тар бя гу чай пя ці год кі 

прой дзе ны, пад крэс ліў кі раў-

нік дзяр жа вы. З ад на го бо ку, 

эка но мі ка рас це прак тыч на 

па ўсіх га лі нах, ёсць ад нос-

ная цэ на вая ста біль насць. 

Па вя ліч ва юц ца да хо ды на-

сель ніц тва, па ме ры маг чы-

мас цяў пад трым лі ва юц ца 

пен сі я не ры. «Склад ва ец ца 

пра фі цыт па знеш нім ганд-

лі, што ка мусь ці зда ва ла ся 

не маг чы мым яшчэ 10 га доў 

та му на зад», — да даў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ад нак пры гэ тым ні ў ка-

го не па він на ўзні каць ілю-

зіі пос пе ху, ад зна чыў Прэ-

зі дэнт. «Доб рыя па каз чы кі 

дэ ман стру юць мно гія кра і ны 

на ша га рэ гі ё на. А зна чыць, 

мы толь кі свое ча со ва ка-

рыс та ем ся маг чы мас ця мі 

чар го вай хва лі цык ліч на га, 

кан' юнк тур на га рос ту, — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Але, на ту раль на, та кі 

рост не бяс кон цы. Шчы ра 

ка жу чы, вель мі на сця рож-

вае тое, што асноў ныя трэн-

ды на шай эка но мі кі апош нім 

ча сам пай шлі ўніз і Бе ла русь 

зноў ува хо дзіць у зо ну раз-

віц ця з тэм па мі, ні жэй шы мі 

за ся рэд не су свет ныя».

На яго дум ку, ад ста-

ваць — не пры маль на. Без 

упэў не на га і ў доб рым сэн се 

агрэ сіў на га рос ту Бе ла ру сі 

не вы ра шыць ні эка на міч-

ныя, ні са цы яль ныя за да чы, 

і раз гля даць пра гноз ныя 

да ку мен ты трэ ба яшчэ шы-

рэй, упэў не ны кі раў нік дзяр-

жа вы.

«Наш даб ра быт за ле-

жыць у тым лі ку ад здоль-

нас ці эка но мі кі ад каз ваць на 

гла баль ныя вы клі кі, якіх сён-

ня ня ма ла. У на яў нас ці санк-

цый ны рэ жым, геа па лі тыч-

ная не ста біль насць, ганд лё-

выя вой ны — гэ та ўжо но вая 

«нар маль насць», — кан ста-

та ваў бе ла рус кі лі дар. — 

Ацэнь ва ю чы су мар ны доўг 

усіх дзяр жаў, які пе ра вы сіў 

па ло ву су свет на га ва ла во га 

ўнут ра на га пра дук ту, Між на-

род ны ва лют ны фонд праг-

на зуе ве ра год насць но ва га 

фі нан са ва га кры зі су».

У су вя зі з гэ тым Прэ зі дэнт 

па пра сіў прэм' ер-мі ніст ра 

ад ка заць на на ступ ныя пы-

тан ні: якія пунк ты рос ту ўрад 

ба чыць на 2019 год? На чым 

бу дзе па бу да ва на ўстой лі-

вая і кан ку рэн та здоль ная 

эка но мі ка з уз роў нем ВУП 

не менш за 100 міль яр даў 

до ла раў?

ШТО ТРЭ БА 
ВЫ РА ШЫЦЬ

Да рэ чы, між на род ныя 

экс пер ты і на ву коў цы лі чаць, 

што па тэн цы ял, перш за ўсё 

ча ла ве чы, — і гэ та га лоў-

нае, — у Бе ла ру сі ёсць. Ка лі 

ёсць лю дзі, кад ры, здоль ныя 

рэа лі зоў ваць пастаўленую 

за да чу, зна чыць, яе рэ аль на 

вы ра шыць. «Ад нак за хоў ва-

юц ца фак та ры, якія стрым лі-

ва юць, і я не ба чу ў пра гноз-

ных да ку мен тах дзе ян няў 

для іх лік ві да цыі», — за ўва-

жыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Перш за ўсё га вор ка ідзе аб 

пы тан нях не зба лан са ва нас-

ці бя гу ча га ра хун ку ў пла-

цеж ным ба лан се, а так са ма 

аб сур'ёз най за леж нас ці экс-

пар ту ад ад на го рын ку.

