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Дэ ма кра ты ўзя лі пад кант роль 
Па ла ту прад стаў ні коў у ЗША

Кант роль над Па ла-

тай прад стаў ні коў Кан-

грэ са ЗША ўпер шы ню 

за апош нія сем га доў пе-

ра хо дзіць дэ ма кра там. 

Нэн сі Пэ ла сі — іх лі дар у 

па ла це — па він ша ва ла 

ад на пар тый цаў з пос-

пе хам. «Заўт ра для Аме ры кі па чы на ец ца но вы дзень», — 

па абя ца ла яна, ад зна чыў шы, што сіс тэ ма стры мак і про-

ці ваг за раз змо жа пра ца ваць у поў ную сі лу (ра ней рэс-

пуб лі кан цы кант ра ля ва лі ўвесь Кан грэс). Пас ля пе ра мо-

гі Джэ ні фер Векс тон над рэс пуб лі кан скім кан ды да там 

у Вір джы ніі дэ ма кра там уда ло ся ада браць у «сі ніх» не 

менш за 25 ман да таў, і за раз у іх у Па ла це прад стаў ні коў 

боль шасць. А вось Се нат рэс пуб лі кан цы ўтры ма лі і на ват 

узмац ні лі там свае па зі цыі. «Над звы чай ны пос пех сён ня 

ноч чу. Усім дзя куй!» — на пі саў До нальд Трамп у сва ім 

«Тві тэ ры», а за тым па він ша ваў Нэн сі Пэ ла сі з пе ра мо гай 

у Па ла це прад стаў ні коў, не за быў шы ся зга даць і свае 

пос пе хі: кант роль над Се на там прэ зі дэн там ЗША ўда ва-

ла ся ўтры маць толь кі пяць ра зоў за апош нія 105 га доў. 

Ак цэнт на пе ра мо зе ў Се на це ро бяць і ін шыя пры хіль ні кі 

Трам па. І гэ та іс тот на: ім піч мен т прэ зі дэн ту, пра які ка-

жуць дэ ма кра ты, ця пер не маг чы мы. Узяў шы пад кант роль 

Па ла ту прад стаў ні коў, дэ ма кра ты змо гуць бла ка ваць за-

ка на даў чыя іні цы я ты вы Трам па і аказ ваць ціск на Бе лы 

дом праз про філь ныя ка мі тэ ты Кан грэ са. 

Іран па пя рэдж вае свет 
аб наф та вай ка та стро фе

Аме ры кан скія санк цыі су праць Іра на пры вя дуць да 

дэ ста бі лі за цыі рын ку наф ты, а па куп ні коў вуг ле ва да ро-

даў ча ка юць кры зіс ныя ча сы, рас ка заў мі ністр наф ты 

Іра на Бі жан На мдар Зан га нэ ў ін тэр в'ю агенц тву Shаnа. 

«Най блі жэй шыя ме ся цы, як ча ка ец ца, бу дуць да во лі ба-

лю чы мі для па куп ні коў наф ты», — лі чыць мі ністр. Зан га нэ 

так са ма ўпэў не ны, што прэ зі дэнт Трамп, ня гле дзя чы на 

«пер ша па чат ко выя ба я выя кры кі», а так са ма ап ты мізм 

шэ ра гу рэ гі я наль ных вы твор цаў наф ты, ужо ра зу мее, што 

сы ход Іра на з су свет на га рын ку наф ты пры вя дзе да сур'-

ёз на га не да хо пу наф ты ў све це, а ў да лей шым — да кры-

зі су. Чы ноў нік лі чыць, што лік ві да ваць Іран з гэ та га рын ку 

не маг чы ма. Ён так са ма ўпэў не ны, што да звол ЗША шэ ра гу 

кра ін пра цяг нуць куп ляць наф ту ў Іра на не змо жа за да во-

ліць су свет ны по пыт. Для па лі ты ка так са ма ві да воч на, што 

па доб ную гуль ню ЗША за ду ма лі з мэ тай «штуч на зні зіць 

цэ ны на наф ту і бен зін». На га да ем, 5 ліс та па да ўсту пі лі ў 

сі лу аме ры кан скія санк цыі су праць Іра на, якія ста вяць пад 

за ба ро ну экс парт ныя па стаў кі іран скай наф ты. Так са ма 

пад санк цыі пад па да юць больш за 700 бан каў, кам па ній і 

фі зіч ных асоб. У той жа час ЗША за ха ва лі пра ва за куп ляць 

наф ту ў Тэ ге ра на для Грэ цыі, Ін дыі, Іта ліі, Кі тая, Тай ва ня, 

Тур цыі, Паўд нё вай Ка рэі і Япо ніі. 

