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9 лістапада 2018 г.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
На пя рэ дад ні аб мер кавання пытанняў на ўзроўні
кіраўнікоў дзяржаў у першай
палове дня 8 лістапада ў Палацы Незалежнасці прайшло сумеснае пасяджэнне
Савета міністраў замежных
спраў, Савета міністраў абароны і Камітэта сакратароў
саветаў бяспекі АДКБ.
Асноўная частка пасяджэння прайшла ў закрытым
фармаце. Як паведамілі ў
прэс-службе МЗС Беларусі,
у сваім выступленні міністр
замежных спраў Уладзімір
Макей прадставіў пазіцыю
нашай краіны па асноўных
праблемах глабальнай і рэгіянальнай бяспекі, падкрэсліў важнасць калектыўных
дзеянняў для вырашэння

задач, якія ста яць пе рад
арганізацыяй, выказаў прапановы па ўдасканаленні
знешнепалітычнага ўзаемадзеяння дзяржаў — членаў
АДКБ.
У выніку саміту ў Астане
былі прыняты важныя для
АДКБ ра шэн ні. Атры ма лі
прававое афармленне статусы назіральніка і партнёра арганізацыі. Кіраўнікі
дзяржаў таксама прынялі
рашэнне аб палажэнні аб
Цэнтры крызіснага рэагавання АДКБ. Дакументам
вызначаны арганізацыйныя
і прававыя асновы дзейнасці гэтай структуры.
Лідары краін падпісалі
дэкларацыю Савета калектыўнай бяспекі, якая з'яўляецца галоўным выніковым
да ку мен там са мі ту. У ім

Без бар'ераў

КАБ ЖЫЦЬ ЯК УСЕ...

ад люст ра ва ны су мес ныя
пазіцыі кіраўнікоў дзяржаў
па ак ту аль ных пы тан нях
міжнароднага парадку дня
ў сферы бяспекі, задачы
ар га ні за цыі на на ступ ны
перыяд. Вынікам саміту таксама стала прыняцце заявы
аб скаардынаваных мерах
у адносінах да асоб, якія
ўдзельнічалі ва ўзброеных
канфліктах на баку міжнародных тэрарыстычных арганізацый.
Падпісаны рашэнні, якія
датычацца пытанняў арганізацыі кіравання войскамі (ка лек тыў ны мі сі ла мі)
АДКБ, работы Каардынацыйнага савета кіраўнікоў
кампетэнтных органаў па
процідзеянні незаконнаму
абароту наркотыкаў, плана
дзеянняў па развіцці калек-

тыўнай сістэмы процідзеяння незаконнай міграцыі на
перыяд да 2025 года і плана
мерапрыемстваў па развіцці скаардынаванай інфармацыйнай палітыкі ў інтарэсах
дзяржаў — членаў АДКБ.
Акрамя таго, прыняты рашэнні, якія датычацца бягучай дзейнасці арганізацыі,
уключаючы кадравыя, арганізацыйныя і фінансавыя
аспекты.
Старшынства ў арганізацыі на наступны міжсесійны
перыяд перайшло Кыргызстану. Рашэнне аб прызначэнні новага генеральнага
сакратара АДКБ адкладзена да наступнай сустрэчы
прэзідэнтаў, якая павінна
адбыцца ў снежні ў СанктПецярбургу.
Паводле БелТА.

Для забеспячэння роўнасці — удасканальваем законы
Штогод у органы па працы, заня тас ці і са цы яль най аба ро не
насельніцтва па садзейнічанне
ў працаўладкаванні звяртаюцца
каля 4,5 тысячы грамадзян з інваліднасцю. І ад 30 % да 40 % з іх
у выніку ўладкоўваюцца на працу, паведаміла кансультант упраўлення палітыкі занятасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
Жанна ШЧАМЯЛЁВА.
Прадстаўнік Мінпрацы адзначыла,
што за дзевяць месяцаў гэтага года
23 чалавекі з інваліднасцю адкрылі сваю
справу. Разам з тым яна лічыць, што для
забеспячэння занятасці гэтай катэгорыі
саіскальнікаў вельмі важна заахвочваць
наймальнікаў, якія даюць ім рабочыя
месцы. Формы такой падтрымкі могуць
быць рознымі: дадатковае фінансаванне, кампенсацыя выдаткаў на стварэнне
новых спецыялізаваных рабочых месцаў, а таксама такая праграма, як адаптацыя інвалідаў да працоўнай дзейнасці
(у ходзе якой яны ўдасканальваюць прафесійныя веды і навыкі, атрымліваюць