На дум ку кі раў ні ка дзяр-

жа вы, урад спра буе плаў на 

абы сці і праб ле му не эфек-

тыў ных прад пры ем стваў, 

якую мі ніст ры, ды і гу бер на-

та ры, пры вык лі за кры ваць 

бюд жэт ны мі гра ша мі.

Акра мя та го, прак тыч на 

спы ні ла ся ра бо та па ства рэн-

ні леп шых умоў для ін вес ты-

цый. «Яна то не ў агуль ных 

раз ва гах і ней кай бю ра кра тыі, 

а на прак ты цы ні чо га сур' ёз-

на га не пра па на ва на», — да-

даў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, 

што ганд лё выя вой ны і кры-

зіс СГА на фо не па лі тыч най 

ня вы зна ча нас ці ў све це па-

збаў ля юць фі нан са вых ін-

вес та раў ці ка вас ці да ры зы кі 

і мо гуць спра ва ка ваць ад ток 

ка пі та лу ў так зва ныя ці хія га-

ва ні. У та кой ня вы зна ча нас ці 

ўра ду асаб лі ва важ на мець 

дак лад ныя пла ны і яс нае ра-

зу мен не, як і ка лі кра і на вый-

дзе са ста ну пі ка вых вы плат 

па дзяр жаў ным доў гу.

«Сён ня мы па він ны ра-

за брац ца, дзе пры чы ны 

сіс тэм на га ха рак та ру, а дзе 

га вор ка ідзе прос та пра ад-

сут насць дыс цып лі ны, а мо-

жа, і ра зу мен ня та го, што 

трэ ба ра біць і як гэ та трэ ба 

ра біць, — за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Га тоў насць 

да ар га ніч ных пе ра ўтва рэн-

няў і здоль насць змя няц ца 

са мім — за лог пос пе ху і кан-

ку рэн та здоль нас ці».

ВЫ РАЗ НА 
І КАН КРЭТ НА

Бе ла рус кі лі дар па ці ка віў-

ся, як вы ка на ны яго па тра ба-

ван ні па ска ра чэн ні пад трым кі 

тым прад пры ем ствам, кі раў-

ні кі якіх «так і не на ву чы лі ся 

пра ца ваць, ці не хо чуць». Ён 

за па тра ба ваў ад ка заць, ці 

рэ аль на яе ска ра ці лі, ці вы-

ра шы лі да ра ваць даў гі і іх 

вяр тан не на ват не ўліч ва юць 

у да хо дах бюд жэ ту?

«Як па вя лі ча на фі нан са-

ван не раз віц ця ча ла ве ча га 

ка пі та лу — зда роўя, аду ка-

цыі, спор ту, куль ту ры? — 

спы таў Прэ зі дэнт. — Шмат 

шу му ва кол аб наў лен ня 

Пад атко ва га ко дэк са. Як 

мне дак лад ва юць — сён-

ня ўдак лад нім — у вас не 

атры ма ла ся зра біць яго зра-

зу ме лым, без унут ра ных су-

пя рэч нас цяў, а га лоў нае — 

кам форт ным для лю дзей 

і біз не су. Ка лі гэ та так, то 

гра мад ства не трэ ба бу да-

ра жыць сы ры мі і не пра пра-

ца ва ны мі да ку мен та мі. Спа-

кой на трэ ба да пра ца ваць, 

да шлі фа ваць да ку мен ты, 

але стро га на тых прын цы-

пах, як да ру ча на».

