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До нальд Трамп вы сту піў з па слан нем 
да кан грэ са аб ста но ві шчы кра і ны

У сва ёй пра мо ве прэ зі дэнт 

ЗША ад зна чыў, што яго ад мі-

ніст ра цыя за апош нія два га ды 

да бі ла ся «імк лі ва га пра грэ су» 

ў эка но мі цы ЗША, а ўзбро е ныя 

сі лы кра і ны ста лі са мы мі ма гут-

ны мі ў све це. Ён так са ма зноў 

уз няў пы тан не фі нан са ван ня сця ны на мя жы з Мек сі кай.

«Пас ля 24 ме ся цаў імк лі ва га пра грэ су на шай эка но мі цы 

зайз дрос ціць увесь свет, на шы ва ен ныя — са мыя ма гут-

ныя на зям лі, і Аме ры ка вый грае дзень за днём», — ска заў 

Трамп. «Мы раз вя за лі рэ ва лю цыю ў аме ры кан скай энер-

ге ты цы — ЗША ця пер з'яў ля юц ца вы твор цам наф ты і пры-

род на га га зу ну мар адзін у све це», — ад зна чыў ён. Адзі нае, 

што мо жа спы ніць моц ную эка но мі ку ЗША, — «дур ныя 

вой ны, па лі ты ка ці не да рэ чныя пар ты зан скія рас сле да-

ван ні», пад крэс ліў прэ зі дэнт. До нальд Трамп за клі каў Дэ-

ма кра тыч ную і Рэс пуб лі кан скую пар тыі да су пра цоў ніц тва. 

«Мы па він ны ажыц цяў ляць кі раў ніц тва не як дзве пар тыі, а 

як ад на на цыя», — ад зна чыў ён, да даў шы, што па лі ты кам 

не аб ход на «зна хо дзіць кам пра мі сы і су пра цоў ні чаць».

Трамп за клі каў Кан грэс за ас тат нія дзесяць дзён да 

па чат ку но ва га «шат даў на» пры няць бюд жэт, які ўма цуе 

мя жу з Мек сі кай і скон чыць з іміг ра цы яй.

«Наш ма раль ны аба вя зак — ства рыць іміг ра цый ную 

сіс тэ му, якая змо жа аба ра ніць жыц ці і ра бо чыя мес цы 

на шых гра ма дзян», — ад зна чыў Трамп.

Пар ла мент Фран цыі ўхва ліў за кон 
аб аб ме жа ван ні пра воў дэ ман стран таў

Ніж няя па ла та пар ла мен та Фран цыі ў аў то рак, 

5 лю та га, ухва лі ла за ко на пра ект, які па шы рае паў на-

моц твы пра ва ахоў ні каў па су праць дзе ян ні ху лі га нам і 

ван да лам.

Ка лі за кон бу дзе пад тры ма ны ў се на це, па лі цыя і 

прад стаў ні кі ўла даў змо гуць без ра шэн ня су да за ба ра-

няць удзель ні чаць у мі тын гах асо бам, якіх па да зра юць 

у ху лі ган скіх па во дзі нах. За па ру шэн не мо жа па гра жаць 

штраф у па ме ры 7500 еў ра або шэсць ме ся цаў зня во-

лен ня. Пла ну ец ца так са ма за ба ра ніць дэ ман стран там 

вы ка рыс тоў ваць лю быя ві ды мас кі роў кі, за гэ та мож на 

атры маць штраф у па ме ры 15 ты сяч еў ра або адзін год 

зня во лен ня.

Пра ціў ні кі іні цы я ты вы кры ты ку юць яе за па ру шэн не 

гра ма дзян скіх пра воў, у пры ват нас ці, пра ва на сва бо ду 

схо даў. На зі раль ні кі звяз ва юць за ко на пра ект з пра тэс-

та мі ру ху «жоў тых ка мі зэ лек», якія ўспых ну лі ў Фран цыі 

ў ліс та па дзе 2018 го да і су пра ва джа лі ся су тык нен ня мі 

дэ ман стран таў з па лі цы яй і ак та мі ван да ліз му.

Па па Рым скі ўпер шы ню пры знаў фак ты 
да ма ган няў свя та роў да ма на шак

Па па Рым скі Фран цыск упер шы ню пуб ліч на пры знаў 

фак ты сек су аль на га гвал ту свя та роў і біс ку паў у да чы-

нен ні да ма на шак. «Так, бы лі та кія свя та ры і на ват біс-

ку пы, якія ра бі лі гэ та», — ска заў ён на бор це па пска га 

са ма лё та, вяр та ю чы ся пас ля ві зі ту ў Аб' яд на ныя Араб-

скія Эмі ра ты ў Ва ты кан.

