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Бры тан скі пар ла мент пра га ла са ваў 
су праць «брэк сі ту» без па гад нен ня

Бры тан скія пар ла мен та-

рыі вы ка за лі сваю па зі цыю 

па шэ ра гу пы тан няў, звя за-

ных з «брэк сі там», даў шы 

прэм' е ру Тэ рэ зе Мэй дак-

лад ную пра гра му на чар-

го вы раўнд пе ра га во раў з 

Еў ра са ю зам. Дэ пу та ты па-

цвер дзі лі, што ў ця пе раш нім вы гля дзе па гад нен не з ЕС не 

пад трым лі ва юць, вы сту па юць су праць вы ха ду з Еў ра са ю за 

без па гад нен ня, хо чуць зме ны ўмоў па Паў ноч най Ір лан дыі, 

але пры гэ тым узяць ад каз насць на ся бе за рас пра цоў ку 

ўмоў «брэк сі ту» нега то выя. Кі раў нік Еў ра ка мі сіі Жан-Клод 

Юн кер, як і ін шыя па лі ты кі ЕС, не раз ка за лі Тэ рэ зе Мэй, 

што Еў ра са юз не мо жа і не хо ча ад наў ляць пе ра га во ры па 

пра ек це па гад нен ня аб вы ха дзе Бры та ніі. Праз два тыд ні 

ў Па ла це аб шчын мяр ку ец ца пра вес ці дру гое га ла са ван не 

па тым жа пра ек це па гад нен ня.

Кра і ны «ядзер най пя цёр кі» ад мо ві лі ся 
ўзгад ніць тэкст су мес най за явы

Пад час па ся джэн ня ў Пе кі-

не прад стаў ні кі кра ін «ядзер-

най пя цёр кі» ад мо ві лі ся ад 

уз гад нен ня вы ні ко ва га су мес-

най за явы «з-за аб васт рэн ня 

су пя рэч нас цяў», за явіў на мес-

нік кі раў ні ка МЗС Ра сіі Сяр гей Раб коў. Па сло вах дып ла-

ма та, у ядзер ныя дакт ры ны «не ка то рых кра ін» уно сяц ца 

зме ны, якія зні жа юць па рог пры мя нен ня ядзер най зброі. 

Раб коў ад зна чыў, што «сі ту а цыя ў сфе ры між на род най 

бяс пе кі не толь кі не ста бі лі за ва ла ся, але пра цяг ва ла дэ-

гра да ваць, уз ро вень кан флікт на га па тэн цы я лу да сяг нуў 

вель мі не бяс печ най ры сы». Акра мя та го, ён ад зна чыў 

тэн дэн цыю да раз гой дван ня рэ жы му не рас паў сюдж ван ня 

ядзер най зброі, якая па гра жае сур' ёз ны мі на ступ ства мі. 

«Не мо жа не тры во жыць, што ўсе гэ тыя па дзеі ад бы ва-

юц ца на фо не па глыб лен ня дэ фі цы ту ўза ем на га да ве ру 

па між чле на мі «ядзер най пя цёр кі», што з'яў ля ец ца бес прэ-

цэ дэнт ным вы клі кам для да дзе на га фар ма ту», — ска заў 

ра сій скі дып ла мат, вы сту па ю чы на кан фе рэн цыі ў кі тай-

скай ста лі цы. Ён так са ма ад зна чыў, што на гэ тым фо не 

на зі ра ец ца «ві да воч нае зні жэн не ўзроў ню стра тэ гіч най 

ста біль нас ці». Як вя до ма, «ядзер най пя цёр кай» на зы ва-

юць не фар маль нае аб' яд нан не дзяр жаў, якія ва ло да юць 

ядзер най збро яй. У яго ўва хо дзяць Ра сія, Кі тай, Вя лі ка-

бры та нія, ЗША і Фран цыя. Афі цый ная су стрэ ча ка ар ды-

на та раў пя ці кра ін прай шла ўчо ра ў за кры тым фар ма це. 

