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6 лютага 2019 г.

НЕ ЗДОЛЕЎ — НЕ ПРАСІ
Мноства эканамічных тэм —
ад падтрымкі прадпрыемстваў
да міжнароднага супрацоўніцтва — абмеркавалі ўчора
на нарадзе ў Прэзідэнта.

не вярнулі канкрэтна грошы ў бюджэт ці інвестару. А бюджэт павінен
за іх цяпер плаціць і адказваць па іх
даўгах. Трэба гэтую практыку было
скончыць учора».

«Як мы з вамі дамаўляліся, сёння традыцыйна — нарада з эканамічным блокам нашай дзяржавы, ядром якога з'яўляецца ўрад.
Паколькі пытанні, вынесеныя на
нараду, датычацца і парламента, і
Камітэта дзяржкантролю, Адміністрацыі Прэзідэнта, іншых структур,
мы запрасілі сюды кіраўнікоў (названых органаў. — «Зв.»)», — адзначыў беларускі лідар.
Ён звярнуў увагу: на гэтай нарадзе на разгляд вынесена некалькі
законапраек таў, якія непасрэдна будуць уплываць на дзелавую
структуру і асяроддзе. Яны датычацца і міжнароднага супрацоўніцтва, узаемадзеяння з Еўрапейскім
банкам рэканструкцыі і развіцця,
мытных працэдур.
«Урад унёс прапановы па павышэнні эфектыўнасці работы асобных прадпрыемстваў. Пры гэтым
яшчэ раз хачу нагадаць: ніякіх паслабленняў быць не павінна. І хопіць мне ўносіць прапановы па дзесяць разоў па тых прадпрыемствах,
якія раней не выканалі абяцанае, —
падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. —
Толькі пасля таго, як, прабачце мне —
чарговы раз нагадваю, кіраўнікі
пойдуць у месцы вельмі далёкія,
тады мы будзем разглядаць прапановы другі і трэці раз. А так кіраўніцтва прадпрыемстваў сябе выдатна адчувае, правалілі абяцанае,

Рэцэпт поспеху —
своечасовасць і адказнасць
Па выніках нарады першы намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр
Турчын падзяліўся з журналістамі
падрабязнасцямі сустрэчы.
Паводле яго слоў, адзін з блокаў разгледжаных пытанняў — гэта аспекты паляпшэння дзелавога
клімату ў Беларусі, інвестыцыйнай
прывабнасці. «Мы зрабілі акцэнт
ужо на практыку прымянення пэўных нормаў заканадаўства ў нашай краіне. Таму неабходна будзе
ўнесці пэўныя карэкціроўкі ў прапанаваныя дакументы. Канцэптуальна тыя асноўныя рэчы, якія ў іх
выкладзены, кіраўніком дзяржавы
падтрыманы», — адзначыў Аляксандр Турчын.
У най блі жэй шы час па гэ тай
тэме з'явяцца канкрэтныя дакументы.
Асобны блок пытанняў нарады
датычыўся функцыянавання шэрагу беларускіх прадпрыемстваў —
у прыватнасці «Гомельшкла». На
думку першага віцэ-прэм'ера, урад
можа з задавальненнем адзначыць, што дзяржаўная падтрымка
гэтага прадпрыемства дала пэўныя
вынікі. «Узровень рэнтабельнасці
ў 2018 годзе дазваляе быць упэўненымі, што прадпрыемства ўсе
свае абавязацельствы перад дзяржавай, бюджэтам, банкаўскай сіс-