досвед працы ў калектыве). Такой адаптацыяй, дарэчы, у Беларусі займаюцца
236 прадпрыемстваў.
На будучыню прапанаваны механізм
кватавання рабочых месцаў для інвалідаў, а таксама меры адміністрацыйнай
адказнасці за парушэнне правоў гэтай
катэгорыі грамадзян, у тым ліку за ўхіленне ад забеспячэння даступнасці аб'ектаў для іх.
Гэтыя меры будуць прадугледжаны
законам «Аб змяненні законаў па пытаннях сацыяльнай абароны інвалідаў»,
які будзе накіраваны на забеспячэнне
роўнасці і паўнапраўнага ўдзелу інвалідаў у жыцці грамадства.
Зараз ідзе работа над праектам гэтага дакумента. Ён аб'яднае два асноўныя законы — «Аб сацыяльнай абароне
інвалідаў у Рэспубліцы Беларусь» і «Аб
папярэджанні інваліднасці і рэабілітацыі інвалідаў». А таксама будзе дапоўнены новымі нормамі і артыкуламі, каб
максімальна ўвасобіць усе палажэнні
Канвенцыі аб правах інвалідаў. У прыватнасці, з'явяцца такія артыкулы, як
«Недапушчальнасць дыскрымінацыі

па прыкмеце інваліднасці», «Абарона
правоў інвалідаў і адказнасць за парушэнне правоў інвалідаў», «Гарантыі
правоў інвалідаў ва ўмовах надзвычайных сітуацый», «Асветніцка-выхаваўчая работа» (маюцца на ўвазе меры
па фарміраванні ў грамадстве паважлівага стаўлення да правоў і годнасці
людзей з асаблівасцямі, прыцягненні
ўвагі да іх праблем).
Праек там закона прадугледжана
ўвядзенне персанальнага асістэнта інваліда і ў цэлым аддаецца шмат увагі
комплекснаму між дысцыплінарнаму
падыходу ў рэабілітацыі. Мяркуецца
забяспечыць інклюзіўную адукацыю на
ўсіх узроўнях, а таксама даступнасць
інфармацыі для людзей з парушэннем
зроку і слыху (дзякуючы выкарыстанню
перакладчыкаў мовы жэстаў, субцітраў,
шрыфту Брайля, тактыльнай рэльефнай графікі, асістыўных прылад і тэхналогій). Будуць адаптаваны пад патрэбы
гэтых катэгорый людзей і афіцыйныя
сайты дзяржаўных органаў і іншых устаноў і арганізацый у інтэрнэце.
Святлана БУСЬКО.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Дэмакраты ўзялі пад кантроль
Палату прадстаўнікоў у ЗША
Кантроль над Палатай прадстаўнікоў Кангрэса ЗША ўпершыню
за апошнія сем гадоў пераходзіць дэмакратам.
Нэнсі Пэласі — іх лідар у
палаце — павіншавала
аднапартыйцаў з поспехам. «Заўтра для Амерыкі пачынаецца новы дзень», —
паабяцала яна, адзначыўшы, што сістэма стрымак і проціваг зараз зможа працаваць у поўную сілу (раней рэспубліканцы кантралявалі ўвесь Кангрэс). Пасля перамогі Джэніфер Векстон над рэспубліканскім кандыдатам
у Вірджыніі дэмакратам удалося адабраць у «сініх» не
менш за 25 мандатаў, і зараз у іх у Палаце прадстаўнікоў
большасць. А вось Сенат рэспубліканцы ўтрымалі і нават
узмацнілі там свае пазіцыі. «Надзвычайны поспех сёння
ноччу. Усім дзякуй!» — напісаў Дональд Трамп у сваім
«Твітэры», а затым павіншаваў Нэнсі Пэласі з перамогай
у Палаце прадстаўнікоў, не забыўшыся згадаць і свае
поспехі: кантроль над Сенатам прэзідэнтам ЗША ўдавалася ўтрымаць толькі пяць разоў за апошнія 105 гадоў.
Акцэнт на перамозе ў Сенаце робяць і іншыя прыхільнікі
Трампа. І гэта істотна: імпічмент прэзідэнту, пра які кажуць дэмакраты, цяпер немагчымы. Узяўшы пад кантроль
Палату прадстаўнікоў, дэмакраты змогуць блакаваць заканадаўчыя ініцыятывы Трампа і аказваць ціск на Белы
дом праз профільныя камітэты Кангрэса.