У ла ба вым су тык нен ні аў то бу саў у Зім баб вэ 
за гі ну лі 47 ча ла век

Пра гэ та па ве да мі-

ла агенц тва Аssосіаtеd 

Рrеss. Два між га род нія 

аў то бу сы, якія ру ха лі ся 

ў про ці лег лых кі рун ках, 

су тык ну лі ся на ша шы 

не па да лёк ад Ру са пэ, за 

170 кі ла мет раў ад ста лі-

цы кра і ны Ха ра рэ. Ава рыя ад бы ла ся з-за та го, што адзін 

з кі роў цаў спра ба ваў аба гнаць гру за вік. Па вод ле ін фар-

ма цыі га зе ты NеwsdzеZіmbаbwе, ся род за гі ну лых двое 

дзя цей. Шпі та лі за ва на па мен шай ме ры 70 ча ла век.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

АД СВІС ЛА ЧЫ 
ДА ДУ НАЯ

У Венг рыі па чы нае ра бо ту су мес ная з Бе ла рус сю 
бу даў ні чая кам па нія

Аб гэ тым па ве да міў на мес нік мі ніст ра за меж ных 

спраў на шай кра і ны Алег Краў чан ка па вы ні ках па-

ся джэн ня бе ла рус ка-вен гер скай між ура да вай ка мі сіі 

па эка на міч ным су пра цоў ніц тве.

Пра цяг нуць па зі тыў ныя тэн дэн цыі ва ўза е ма дзе ян ні 

дзвюх кра ін пла ну юць за кошт рас пра цоў кі но вых кі рун каў. 

Та кім з'яў ля ец ца бу даў ніц тва. Су мес ная кам па нія «Бел маст-

буд» ство ра на ў лі пе ні гэ та га го да згод на з па гад нен нем аб 

су пра цоў ніц тве «Бел буд цэнт ра» і Вен гер скай бу даў ні чай 

кан фе дэ ра цыі. Но вае прад пры ем ства пла нуе вы хо дзіць на 

ры нак жыл лё ва га і пра мыс ло ва га бу даў ніц тва ў Венг рыі.

Сур' ёз ным пра ры вам, па сло вах Але га Краў чан кі, з'яў ля-

ец ца за вяр шэн не ра бо ты над між ура да вым па гад нен нем аб 

са дзей ні чан ні ажыц цяў лен ню і ўза е ма аба ро не ін вес ты цый.

— За клю чэн не да дзе на га па гад нен ня па слу жыць да дат-

ко вым сты му лам для па чат ку рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў 

на тэ ры то ры ях на шых дзяр жаў, — ак цэн та ваў ува гу на мес-

нік кі раў ні ка знеш не па лі тыч на га ве дам ства Бе ла ру сі.

Па тра ды цыі, су мес на з па ся джэн нем ка мі сіі ад быў ся бе-

ла рус ка-вен гер скі біз нес-фо рум. Ар га ні за та ра мі вы сту пі лі 

ганд лё ва-пра мыс ло выя па ла ты кра ін. Удзел у ме ра пры ем-

стве ўзя лі 50 кам па ній з абод вух ба коў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Кі раў ніц тва аб лас цей на су вя зі
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі па ўсёй 

Бе ла ру сі прой дуць у гэ тую су бо ту, 10 ліс та па да. На 

су вязь з на сель ніц твам вый дуць кі раў ні кі ў рэ гі ё нах 

і Мін гар вы кан ка ме. Вы нік та ко га дыя ло гу — апе ра-

тыў нае вы ра шэн не на дзён ных пы тан няў. Зрэш ты, ад 

су бо ты да су бо ты коль касць праб лем ных зван коў 

ска ра ча ец ца.

Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Алег Іва на віч ВЯ ЛІЧ КА. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 

Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

стар шы ня МІНСК АГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

На тал ля Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма 

Вік тар Сяр ге е віч ЛАП ЦЕЎ. Тэл. 8 017 222 44 44.

За ня тасцьЗа ня тасць

На по шук ра бо ты —
паў та ра ме ся ца

За год афі цый ных бес пра цоў ных ста ла 
на 45 пра цэн таў менш

Так, на ка нец ве рас ня на ўлі ку ў служ бах за ня тас ці 

ста я ла 15 ты сяч гра ма дзян. А ка э фі цы ент на пру-

жа нас ці за год зні зіў ся з 0,5 да 0,2 бес пра цоў на га 

на ва кан сію.

Як па ве дам ля юць у Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най 

аба ро ны, час цей без ра бо ты за ста юц ца муж чы ны — на 

іх до лю пры па дае 62,9 пра цэн та ад коль кас ці не за ня тых.

Кож ны пя ты бес пра цоў ны — гэ та мо ладзь ад 16 да 

30 га доў.

Ка лі год та му ся рэд ні пе ры яд по шу ку ра бо ты скла даў 

2,1 ме ся ца, то ця пер — 1,6. Каб улад ка вац ца на но вае 

мес ца, муж чы нам звы чай на па трэб на 1,5 ме ся ца, а жан-

чы нам — 1,8. Ся рэд няя пра цяг ласць бес пра цоўя так са ма 

за год змен шы ла ся — з 4,1 да 3,4 ме ся ца.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Гро шыГро шы

Час апла ціць ма ё мас ныя па да ткі
Ін спек цыя Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах па го-

ра дзе Мін ску на гад вае: тэр мін апла ты фі зіч ны мі 

асо ба мі па да тку на не ру хо масць і пла ця жоў за зям-

лю ў 2018 го дзе — не паз ней за 15 ліс та па да.

Як ад зна чае прэс-служ ба га рад ской ін спек цыі, пла-

цель шчык мае пра ва да тэр мі но ва апла ціць у бюд жэт 

прад' яў ле ныя пла ця жы ў поў ным аб' ёме аль бо вы плач-

ваць іх част ка мі да на ды хо ду ўста ноў ле на га за ка на даў-

ствам тэр мі ну. Га лоў нае, апла ціць па да ткі свое ча со ва і ў 

поў ным аб' ёме.

Сяр гей КУР КАЧ.

Што год у ор га ны па пра цы, за-

ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

насельніцтва па са дзей ні чан не 

ў пра ца ўлад ка ван ні звяр та юц ца 

ка ля 4,5 ты ся чы грамадзян з ін-

ва лід нас цю. І ад 30 % да 40 % з іх 

у вы ні ку ўлад коў ва юц ца на пра-

цу, па ве да мі ла кан суль тант упраў-

лен ня па лі ты кі за ня тас ці Мі ніс тэр-

ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 

Жан на ШЧА МЯ ЛЁ ВА.

Прад стаў нік Мінп ра цы ад зна чы ла, 

што за дзе вяць ме ся цаў гэтага го да 

23 ча ла ве кі з ін ва лід нас цю ад кры лі сваю 

спра ву. Ра зам з тым яна лі чыць, што для 

за бес пя чэн ня за ня тас ці гэ тай ка тэ го рыі 

са іс каль ні каў вель мі важ на за ах воч ваць 

най маль ні каў, якія да юць ім ра бо чыя 

мес цы. Фор мы та кой пад трым кі мо гуць 

быць роз ны мі: да дат ко вае фі нан са ван-

не, кам пен са цыя вы дат каў на ства рэн не 

но вых спе цы я лі за ва ных ра бо чых мес-

цаў, а так са ма та кая пра гра ма, як адап-

та цыя ін ва лі даў да пра цоў най дзей нас ці 

(у хо дзе якой яны ўдас ка наль ва юць пра-

фе сій ныя ве ды і на вы кі, атрым лі ва юць 

до свед пра цы ў ка лек ты ве). Та кой адап-

та цы яй, да рэ чы, у Бе ла ру сі зай ма юц ца 

236 прад пры ем стваў.