тэмай выканае ў поўным аб'ёме», —
сказаў Аляксандр Турчын.
На нарадзе абмяркоўвалі таксама цэментную прамысловасць,
у якой, па словах Турчына, «сітуацыя больш сур'ёзная». Так, рэалізацыя інвестыцыйных праектаў
прыйшлася на той час, калі значна знізіліся кошты на гэтую прадукцыю. «Але сёння як мінімум
прад пры ем ствы за бяс печ ва юць
сваю бягучую дзейнасць, а пытанні, скажам так, магчымага — падкрэсліваю, магчымага — аказання
дзяржаўнай падтрымкі прадпрыемствам цэментнай галіны, я думаю,
будуць прапанаваны Прэзідэнту ў
асобным нарматыўна-прававым
акце», — дадаў ён.
Па гэтай тэме кіраўнік дзяржавы паставіў жорсткія патрабаванні — у першую чаргу па тэрмінах
пагашэння запазычанасцяў. Беларускі лідар запатрабаваў ад Камітэта дзяржкантролю і Адміністрацыі Прэзідэнта кантраляваць гэта
пытанне. Іншы акцэнт Аляксандра
Лукашэнкі — адказнасць кіраўніка
прадпрыемства.
На нарадзе абмяркоўваўся і
шэ раг між народ ных да гавораў.
«Пытанні датычыліся мытнага супрацоўніцтва ў рамках СНД, супрацоўніцтва з міжнароднымі фінансавымі структурамі, у прыватнасці з
Еўрапейскім банкам рэканструкцыі
і развіцця па фінансаванні пэўных
праектаў у сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі», — расказаў
першы намеснік прэм'ер-міністра.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Наша пазіцыя

Магчыма і трэба захаваць
Выхад з Дагавора аб ліквідацыі ракет сярэдняй
і меншай далёкасці (ДРСМД) можа прывесці
да развалу сістэмы міжнародных пагадненняў
у галіне бяспекі, раззбраення і кантролю над
узбраеннямі.
З такой заявай выступіў намеснік начальніка ўпраўлення інфармацыі і лічбавай дыпламатыі МЗС Беларусі Андрэй Шупляк, агучыўшы пазіцыю нашага
знешнепалітычнага ведамства.
«На нашу думку, сітуацыя, якая складваецца сёння
вакол ДРСМД, тоіць у сабе эскалацыю канфліктнага
патэнцыялу і новы віток гонкі ўзбраенняў, што будзе
мець сур'ёзныя доўгатэрміновыя наступствы для еўрапейскага кантынента. Перакананыя, што ў рамках
прафесійнага і ўзаемапаважлівага дыялогу зацікаўленых бакоў, у першую чаргу ў рамках прадугледжаных

ДРСМД механізмаў, магчыма і трэба захаваць Дагавор», — адзначыў дыпламат.
ЗША 2 лютага афіцыйна апавясцілі Беларусь аб
выхадзе праз шэсць месяцаў з Дагавора аб ліквідацыі ракет сярэдняй і меншай далёкасці. Па словах
Андрэя Шупляка, «Рэспубліку Беларусь, як адказнага
ўдзельніка гэтага Дагавора, не можа не турбаваць яго
будучыня». Беларускае МЗС заклікае ЗША і Расію праявіць «высокую адказнасць за лёс свету, як гэта зрабілі
СССР і ЗША 30 гадоў таму, для таго каб апярэдзіць
дэстабілізуючае ўздзеянне гэтага тыпу ўзбраенняў на
бяспеку ў Еўразійскім рэгіёне».
Нагадаем, у мінулую пятніцу прэзідэнт ЗША Дональд
Трамп заявіў, што Вашынгтон з 2 лютага пачынае працэдуру выхаду з ДРСМД. Уладзімір Пуцін на наступны
дзень паведаміў, што Расія адпаведна адкажа на гэта
рашэнне і таксама прыпыняе ўдзел у Дагаворы.
Марыя ДАДАЛКА.