Ад стар шы ні праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка Бе-

ла ру сі Паў ла Ка ла у ра кі раў-

нік дзяр жа вы за па тра ба ваў 

вы клас ці вы раз ны дак лад 

аб ме рах па сты му ля ван-

ні эка на міч на га рос ту, якія 

пла нуе На цы я наль ны банк 

у 2019 го дзе.  Прэ зі дэнт ад-

зна чыў, што яго здзіў ляе 

атры ма ная ў спад чы ну ад 

па пя рэд ня га скла ду ўра да 

бес прын цы по васць у вы-

ка нан ні да ру чэн няў кі раў ні-

ка дзяр жа вы. Па вод ле яго 

слоў, не прай шло і го да з 

мо ман ту за ўваг па пя рэд ні-

кам, як па вы ні ках дзе вя ці 

ме ся цаў ра бо ты ад но ва га 

прэм' ер-мі ніст ра Прэ зі дэнт 

атры маў ліст ана ла гіч на га 

змес ту з прось бай зняць з 

кант ро лю амаль паў сот ні да-

ру чэн няў як вы ка на ныя.

Пры гэ тым бе ла рус кі лі-

дар пад крэс ліў: да іх вы ка-

нан ня да лё ка, па коль кі кант-

роль ныя ор га ны і ве дам ствы 

прад ста ві лі шмат лі кія за-

ўва гі, больш за 20 ста ро-

нак. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

параіў прэм' ер-мі ніст ру Бе-

ла ру сі Сяр гею Ру ма су ўні-

каць у да ку мен ты, якія яму 

пра па ноў ва юць пад пі саць 

з па да чы сва іх пад на ча ле-

ных.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр-

жа вы пад крэс ліў: вель мі важ-

на, каб да ку мен ты, якія раз-

гля да юц ца на на ра дзе, бы лі 

пад тры ма ны гу бер на та ра мі.

ЯКІЯ ВЫ НІ КІ?
На на ра дзе прэм' ер-мі-

ністр Сяр гей Ру мас ад зна-

чыў, што ў цэ лым эка но-

мі ка раз ві ва ец ца ў рам ках 

за цвер джа на га на 2018 год 

пра гно зу. Па вы ні ках ра-

бо ты за 10 ме ся цаў усе 

сем клю ча вых па каз чы каў 

эфек тыў нас ці дзей нас-

ці ўра да і На цы я наль на га 

бан ка вы ка на ны. За бяс-

печ ва ец ца га да вы пра гноз 

ін тэ граль на га па каз чы ка 

раз віц ця эка но мі кі — ВУП. 

У ме жах пра гно зу па ва ла-

вым рэ гі я наль ным пра дук це 

зна хо дзяц ца тры рэ гі ё ны — 

Мінск, Ві цеб ская і Гро дзен-

ская воб лас ці, ні жэй пра-

гно зу, але вы шэй уз роў ню 

мі ну ла га го да ідуць ас тат нія 

воб лас ці.

Па вы ні ках го да ўра дам 

пры ма юц ца ме ры па за ха-

ван ні тэм паў рос ту ВУП на 

ўзроў ні 103,5 %. Ад нак не-

ка то рыя воб лас ці не па цвяр-

джа юць вы ка нан не пра гно-

зу па ва ла вым рэ гі я наль ным 

пра дук це (ВРП).

Прэм'ер пад крэс ліў: у цэ-

лым, у чац вёр тым квар та ле 

мэ та вая за да ча ў 1000 руб-

лёў у кра і не бу дзе за бяс пе-

ча на. У бюд жэт най сфе ры 

за ро бак у каст рыч ні ку па вя-

лі чыў ся да 769 руб лёў — гэ-

та 77 % ад ся рэд няй зар пла-

ты па кра і не. У чац вёр тым 

квар та ле за ра бот ная пла та 

бюд жэт ні каў ацэнь ва ец ца 

на ўзроў ні 800 руб лёў.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

КАНТ РОЛЬ РУБ ЛЁМ
За лог пос пе ху — га тоў насць да пе ра мен і здоль насць мя няц ца са мім

Та кое мер ка ван не вы ка заў Аляк сандр Лукашэн ка 

пад час дак ла да ўра да, На цы я наль на га бан ка, абл вы-

кан ка маў і Мінск ага гар вы кан ка ма аб ацэн цы вы ні каў 

2018 го да і пра ек тах пра гноз ных да ку мен таў сацыяльна-

эканаміч на га раз віц ця Бе ла ру сі на 2019 год.