На бу ду чы ню пра па на ва ны ме ха нізм 

ква та  ван ня ра бо чых мес цаў для ін ва лі-

даў, а так са ма ме ры ад мі ніст ра цый най 

ад каз нас ці за па ру шэн не пра воў гэ тай 

ка тэ го рыі гра ма дзян, у тым лі ку за ўхі-

лен не ад за бес пя чэн ня да ступ нас ці аб'-

ек таў для іх.

Гэ тыя ме ры бу дуць пра ду гле джа ны 

за ко нам «Аб змя нен ні за ко наў па пы-

тан нях са цы яль най аба ро ны ін ва лі даў», 

які бу дзе на кі ра ва ны на за бес пя чэн не 

роў на сці і паў на праў на га ўдзе лу ін ва-

лі даў у жыц ці гра мад ства.

За раз ідзе ра бо та над пра ек там гэ-

та га да ку мен та. Ён аб' яд нае два асноў-

ныя за ко ны — «Аб са цы яль най аба ро не 

ін ва лі даў у Рэс пуб лі цы Бе ла русь» і «Аб 

па пя рэ джан ні ін ва лід нас ці і рэ абі лі та-

цыі ін ва лі даў». А так са ма бу дзе да поў-

не ны но вы мі нор ма мі і ар ты ку ла мі, каб 

мак сі маль на ўва со біць усе па ла жэн ні 

Кан вен цыі аб пра вах ін ва лі даў. У пры-

ват нас ці, з'я вяц ца та кія ар ты ку лы, як 

«Не да пу шчаль насць дыс кры мі на цыі 

па пры кме це ін ва лід нас ці», «Аба ро на 

пра воў ін ва лі даў і ад каз насць за па-

ру шэн не пра воў ін ва лі даў», «Га ран тыі 

пра воў ін ва лі даў ва ўмо вах над звы чай-

ных сі ту а цый», «Асвет ніц ка-вы ха ваў-

чая ра бо та» (ма юц ца на ўва зе ме ры 

па фар мі ра ван ні ў гра мад стве па важ-

лі ва га стаў лен ня да пра воў і год нас ці 

лю дзей з асаб лі вас ця мі, пры цяг нен ні 

ўва гі да іх праб лем).

Пра ек там за ко на пра ду гле джа на 

ўвя дзен не пер са наль на га асіс тэн та ін-

ва лі да і ў цэ лым ад да ец ца шмат ува гі 

комп лекс на му між дыс цып лі нар на му 

па ды хо ду ў рэ абі лі та цыі. Мяр ку ец ца 

за бяс пе чыць ін клю зіў ную аду ка цыю на 

ўсіх уз роў нях, а так са ма да ступ насць 

ін фар ма цыі для лю дзей з па ру шэн нем 

зро ку і слы ху (дзя ку ю чы вы ка ры стан ню 

пе ра клад чы каў мо вы жэс таў, суб ціт раў, 

шрыф ту Брай ля, так тыль най рэ льеф-

най гра фі кі, асіс тыў ных пры лад і тэх на-

ло гій). Бу дуць адап та ва ны пад па трэ бы 

гэ тых ка тэ го рый лю дзей і афі цый ныя 

сай ты дзяр жаў ных ор га наў і ін шых уста-

ноў і ар га ні за цый у ін тэр нэ це.

Свят ла на БУСЬ КО.

Без бар' е раўБез бар' е раў КАБ ЖЫЦЬ ЯК УСЕ...
Для за бес пя чэн ня роў на сці — удас ка наль ва ем за ко ны

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На пя рэ дад ні аб мер ка-

ван ня пы тан няў на ўзроў ні 

кі раў ні коў дзяр жаў у пер шай 

па ло ве дня 8 ліс та па да ў Па-

ла цы Не за леж нас ці прай-

шло су мес нае па ся джэн не 

Са ве та мі ніст раў за меж ных 

спраў, Са ве та мі ніст раў аба-

ро ны і Ка мі тэ та сак ра та роў 

са ве таў бяс пе кі АДКБ.