На ёй аб мер ка ва лі па лі ты ку кож най з кра ін, а так са ма 

ядзер ную энер ге ты ку і раз збра ен не. Сён ня ў Пе кі не ад-

бу дзец ца кан фе рэн цыя, у якой, акра мя афі цый ных дэ ле-

га цый, пры муць удзел экс пер ты, прад стаў ні кі ня ўра да вых 

ар га ні за цый і вай скоў цы.

На зва ныя най буй ней шыя су свет ныя 
аў та вы твор цы

Ня мец кі кан цэрн Vоlkswаgеn 

АG за ха ваў лі дар ства ў спі се 

най буй ней шых аў та вы твор цаў 

ў све це, па ве дам ляе агенц тва 

Blооmbеrg. Кам па нія ўтрым лі-

вае пер шае мес ца трэ ці год за пар. Ле тась Vоlkswаgеn рэа-

лі за ваў 10,8 міль ё на ма шын — на 0,9 пра цэн та больш, чым 

у 2017-м. Акра мя ад най мен на га брэн да ў ста тыс ты цы ўліч-

ва лі ся про да жы ма рак лег ка вых і спар тыў ных аў та ма бі ляў 

Аudі, Bеntlеу, Bugаttі, Роrsсhе, Lаmbоrghіnі, SЕАT, Skоdа, а 

так са ма гру за ві коў MАN і Sсаnіа. На дру гой па зі цыі раз мяс-

ці ла ся япон ская кар па ра цыя Tоуоtа. Про да жы кам па ніі ў 

мі ну лым го дзе вы рас лі на два пра цэн ты — да 10,6 міль ё на 

ма шын. Дру гі япон скі аў та кан цэрн — Nіssаn — даў спра ва-

зда чу аб 5,65 міль ё на пра да дзе ных аў та ма бі ляў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Май на ўва зе!Май на ўва зе!

Па вя лі ча ны мі ні маль ныя спа жы вец кія бюд жэ ты

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

«НЕ ЎПЭЎ НЕ НЫЯ — 
НЕ АБЯ ЦАЙ ЦЕ,

А ДА ЛІ СЛО ВА — ВЫ КА НАЙ ЦЕ!»
Як пра цуе са зва ро та мі гра ма дзян мяс цо вая 

ўла да, вы свят ля лі на па ся джэн ні Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма. Свае дум кі вы ка за лі стар шы-

ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Ле а нід 

Ан фі маў і на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня па 

зва ро тах гра ма дзян і юры дыч ных асоб Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ры гор Шлык. І пры вя лі 

пры кла ды раў на душ ша чы ноў ні каў. Не ка то-

рыя вель мі здзіў ля юць.

Агу чы ла ле таш нюю ста тыс ты ку на чаль нік ад дзе ла 

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

асоб Іло на ШУЛЬ ГА. Больш за 38,7 ты ся чы зва ро таў 

за рэ гіст ра ва на ў абл вы кан ка ме, га р- і рай вы кан ка мах, 

ад мі ніст ра цы ях трох ра ё наў Ві цеб ска. І гэ та на 8 % 

менш, чым па за ле тась. Коль касць паў тор ных зва ро таў 

так са ма ска ра ці ла ся — на 7 %, а пе ра ад ра са ва ных з 

вы шэй ста я чых струк тур — на 6 %.

У рэй тын гу зва ро таў на пер шым мес цы — ва ўпраў-

лен не ўнут ра ных спраў — 3110, у га лоў нае ўпраў лен не 

ЖКГ — 1163, ахо вы зда роўя — 951...

Пры гэ тым па ка му наль ных праб ле мах коль касць 

«сіг на лаў» па вя лі чы ла ся на 36 %. Да да ло ся зва ро таў 

на конт ра мон ту да хаў, сты каў сце на вых па нэ ляў, утры-

ман ня да па мож ных па мяш кан няў.