Гэ тую і ін шую ін фар ма цыю па вы ні ках на ра ды агу-

чыў жур на ліс там прэм' ер-мі ністр Сяр гей РУ МАС.

Ся рэд няя за ра бот ная пла та па го дзе ў 2019-м па він на 

склас ці не менш за 1025 руб лёў. Зар пла та ў бюд жэт ным 

сек та ры па він на быць не мен шай за 80 % ад ся рэд няй 

за ра бот най пла ты — на ўзроў ні 820 руб лёў.

Так са ма ўрад пла нуе ў 2019 го дзе пра цяг нуць зблі-

жэн не мі ні маль най за ра бот най пла ты і мі ні маль на га спа-

жы вец ка га бюд жэ ту для та го, каб з 1 сту дзе ня 2020 го да 

гэ тыя дзве ве лі чы ні зраў ня лі ся. «Па сён няш ніх на шых 

ацэнках, мі ні маль ная зар пла та з 1 сту дзе ня 2020 го да 

па він на склас ці 377 бе ла рус кіх руб лёў», — за явіў ён.

Па вод ле слоў стар шы ні праў лен ня На цы я наль на-

га бан ка Бе ла ру сі Паў ла КА ЛА У РА, на на ступ ны год 

бу дзе за ха ва на пе ра ем насць гра шо ва-крэ дыт най па лі-

ты кі, якая пра во дзі ла ся ў Бе ла ру сі ў па пя рэд нія га ды. 

Ін фля цыя пра ду гледж ва ец ца не больш за 5 %. Бу дзе 

за ха ва ны гнут кі рэ жым кур саў тва рэн ня, які да зва ляе 

на шым прад пры ем ствам і эка но мі цы ў цэ лым адап та-

вац ца да ўнут ра ных і знеш ніх шо каў. Пра цэнт ныя стаў кі 

па крэ ды тах пра цяг нуць той трэнд, які быў у бя гу чым 

го дзе, гэ та зна чыць, яны бу дуць імк нуц ца да ад на знач-

ных ве лі чынь.

Як ад зна чыў у раз мо ве з жур на ліс та мі мі ністр фі-

нан саў Бе ла ру сі Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, у 2019 го дзе 

да ход ная част ка бюд жэ ту іс тот на не па вя лі чыц ца ў на-

мі наль ным вы ра жэн ні ў па раў на нні з гэтым го дам. Кан-

са лі да ва ны бюд жэт па да хо дах вы рас це на 5 %. Яшчэ ў 

на ступ ным го дзе ўзмоц ніц ца са цы яль ная на кі ра ва насць 

бюд жэ ту. Дзяр жаў ная пад трым ка ў на ступ ным го дзе 

бу дзе ска ро ча на ў ад но сі нах да рэ аль на га сек та ра эка-

но мі кі на 10 %.

Што да Пад атко ва га ко дэк са, Мак сім Ер ма ло віч рас ка-

заў, што ва кол яго раз гар ну ла ся, на пэў на, са мая вя лі кая 

дыс ку сія ў рам ках на ра ды: «Да ру ча на ўра ду, Са ве ту Рэс-

пуб лі кі су мес на з Па ла тай прад стаў ні коў, Ад мі ніст ра цы яй 

Прэ зі дэн та яшчэ раз уваж лі ва пра ана лі за ваць нор мы, за-

кла дзе ныя ў пра ект но вай рэ дак цыі Пад атко ва га ко дэк са. 

Ка лі не аб ход на, у ка рот кі тэр мін на пра ця гу двух тыд няў 

Прэ зі дэнт да ру чыў унес ці не аб ход ныя змя нен ні ў гэ ты да-

ку мент з тым, каб яго ўжо раз гля даць і пры маць у рам ках 

стан дарт най пра цэ ду ры за ко на пра ект най дзей нас ці».

Ка мен та рыі ў тэ му

Коль кі па він на скла даць ся рэд няя зар пла та ў 2019 го дзе?