Іран папярэджвае свет
аб нафтавай катастрофе
Амерыканскія санкцыі супраць Ірана прывядуць да
дэстабілізацыі рынку нафты, а пакупнікоў вуглевадаро-

даў чакаюць крызісныя часы, расказаў міністр нафты
Ірана Біжан Намдар Занганэ ў інтэрв'ю агенцтву Shаnа.
«Найбліжэйшыя месяцы, як чакаецца, будуць даволі балючымі для пакупнікоў нафты», — лічыць міністр. Занганэ
таксама ўпэўнены, што прэзідэнт Трамп, нягледзячы на
«першапачатковыя баявыя крыкі», а таксама аптымізм
шэрагу рэгіянальных вытворцаў нафты, ужо разумее, што
сыход Ірана з сусветнага рынку нафты прывядзе да сур'ёзнага недахопу нафты ў свеце, а ў далейшым — да крызісу. Чыноўнік лічыць, што ліквідаваць Іран з гэтага рынку
немагчыма. Ён таксама ўпэўнены, што дазвол ЗША шэрагу
краін працягнуць купляць нафту ў Ірана не зможа задаволіць сусветны попыт. Для палітыка таксама відавочна, што
падобную гульню ЗША задумалі з мэтай «штучна знізіць
цэны на нафту і бензін». Нагадаем, 5 лістапада ўступілі ў
сілу амерыканскія санкцыі супраць Ірана, якія ставяць пад
забарону экспартныя пастаўкі іранскай нафты. Таксама
пад санкцыі падпадаюць больш за 700 банкаў, кампаній і
фізічных асоб. У той жа час ЗША захавалі права закупляць
нафту ў Тэгерана для Грэцыі, Індыі, Італіі, Кітая, Тайваня,
Турцыі, Паўднёвай Карэі і Японіі.

У лабавым сутыкненні аўтобусаў у Зімбабвэ
загінулі 47 чалавек
Пра гэ та па ве да міла агенцтва Аssосіаtеd
Рrеss. Два міжгароднія
аў тобусы, якія ру халіся
ў процілеглых кірунках,
су тык нулі ся на ша шы
непадалёк ад Русапэ, за
170 кіламетраў ад сталіцы краіны Харарэ. Аварыя адбылася з-за таго, што адзін
з кіроўцаў спрабаваў абагнаць грузавік. Паводле інфармацыі газеты NеwsdzеZіmbаbwе, сярод загінулых двое
дзяцей. Шпіталізавана па меншай меры 70 чалавек.

Кіраўніцтва абласцей на сувязі
Традыцыйныя прамыя тэлефонныя лініі па ўсёй
Беларусі пройдуць у гэтую суботу, 10 лістапада. На
сувязь з насельніцтвам выйдуць кіраўнікі ў рэгіёнах
і Мінгарвыканкаме. Вынік такога дыялогу — аператыўнае вырашэнне надзённых пытанняў. Зрэшты, ад
суботы да суботы колькасць праблемных званкоў
скарачаецца.
Тэлефонныя лініі з 9.00 да 12.00 правядуць:
на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма
Алег Іванавіч ВЯЛІЧКА. Тэл. 8 016 221 31 21;
на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма
Уладзімір Мікалаевіч БЕЛАВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;
намеснік старшыні ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама Уладзімір Аляксандравіч ПРЫВАЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;
намеснік старшыні ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама
Уладзімір Іосіфавіч ДЗЯШКО. Тэл. 8 015 273 56 44;
кіраўнік спраў МАГІЛЁЎСКАГА аблвыканкама Рыгор
Аляксандравіч ВАРОНІН. Тэл. 8 022 250 18 69;
старшыня МІНСКАГА абласнога Савета дэпу татаў
Наталля Віктараўна ЯКУБІЦКАЯ. Тэл. 8 017 500 41 60;
на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма
Віктар Сяргеевіч ЛАПЦЕЎ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Супрацоўніцтва