Парламенцкі дзённік

20 КАПЕЕК
ЗА БУТЭЛЬКУ
Дэпазітная сістэма запрацуе з 2020 года
Яе магчымасці разгледзелі падчас круглага стала ў ніжняй
палаце парламента. Дэпутаты разам з прадстаўнікамі
міністэрстваў, вытворчасці, гандлю абмеркавалі
перспектывы на найбліжэйшыя гады, а таксама даведаліся
пра літоўскі вопыт укаранення падобнай сістэмы.
Кантэйнерная
сістэма, якая зараз працуе ў нас,
дазваляе збіраць
толькі 40 — 60 %
ма тэ ры я лаў на
другасную перапрацоўку. У той
жа час дэпазітная па вы шае
ўзровень да 80 —
95 %. Старшыня Пастаяннай
камісіі Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Беларусі
па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай
катастрофы Таццяна КАНАНЧУК каментуе, што пластык —
велізарная экалагічная пагроза
для планеты. Дэпазітная (залогавая) сістэма дазваляе памяншаць колькасць адходаў. Гэта, у
сваю чаргу, памяншае негатыўнае ўздзеянне на навакольнае
асяроддзе, на здароўе чалавека.
«Дзякуючы дэпазітнай (залогавай) сістэме другасная сыравіна
даволі высокай якасці. Яна ўжо
адсартаваная, чыстая. Тое, што
трап ляе ў на шы кан тэй не ры,
потым праходзіць сарціроўку, і
сыравіна мае вельмі нізкія характарыстыкі якасці. Для вытворцаў,
якія выкарыстоўваюць гэту сыравіну, ад якасці залежыць канкурэнтаздольнасць прадукцыі».
Пла ну ец ца, што дэ па зіт
у 20 капеек будзе накладацца на
шкляную, ПЭТ і алюмініевую ўпакоўку аб'ёмам ад 100 мілілітраў
да трох літраў. Сюды не ўваходзяць бу тэлькі з-пад малочнай
прадукцыі і лякарстваў.
Сістэма будзе працаваць па
двух кірунках. Па-першае, у крамах паставяць тараматы. Такія
аў та ма ты да юць маг чы масць
атрымаць ці наўпрост грошы за
тару, ці зніжку на адпаведную суму на наступную пакупку. Другі
варыянт — здаць бутэлькі ў пункты прыёму, якія захаваюцца.
На думку Таццяны Кананчук,
варта адмаўляцца ад пластыка,
а дакладней ад «той упаковачнай тары, якая не падлягае перапрацоўцы. Гэта практычна ўвесь

аднаразовы посуд, кубачкі з-пад
смятаны і гэтак далей. Адмаўляцца трэба паступова, бо гэта
ўсё ідзе ў смецце. Перапрацоўцы
такое не падлягае. А 300 гадоў і
болей раскладання пластыку ў
зямлі — гэта не аднаму будучаму
пакаленню мы наносім шкоду».
Начальнік упраўлення па каардынацыі дзейнасці ў сферы
абарачэння з другаснымі матэрыяльнымі рэсурсамі дзяржаўнай установы «Аператар
другасных матэрыяльных рэсурсаў» Анатоль ШАГУН растлумачыў, што для пакупнікоў на
цэнніку будзе асобна вылучаны
памер дэпазіту. Па разліках, увядзенне сістэмы нямоцна паўплывае на індэкс спажывецкіх цэн: з
улікам залогу ён павялічыцца на
0,14 %, а без уліку — на 0,04 %.
Таксама эксперт звярнуў увагу
на бонусы: «Сістэма не патрабуе ад нас бюджэтнага фінансавання. Яна мінімум у два разы
павялічыць аб'ём збору тары і
скароціць на 10 % аб'ём захавання ДМР (другасных матэрыяльных рэсурсаў. — «Зв.»). Яна
скароціць затраты на сарціроўку,
на інвестыцыі і ў тым ліку знізіць
плацяжы насельніцтва за паслугу з абарачэннем ЦБА. Плюс яна
дазволіць стварыць каля 1500
рабочых месцаў. У асноўным у
гандлі ў месцах прыёму. І гэта
сіс тэма дазволіць павялічыць
прыкладна на 0,1 % ВУП».
Пры гэтым Анатоль Шагун дадае, што такая сістэма — крок
да шматабаротнай упакоўкі, якая
з'яўляецца больш карыснай з
пункту гледжання экалогіі.
Надзея АНІСОВІЧ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Упершыню ў гісторыі Папа Рымскі наведаў
Аравійскі паўвостраў
і заклікаў «раззброіць сэрцы»
Папа Рымскі Францыск выступіў перад 700 прадстаўнікамі розных рэлігій і падпісаў
сумесную заяву з вярхоўным
імамам.
У ходзе гіс тарычнага візіту ў ААЭ Францыск заклікаў пакласці канец ваенным канфліктам. «Вайна не стварае нічога, акрамя галечы, зброя — нічога, акрамя смерці», — заявіў ён, выступаючы на міжрэлігійнай сустрэчы ў
Абу-Дабі, у якой удзельнічалі каля 700 высокапастаўленых
прадстаўнікоў розных рэлігій, у тым ліку ісламу, усходнекаталіцкіх цэркваў і іўдаізму. «Катастрафічныя наступствы»
войнаў відавочныя, у прыватнасці ў Емене, Сірыі, Іраку і
Лівіі, падкрэсліў кіраўнік Рымска-каталіцкай царквы.
«Гонка ўзбраенняў, пашырэнне сфер уплыву і агрэсіўная палітыка на шкоду іншым ніколі не прынясуць стабільнасці», — адзначыў пантыфік. Паводле яго слоў, прадстаўнікі розных рэлігій павінны разам выступаць «супраць