Па сло вах пан ты фі ка, сек су аль ны гвалт су праць ма-

на шак мо жа зда рац ца паў сюль, ад нак асаб лі ва час та 

гэ та ад бы ва ец ца ў «не ка то рых но вых су поль нас цях і ў 

не ка то рых рэ гі ё нах». Пры гэ тым ён не ўдак лад ніў, пра 

якія ме на ві та су поль нас ці і рэ гі ё ны ідзе га вор ка. Фран-

цыск ска заў, што кі раў ніц тва кас цё ла ўжо даў но пра цуе 

над вы ра шэн нем гэ тай праб ле мы, не ка то рыя свя та ры 

бы лі ад хі ле ны ад слу жэн ня, а жа но чыя пры хо ды, дзе 

сек су аль ны гвалт ад бы ваў ся асаб лі ва час та, рас фар-

мі ра ва ныя.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут ку юць у су вя зі са смер цю 

ака дэ мі ка На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, лаў-

рэ а та Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь у воб лас-

ці на ву кі і тэх ні кі, док та ра хі міч ных на вук, пра фе са ра 

ЛЕС НІ КО ВІ ЧА Ана то ля Іва на ві ча і вы каз ва юць шчы рыя 

спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

Ва ўра дзеВа ўра дзе Па ды хо дзіць па-гас па дар ску
На па ся джэн ні Саў мі на раз гле дзе лі эфек тыў насць вы ка ры стан ня дзярж ма ё мас ці

«Кі раў ні ком дзяр жа вы 
не ад на ра зо ва ўказ ва ла ся 

на не аб ход насць эфек тыў-

на га за дзей ні чан ня ўсіх ма-

ё мас ных аб' ек таў, пе ра тва-

рэн ня іх ба лан сат ры маль-

ні каў у вы со ка пры быт ко вы 

ак тыў або ўклю чэн ня ў 

гас па дар чы аба рот ін шым 

чы нам, у тым лі ку праз про-

даж аль бо пе ра да чу ін ша-

му ўлас ні ку для ад крыц ця 

но ва га біз не су і ства рэн ня 

но вых ра бо чых мес цаў», — 

пад крэс ліў Сяр гей Ру мас.

Па вод ле афі цый ных 

да ных, у Бе ла ру сі на ка-

нец мі ну ла га го да не вы-

ка рыс тоў ва ла ся больш за 

2,26 млн кв. м па мяш кан няў, 

якія зна хо дзяц ца ў дзяр жаў-

най улас нас ці. Гэ та ка ля двух 

пра цэн таў ад усёй не ру хо-

май дзяр жаў най ма ё мас ці. 

«Акра мя не да атры ма ных 

да хо даў і страт бюд жэ ту 

ўлас ні кі гэ тых па мяш кан няў 

ня суць па вы ша ныя вы дат кі 

на ўтры ман не та кіх аб' ек-

таў», — за ўва жыў кі раў нік 

ура да. Уся го ў 2018 го дзе

ор га на мі дзярж кі ра ван-

ня ра бо та па пры цяг нен ні 

ў аба рот пра во дзі ла ся на 

2870 аб' ек тах. Пра ве дзе на 

звыш трох ты сяч аў кцы ё наў 

па рэа лі за цыі ма ё мас ці, на 

тар гі вы стаў ля ла ся больш 

за 1,5 ты ся чы аб' ек таў з 

да лей шым па ні жэн нем па-

чат ко вай ца ны. Рэ аль на 

пра да дзе на 658 аб' ек таў. 

Пры гэ тым 440 аб' ек таў не 

за ці ка ві лі па куп ні ка на ват 

па чат ко вай ца ной у ад ну 

ба за вую ве лі чы ню.

Ме ха ніз мы ра бо ты з не-

вы ка рыс тоў ва е мы мі аб' ек-

та мі дзяр жаў най улас нас ці ў 

Бе ла ру сі пла ну ец ца ўдас ка-

на ліць, па ве да міў стар шы-
ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па ма ё мас ці Анд рэй ГА ЕЎ, 

ін фар муе Бел ТА. «Пад рых-

та ва ны пра ект ука за кі раў-

ні ка дзяр жа вы па ўдас ка на-

лен ні ўлі ку, вя дзен ні адзі на-

га рэ ест ра дзярж ма ё мас ці. 