АД СВІСЛАЧЫ
ДА ДУНАЯ
У Венгрыі пачынае работу сумесная з Беларуссю
будаўнічая кампанія
Аб гэтым паведаміў намеснік міністра замежных
спраў нашай краіны Алег Краўчанка па выніках пасяджэння беларуска-венгерскай міжурадавай камісіі
па эканамічным супрацоўніцтве.
Працягнуць пазітыўныя тэндэнцыі ва ўзаемадзеянні
дзвюх краін плануюць за кошт распрацоўкі новых кірункаў.
Такім з'яўляецца будаўніцтва. Сумесная кампанія «Белмастбуд» створана ў ліпені гэтага года згодна з пагадненнем аб
супрацоўніцтве «Белбудцэнтра» і Венгерскай будаўнічай
канфедэрацыі. Новае прадпрыемства плануе выходзіць на
рынак жыллёвага і прамысловага будаўніцтва ў Венгрыі.
Сур'ёзным прарывам, па словах Алега Краўчанкі, з'яўляецца завяршэнне работы над міжурадавым пагадненнем аб
садзейнічанні ажыццяўленню і ўзаемаабароне інвестыцый.
— Заключэнне дадзенага пагаднення паслужыць дадатковым стымулам для пачатку рэалізацыі сумесных праектаў
на тэрыторыях нашых дзяржаў, — акцэнтаваў увагу намеснік кіраўніка знешнепалітычнага ведамства Беларусі.
Па традыцыі, сумесна з пасяджэннем камісіі адбыўся беларуска-венгерскі бізнес-форум. Арганізатарамі выступілі
гандлёва-прамысловыя палаты краін. Удзел у мерапрыемстве ўзялі 50 кампаній з абодвух бакоў.
Марыя ДАДАЛКА.

Занятасць

На пошук работы —
паўтара месяца
За год афіцыйных беспрацоўных стала
на 45 працэнтаў менш
Так, на канец верасня на ўліку ў службах занятасці
стаяла 15 тысяч грамадзян. А каэфіцыент напружанасці за год знізіўся з 0,5 да 0,2 беспрацоўнага
на вакансію.
Як паведамляюць у Міністэрстве працы і сацыяльнай
абароны, часцей без работы застаюцца мужчыны — на
іх долю прыпадае 62,9 працэнта ад колькасці незанятых.
Кожны пяты беспрацоўны — гэта моладзь ад 16 да
30 гадоў.
Калі год таму сярэдні перыяд пошуку работы складаў
2,1 месяца, то цяпер — 1,6. Каб уладкавацца на новае
месца, мужчынам звычайна патрэбна 1,5 месяца, а жанчынам — 1,8. Сярэдняя працягласць беспрацоўя таксама
за год зменшылася — з 4,1 да 3,4 месяца.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

Грошы

Час аплаціць маёмасныя падаткі
Інспекцыя Міністэрства па падатках і зборах па горадзе Мінску нагадвае: тэрмін аплаты фізічнымі
асобамі падатку на нерухомасць і плацяжоў за зямлю ў 2018 годзе — не пазней за 15 лістапада.
Як адзначае прэс-служба гарадской інспекцыі, плацельшчык мае права датэрмінова аплаціць у бюджэт
прад'яўленыя плацяжы ў поўным аб'ёме альбо выплачваць іх часткамі да надыходу ўстаноўленага заканадаўствам тэрміну. Галоўнае, аплаціць падаткі своечасова і ў
поўным аб'ёме.
Сяргей КУРКАЧ.