Да рэ чы, пер шы на мес нік гу бер на та ра Ві цеб шчы-

ны Алег МАЦ КЕ ВІЧ да во лі рэз ка вы ка заў ся па тэ ме. 

Ён рас тлу ма чыў, што не трэ ба лю дзям у якас ці ад ка заў 

ад праў ляць ад піс кі, асаб лі ва, што да ты чыц ца ра мон ту 

да моў. Не пла ну ец ца сё ле та, ці на ле та па чы наць ра-

бо ты, дык і трэ ба гэ та кан ста та ваць. Не аб ход на кан-

крэ ты за ваць, ка лі за яў ка жыль цоў бу дзе за да во ле на. 

А ка лі ўжо па абя ца лі неш та вы ка наць у кан крэт ны 

тэр мін, кроў з но са, а сло ва трэ ба тры маць. І кі раў-

ні ку, пе рад тым як пад піс ваць ліст, трэ ба ўваж лі ва 

ра за брац ца. Ці ўсё яго пад на ча ле ныя, аў та ры ад ка зу, 

вы свет лі лі. Мо жа, трэ ба бы ло вы ехаць ды па ды сці на 

мес ца, каб па гу та рыць з жыль ца мі праб лем на га, на 

іх по гляд, до ма?

Ві цэ-гу бер на тар на га даў, што, ка лі ўскры ва юц ца 

фак ты раў на душ ша чы ноў ні каў, апош нім мо гуць аб'-

явіць вы мо ву, па ні зіць клас дзярж слу жа ча га, на огул 

зволь ніць... І ад каз ным асо бам трэ ба не за бы вац ца 

пра Дэ крэт Прэ зі дэн та № 2 аб удас ка на лен ні ра бо ты 

з на сель ніц твам.

Толь кі ле тась за па ру шэн не за ка на даў ства аб 

зва ро тах пры цяг ну лі да дыс цып лі нар най ад каз нас ці 

161 чы ноў ні ка.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня па зва ро тах 

гра ма дзян і юры дыч ных асоб Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та Ры гор ШЛЫК агу чыў пры кла ды та го, як не 

трэ ба пра ца ваць з людзь мі. У пры ват нас ці, рас ка заў 

пра скар гу, што да ты чы ла ся не аб ход нас ці ра мон ту 

лаў кі ка ля жы ло га до ма. За яў ні ца ў Ві цеб ску не знай-

шла пад трым кі ў вы ра шэн ні гэ тай, на пер шы по гляд, 

дроб най праб ле мы. Та му і зра бі ла вы сно ву, што тыя, 

ка му спра ба ва ла да вес ці ін фар ма цыю, «не на сва ім 

мес цы». І бы ла вель мі здзіў ле на, што яе зва рот не 

за стаў ся без ува гі. На пэў на, яшчэ больш, ка лі прад-

стаў нік Ад мі ніст ра цыі кі раў ні ка дзяр жа вы по тым тэ ле-

фа на ваў, каб пра ве рыць, ці за да во ле ны мі за ста лі ся 

лю дзі. Ака за ла ся, што лаў ку ад ра ман та ва лі, але... як 

ка жуць у на ро дзе, на так-сяк.

А яшчэ ён ус пом ніў зва рот на конт дрэн на га функ-

цы я на ван ня элект ра пліт у ад ным з ін тэр на таў у Ор шы. 

Праб ле ма ака за ла ся «з ба ра дой». І ста ноў ча бы ла 

вы ра ша на пас ля ўмя шан ня Ад мі ніст ра цыі...

Стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю 

Ле а нід АН ФІ МАЎ рас ка заў пра скар гу з Та ла чын-

ска га ра ё на на конт праб ле мы з за бяс пе ча нас цю 

ва дой. У до ме жы ве шмат дзет ная сям'я, якая на сі ла 

ва ду ў вёд рах з са жал кі мет раў за сто. Каб не толь кі 

пры га та ваць ежу, па мыць неш та, па мыц ца са мім, 

але і ска ці ну на па іць. Дык ча му мяс цо вая ўла да не 

па кла па ці ла ся аб лю дзях? Пры гэ тым, як і ва ўсёй 

кра і не, агі ту юць на сель ніц тва ства раць і раз ві ваць 

пад соб ныя гас па дар кі. Ле а нід Ан фі маў лі чыць, што 

не па він на быць для чы ноў ні каў «ма лень кіх праб-

лем» гра ма дзян. Бо, ка лі скар дзяц ца, для іх яны 

гла баль ныя.

Ён за клі каў ву чыц ца гу та рыць з людзь мі так, каб 

яны не сы хо дзі лі па крыў джа ны мі на ўла ду.

Ка неш не, ёсць так зва ныя пра фе сій ныя скарж ні кі. 

У іх ліс ты да ўла ды, зван кі на пра мыя лі ніі, на вед-

ван не аса біс тых пры ёмаў, мяк ка ка жу чы, хо бі. Але 

і з та кі мі трэ ба па во дзіць ся бе так, каб зра зу ме лі, 

што да іх ад нес лі ся з па ва гай і вы слу ха лі з ува гай. 

Мо жа, ка лі-не будзь «пра фе сі я нал» і зра зу мее, што 

не мае ра цыі?

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

З 1 лю та га па вы ша юц ца па ме ры мі ні маль ных спа-

жы вец кіх бюд жэ таў для роз ных са цы яль на-дэ ма-

гра фіч ных груп у ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва і 

на ад на го чле на сям'і роз на га скла ду. Но выя па ме-

ры ў ся рэд ніх цэ нах снеж ня 2018 го да ў раз лі ку на 

ме сяц за цвер джа ны па ста но вай Мі ніс тэр ства пра-

цы і са цы яль най аба ро ны ад 23 сту дзе ня 2019 го да 

№ 5. Яны бу дуць дзей ні чаць у пе ры яд з 1 лю та га да 

30 кра са ві ка 2019 го да.

Па ме ры мі ні маль ных спа жы вец кіх бюд жэ таў скла дуць:

пра ца здоль нае на сель ніц тва — 451 ру бель;

пен сі я не ры — 353 руб лі 52 ка пей кі;

сту дэн ты — 333 руб лі 88 ка пе ек;

дзе ці ва ўзрос це да трох га доў — 284 руб лі 17 ка пе ек;

дзе ці ва ўзрос це ад трох да шас ці га доў — 373 руб лі 

58 ка пе ек;

дзе ці ва ўзрос це ад шас ці да ва сям нац ца ці га доў — 

382 руб лі 31 ка пей ка;

сям'я з ча ты рох ча ла век — 351 ру бель 28 ка пе ек;

ма ла дая сям'я з трох ча ла век — 382 руб лі 11 ка пе ек.

У Мінп ра цы і са ца ба ро ны на гад ва юць, што ся рэд не ду ша-

вы мі ні маль ны спа жы вец кі бюд жэт сям'і з ча ты рох ча ла век 

слу жыць ас но вай для вы зна чэн ня пра ва гра ма дзян на атры-

ман не льгот ных крэ ды таў і суб сі дый на бу даў ніц тва (рэ кан-

струк цыю) або на быц цё жы лых па мяш кан няў; гра ма дзян, 

якія па ста ян на пра жы ва юць і пра цу юць у на се ле ных пунк тах 

з коль кас цю на сель ніц тва да 20 ты сяч ча ла век, — іль гот ных 

крэ ды таў на ка пі таль ны ра монт і рэ кан струк цыю жы лых па-

мяш кан няў, бу даў ніц тва ін жы нер ных се так, уз вя дзен не гас-

па дар чых па мяш кан няў і па бу доў.