Змя нен ні на кі ра ва ны перш 

за ўсё на тое, каб па вы сіць 

ак ту аль насць да ных, якія 

ўно сяц ца ў рэ естр. Гэ та бу-

дуць ра біць не па срэд на са мі 

пра ва ўла даль ні кі пад кант-

ро лем тэ ры та ры яль ных ка-

мі тэ таў дзярж ма ё мас ці», — 

ска заў Анд рэй Га еў.

Увесь пра цэс ра бо ты з 

да ны мі бу дзе ар га ні за ва ны 

ў ліч ба вай фор ме. «Лю бая 

спра ва здач насць, пе ра-

да ча ін фар ма цыі бу дуць 

ажыц цяў ляц ца з ліч ба вых 

нось бі таў. Ін фар ма цыя пра 

дзярж ма ё масць бу дзе пры-

вя за ная да кар ты. Ужо сён-

ня адзі ная ба за ма ё мас ці, 

якая не вы ка рыс тоў ва ец-

ца, пры вя за ная да кар та-

гра фіч на га ін тэр фей су, і ў 

тэс та вым рэ жы ме мож на 

ба чыць не толь кі дак лад-

нае мес ца зна хо джан не аб'-

ек таў на кар це, але і спа-

да рож ную ін фар ма цыю, 

на прык лад, фа та гра фіі», — 

рас тлу ма чыў стар шы ня 

Дзярж кам ма ё мас ці.

Пра ект ука за — на ступ ны 

крок у пы тан нях удас ка на-

лен ня па рад ку рас па ра джэн-

ня дзяр жаў най ма ё мас цю.

«У ад па вед нас ці з пра ек там 

да ку мен та, па шы ра ец ца пе-

ра лік тэ ры то рый, на якіх мож-

на ад ра зу, без па этап на га 

па ні жэн ня ца ны, пра да ваць 

аб' ек ты за ад ну ба за вую ве-

лі чы ню. Да ец ца маг чы масць 

удзель ні чаць у аў кцы ё нах па 

про да жы та кой ма ё мас ці ад-

ра зу фі зіч ным асо бам, каб 

яны маг лі зай мац ца ра мес-

най дзей нас цю, дзей нас цю ў 

сфе ры аг ра ту рыз му. Па ляп-

ша юц ца ўмо вы, звя за ныя з 

атры ман нем рас тэр мі ноў кі 

апла ты. Ка лі сён ня яна да-

ец ца на адзін год (для аран-

да та раў — да пя ці га доў), то 

ця пер па агуль ным пра ві ле 

рас тэр мі ноў ка бу дзе пра да-

стаў ле на на тэр мін да трох 

га доў, што зро біць больш 

кам форт ны мі ўмо вы вы ку пу 

дзяр жаў най ма ё мас ці», — 

ад зна чыў Анд рэй Га еў.

Коль касць ня вы ка ры-

ста ных аб' ек таў дзяр жаў-

най не ру хо мас ці ў 2018 го-

дзе змен шы ла ся амаль на 

1,8 ты ся чы. «Ка ля 300 аб'-

ек таў бы лі на бы тыя за ад ну 

ба за вую ве лі чы ню для та го, 

каб раз ві ваць ма лы і ся рэд-

ні біз нес, ства раць ра бо чыя 

мес цы. Па вы ні ках мі ну ла-

га го да бач ная ста ноў чая 

ды на мі ка, усе па каз чы кі 

атры ма ла ся па леп шыць у 

па раў на нні з 2017-м», — да-

даў стар шы ня Дзярж кам ма-

ё мас ці.

Камунальныя стасункіКамунальныя стасункі

ХТО ЗАПЛАЦІЦЬ 
ЗА НЯЯКАСНЫЯ ПАСЛУГІ?
У Бе ла ру сі зні зяць апла ту на сель ніц тву за ня якас на 

ака за ныя жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі, за явіў на-

мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ула дзі мір КУ ХА РАЎ 

у хо дзе па шы ра на га па ся джэн ня вы ні ко вай ка ле гіі 

Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, па ве-

да мі лі ў прэс-служ бе ўра да. Ад па вед ны нар ма тыў ны 

пра ва вы акт ужо пад рых та ва ны. Па вод ле слоў ві цэ-

прэм' е ра, ар га ні за цыя, якая не за бяс печ вае якас на га 

ака зан ня па слуг, бу дзе част ко ва кам пен са ваць іх 

апла ту. У пры ват нас ці, та кое но ва ўвя дзен не мо жа 

з'я віц ца для па слу гі па во да за бес пя чэн ні.