Асноў ная част ка па ся-

джэн ня прай шла ў за кры тым 

фар ма це. Як па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе МЗС Бе ла ру сі, 

у сва ім вы ступ лен ні мі ністр 

за меж ных спраў Ула дзі мір 

Ма кей прад ста віў па зі цыю 

на шай кра і ны па асноў ных 

праб ле мах гла баль най і рэ-

гі я наль най бяс пе кі, пад крэс-

ліў важ насць ка лек тыў ных 

дзе ян няў для вы ра шэн ня 

за дач, якія ста яць пе рад 

ар га ні за цы яй, вы ка заў пра-

па но вы па ўдас ка на лен ні 

знеш не па лі тыч на га ўза е ма-

дзе ян ня дзяр жаў — чле наў 

АДКБ.

У вы ні ку са мі ту ў Аста не 

бы лі пры ня ты важ ныя для 

АДКБ ра шэн ні. Атры ма лі 

пра ва вое афарм лен не ста-

ту сы на зі раль ні ка і парт-

нё ра ар га ні за цыі. Кі раў ні кі 

дзяр жаў так са ма пры ня лі 

ра шэн не аб па ла жэн ні аб 

Цэнт ры кры зіс на га рэ ага-

ван ня АДКБ. Да ку мен там 

вы зна ча ны ар га ні за цый ныя 

і пра ва выя асно вы дзей нас-

ці гэ тай струк ту ры.

Лі да ры кра ін пад пі са лі 

дэк ла ра цыю Са ве та ка лек-

тыў най бяс пе кі, якая з'яў ля-

ец ца га лоў ным вы ні ко вым 

да ку мен там са мі ту. У ім 

ад люст ра ва ны су мес ныя 

па зі цыі кі раў ні коў дзяр жаў 

па ак ту аль ных пы тан нях 

між на род на га па рад ку дня 

ў сфе ры бяс пе кі, за да чы 

ар га ні за цыі на на ступ ны 

пе ры яд. Вы ні кам са мі ту так-

са ма ста ла пры няц це за явы 

аб ска ар ды на ва ных ме рах 

у ад но сі нах да асоб, якія 

ўдзель ні ча лі ва ўзбро е ных 

кан флік тах на ба ку між на-

род ных тэ ра рыс тыч ных ар-

га ні за цый.

Пад пі са ны ра шэн ні, якія 

да ты чац ца пы тан няў ар га-

ні за цыі кі ра ван ня вой ска-

мі (ка лек тыў ны мі сі ла мі) 

АДКБ, ра бо ты Ка ар ды на-

цый на га са ве та кі раў ні коў 

кам пе тэнт ных ор га наў па 

про ці дзе ян ні не за кон на му 

аба ро ту нар ко ты каў, пла на 

дзе ян няў па раз віц ці ка лек-

тыў най сіс тэ мы про ці дзе ян-

ня не за кон най міг ра цыі на 

пе ры яд да 2025 го да і пла на 

ме ра пры ем стваў па раз віц-

ці ска ар ды на ва най ін фар ма-

цый най па лі ты кі ў ін та рэ сах 

дзяр жаў — чле наў АДКБ. 

Акра мя та го, пры ня ты ра-

шэн ні, якія да ты чац ца бя гу-

чай дзей нас ці ар га ні за цыі, 

уклю ча ю чы кад ра выя, ар-

га ні за цый ныя і фі нан са выя 

ас пек ты.

Стар шын ства ў ар га ні за-

цыі на на ступ ны між се сій ны 

пе ры яд пе рай шло Кыр гыз-

ста ну. Ра шэн не аб пры зна-

чэн ні но ва га ге не раль на га 

сак ра та ра АДКБ ад кла дзе-

на да на ступ най су стрэ чы 

прэ зі дэн таў, якая па він на 

ад быц ца ў снеж ні ў Санкт-

Пе цяр бур гу.

Па вод ле Бел ТА.

ЧАС ВАЖ НЫХ РА ШЭН НЯЎЧАС ВАЖ НЫХ РА ШЭН НЯЎ