Удзель ная ва га асноў ных ар ты ку лаў спа жы вец кіх вы дат-

каў у мі ні маль ным спа жы вец кім бюд жэ це сям'і з ча ты рох ча-

ла век у цэ нах снеж ня 2018 го да ха рак та ры зу ец ца на ступ ны мі 

да ны мі: пра дук ты хар ча ван ня — 48,6 %, адзен не, бя ліз на, 

абу так — 19,1 %, жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі — 8,3 %, 

бы та выя па слу гі, транс парт, су вязь — 9,1 %, мэб ля, прад ме-

ты куль тур на-бы та во га і гас па дар ча га пры зна чэн ня — 9,0 %, 

куль тур на-асвет ныя ме ра пры ем ствы і ад па чы нак — 1,4 %, 

уз но сы і пла ця жы — 2,1 %, ле ка выя срод кі, прад ме ты са ні-

та рыі і гі гі е ны — 2,4 %.

Свят ла на БУСЬ КО.

«Ле тась мы пры ня лі не каль кі сур'-

ёз ных да ку мен таў у раз віц цё дэ крэ таў 

Прэ зі дэн та. Гэ ту пра цу трэ ба пас ля доў-

на пра цяг ваць пры пад рых тоў цы за ко на-

пра ек таў аб гас па дар чых та ва рыст вах, 

на ту раль ных ма на по лі ях, пла цеж ных 

па слу гах, іна ва цый най і аў ды тар скай 

дзей нас ці, — рас тлу ма чыў Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка. — У хут кім ча се пач нец-

ца пра ца па бюд жэ це. Яго не аб ход на 

адап та ваць да су час ных эка на міч ных 

рэа лій. Акра мя та го, мы да мо ві лі ся пра-

цяг нуць пра цэс удас ка на лен ня пад атко-

ва га за ка на даў ства, якое па він на больш 

ак тыў на сты му ля ваць дзе ла вую іні цы я-

ты ву. Усе гэ тыя пы тан ні па він ны быць на 

кант ро лі пар ла мен та ры яў».

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 

ад зна чыў, што за пла на ва на 35 ме ра-

пры ем стваў па вы ву чэн ні пра ва пры мя-

няль най прак ты кі. «Важ на, каб іх вы-

ні ка мі бы лі кан крэт ныя за ка на даў чыя 

іні цы я ты вы», — пад крэс ліў ён.

На мес нік стар шы ні Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе-

ла ру сі Ба ляс лаў ПІРШ ТУК удак лад ніў, 

што на най блі жэй шай се сіі бу дуць раз-

гля дац ца 12 за ко на пра ек таў у пер шым 

чы тан ні, 17 — у дру гім, і яшчэ сем ра-

ты фі ка цый. «Але не бы вае га лоў ных і 

дру га рад ных за ко на пра ек таў — усе яны 

ак ту аль ныя для пэў ных сфер дзей нас ці, 

груп на сель ніц тва», — пад крэс ліў Ба-

ляс лаў Пірш тук.

Так са ма на мес нік стар шы ні анан са-

ваў, што 2—4 мая ў ста лі цы прой дзе 

кан фе рэн цыя Гру пы пад трым кі Шаў ко-

ва га шля ху ПА АБ СЕ. У гэ ту су пол ку 

ўва хо дзяць 23 кра і ны. Ме ра пры ем ства 

ста не ад ной з най больш важ ных між на-

род ных па дзей у гэ тым го дзе.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

На вяс но вай се сіі раз гле дзяць 
36 за ко на пра ек таў

Пра гэ та па ве да міў 

стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў 

На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 

на са ве це ніж няй па ла ты 

пар ла мен та. Акра мя та го, ён 

ад зна чыў, што да кан ца го да 

ча ка ец ца па ступ лен не яшчэ 

30 пла на вых да ку мен таў. Фо
та

 Б
ел
ТА

.