Як ста ла вя до ма, бе ла рус кія дэ пу та ты рых ту юць да пер-

ша га чы тан ня пра ект за ко на «Аб уня сен ні змя нен няў і да-

паў нен няў у За кон «Аб аба ро не пра воў спа жыў цоў жыл лё ва-

ка му наль ных па слуг». Па праў кі кан крэ ты зу юць ві ды ЖКП, 

кры тэ рыі іх якас ці, пра вы і аба вяз кі спа жыў цоў і па стаў шчы-

коў гэ тых па слуг, што па шы рае маг чы мас ці гра ма дзян для 

аба ро ны сва іх пра воў. Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту Бел ТА па ве-

да мі ла член Па ста ян най ка мі сіі па жыл лё вай па лі ты цы і 

бу даў ніц тве Па ла ты прад стаў ні коў На тал ля ЖЫ БУЛЬ.

Ад ной з га лоў ных за дач сё ле та пе рад ар га ні за цы я мі 

сіс тэ мы жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі бу дзе зні жэн не 

вы дат каў. «Мы ба чым вель мі вя лі кі рэ зерв у жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар цы для зні жэн ня вы дат каў. Трэ ба зра біць 

усё для та го, каб зні зіць вы дат кі, на ту раль на, гэ та бу дзе 

ад бі вац ца на та ры фах для на сель ніц тва», — за ўва жыў 

Ула дзі мір Ку ха раў.

Удас ка наль ва юц ца па ды хо ды і да ка пі таль на га ра мон ту. 

Пад рых та ва ны пра ект ука за па су мес ным з на сель ніц твам 

пра вя дзен ні цеп ла вой ма дэр ні за цыі. Ён уз год не ны з усі мі 

за ці каў ле ны мі і пад рых та ва ны для на кі ра ван ня Прэ зі дэн ту. 

Ся род за дач так са ма за ме на ліф таў у жыл фон дзе і пе ра вод 

ка цель няў на мяс цо выя ві ды па лі ва.

Ві цэ-прэм' ер на га даў, што ў ад па вед нас ці з да ру чэн ня мі 

кі раў ні ка дзяр жа вы ста іць за да ча да 2025 го да поў нас цю 

за бяс пе чыць на сель ніц тва якас най піт ной ва дой. Для гэ та га 

ў кра і не трэ ба бу дзе па бу да ваць ка ля 1340 стан цый абез-

жа лез ван ня, ужо сё ле та іх пла ну ец ца за пус ціць не менш як 

260. «У на ступ ныя не каль кі га доў з улі кам да моў ле нас цяў 

з між на род ны мі бан ка мі, якія га то выя даць крэ ды ты для 

вы ра шэн ня праб ле мы, гэ тая за да ча бу дзе вы ра ша на», — 

рэ зю ма ваў Ула дзі мір Ку ха раў.

Як па ве да міў намеснік прэм'ер-міністра, у Бе ла ру сі бу-

дуць ука ра няць но выя па ды хо ды да збо ру і пе ра пра цоў кі 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў. «Збор і пе ра пра цоў ка 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў — гэ та вель мі важ ная 

за да ча для кра і ны, і мы тут ма ем вель мі вя лі кі рэ зерв для 

ра бо ты. Та му ў най блі жэй шы час бу дзе пры ня ты шэ раг 

нар ма тыў ных і кі раў ніц кіх ра шэн няў, каб паў сюд на за бяс-

пе чыць збор дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў і па глыб-

ле ную пе ра пра цоў ку», — ад зна чыў ві цэ-прэм' ер.

Кар. «Звязды».

АД ТЭР МІ НОЎ КА НА МЕ СЯЦ
Жы роў кі па поў ным та ры фе не за ня тыя 

атры ма юць у са ка ві ку
Ін фар ма цыю пра тое, ці ўклю ча ны гра ма дзя нін у спіс 

не за ня тых, раз мес цяць ужо ў жы роў ках за сту дзень. 

Але на ліч ваць пла ту па поў ным та ры фе за га ра чую 

ва ду за мі ну лы ме сяц не бу дуць. Пра гэ та па ве да мі лі 

ў Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба ро ны.

Урад пры няў та кое ра шэн не, каб тыя, хто тра піў у ба зу, 

ме лі да дат ко вую маг чы масць па цвер дзіць сваю за ня тасць 

ці цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю яшчэ і ў лю тым. Ка лі ж гра-

ма дзя нін гэ та га не зро біць, то пла ту за га ра чую ва ду па 

стап ра цэнт ным та ры фе яму вы ста вяць у жы роў цы за лю ты 

з пе ра раз лі кам за сту дзень.