логікі ўзброенай сілы, супраць манетызацыі адносін, нарошчвання ваеннага патэнцыялу на граніцах, узвядзення
сцен, прыгнету бедных». Адначасова Папа Рымскі рашуча
раскрытыкаваў рэлігійны гвалт, які «цяжкім чынам апаганьвае імя Бога» і «злоўжывае ім для апраўдання нянавісці і гвалту ў дачыненні да братоў». «Няма гвалту, які
можна апраўдаць рэлігіяй», — падкрэсліў ён.

Экс-супрацоўнік Белага дома заявіў
аб адсутнасці шанцаў на захаванне ДРСМД
Надзей і шанцаў на захаванне расійска-амерыканскага Дагавора аб ліквідацыі ракет сярэдняй і меншай
далёкасці (ДРСМД) не засталося. Такое меркаванне
выказаў у гу тарцы з карэспандэнтам ТАСС былы каардынатар Белага дома па пытаннях кантролю над узбраеннямі і нераспаўсюджваннем зброі масавага знішчэння
Гэры Сеймар.
Пры гэтым ён сцвярджаў, што Масква і Вашынгтон
фак тычна ў роўнай ступені адказныя за цяперашняе
развіццё падзей вакол ДРСМД. «Думаю, адміністрацыя
Дональда Трампа засталася б у ДРСМД, калі б Расія
знішчыла ракеты, якія парушаюць гэты дагавор. Аднак
Масква не прызнаецца ў тым, што парушае дагавор, і не

пойдзе на знішчэнне гэтых ракет, так што дагавор мёртвы», — лічыць Сеймар.

На Гаваях хочуць забараніць продаж цыгарэт
асобам, маладзейшым за 100 гадоў
Законапраект аб увядзенні забароны на продаж цыгарэт асобам, маладзейшым за сто гадоў, вынесены на
разгляд заканадаўчага сходу штата Гаваі. Пра гэта паведаміў тэлеканал CNN.
Паводле яго даных, распрацоўшчыкам ініцыятывы з'яўляецца рэспубліканец Рычард Крыган. У законапраекце
сказана, што Гаваі «пакутуюць ад залежнасці ад цыгарэт», бо «дзяржава атрымлівае велізарныя грошы дзякуючы падаткам на продаж тытунёвых вырабаў».
«Цыгарэта лічыцца самым смяротным артэфактам у
гісторыі чалавецтва», — адзначаецца ў законапраекце.
Па даных CNN, забарону плануецца ўвесці да 2024 года ў некалькі этапаў, паступова павялічваючы мінімальны
ўзрост. Гэтыя абмежаванні не будуць распаўсюджвацца
на электронныя цыгарэты, цыгары і жавальны тытунь,
адзначае тэлеканал.
На дадзены момант продаж цыгарэт на Гаваях забаронены асобам, маладзейшым за 21 год.