Да ве дац ца, ці трэ ба вам пла ціць ка му нал ку па поў най, 

мож на пры яе апла це праз АРІП. А з 11 лю та га — на пар та-

ле дзяр жаў ных па слуг праз элект рон ную па слу гу 3.33.04.2 

«Атры ман не звес так аб уклю чэн ні гра ма дзян у спіс пра ца-

здоль ных гра ма дзян, не за ня тых у эка но мі цы, якія аплач-

ва юць па слу гі, вы зна ча ныя Са ве там Мі ніст раў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, па цэ нах (та ры фах), што за бяс печ ва юць поў ную 

кам пен са цыю эка на міч на аб грун та ва ных за трат на іх ака-

зан не». Для гэ та га па трэб ны элект рон ны ліч ба вы под піс ці 

ўні каль ны ідэн ты фі ка тар (ло гін і па роль).

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Пра гэ та за явіў прэм' ер-мі ністр 

Бе ла ру сі, стар шы ня арг ка мі тэ та 

па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 

гуль няў у Бе ла ру сі Сяр гей Ру мас 

на су стрэ чы з прэ зі дэн там Еў-

ра пей скіх алім пій скіх ка мі тэ таў 

Яне зам Ка чы ян чы чам у Ры ме, 

па ве да мі ла Бел ТА.

Прэм' ер-мі ністр ад зна чыў, што да 

стар ту гуль няў за ста ец ца 135 дзён і 

ўсе не аб ход ныя ар га ні за цый ныя ме-

ра пры ем ствы зна хо дзяц ца на яго 

па ста ян ным кант ро лі. Еў ра пей скія 

алім пій скія ка мі тэ ты за да во ле ны пад-

рых тоў кай Бе ла ру сі да пра вя дзен ня 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, ад зна чыў прэ зі -

дэнт ЕАК. «Я ве даю, што вы вель мі 

ад да ныя гэ тай спра ве», — за ўва жыў 

Янез Ка чы ян чыч. ЕАК так са ма вы со ка

ацэнь вае пра цу фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да».

Янез Ка чы ян чыч пра па на ваў асоб-

на аб мер ка ваць уза е ма дзе ян не па 

двух пы тан нях. «Пер шае — гэ та пад-

рых тоў ка кад раў. Мы на блі жа ем ся да 

пра вя дзен ня гуль няў, на ўсіх па зі цы ях 

па він ны быць вель мі кам пе тэнт ныя і 

доб ра пад рых та ва ныя лю дзі. Дру гое 

пы тан не — пра цэс пры няц ця ра шэн-

няў. На фі наль най ста дыі на блі жэн ня 

да пра вя дзен ня гуль няў арг ка мі тэт і 

яго апе ра тыў ныя шта бы па він ны мець 

мак сі маль ныя паў на моц твы, та му што 

пы тан ні па він ны вы ра шац ца вель мі хут-

ка», — звяр нуў ува гу прэ зі дэнт ЕАК.

Па вы ні ках су стрэ чы з Сяр ге ем Ру-

ма сам прэ зі дэнт ЕАК рас ка заў жур-

на ліс там, што з прэм' ер-мі ніст рам аб-

мяр коў ва лі ся ра бо чыя мо ман ты, якія, 

як пра ві ла, уз ні ка юць пры ар га ні за цыі 

маш таб ных ме ра пры ем стваў. На цы я-

наль ны арг ка мі тэт і ЕАК бу дуць ка ар-

ды на ваць на ма ган ні, каб Еў ра пей скія 

гуль ні 2019 го да прай шлі па спя хо ва.

Бе ла русь рых ту ец ца ўзор на 
пра вес ці ІІ Еў ра пей скія гуль ні

Як ад зна чыў пад час па ся джэн ня прэм' ер-мі ністр 

Сяр гей РУ МАС, усе аб' ек ты дзяр жаў най улас нас ці, 

якія не вы ка рыс тоў ва юц ца, не аб ход на эфек тыў на 

ўклю чыць у гас па дар чы аба рот. Ра бо та па пры цяг-

нен ні ў аба рот ма ё мас ці ар га ні зу ец ца ў ад па вед нас ці 

з Ука зам № 294. Што год па ўзгад нен ні з Прэ зі ды у-

мам Са ве та Мі ніст раў за цвяр джа ец ца пе ра лік аб' ек-

таў для ўклю чэн ня іх у эка на міч ны аба рот, па ве да-

мі лі ў прэс-служ бе ўра да.


