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Ус туп кі Мак ро на «жоў тым ка мі зэль кам» 
мо гуць абы сці ся каз не Фран цыі 
ў 10 мільярдаў еў ра

Фі нан са выя ме ры, 

на якія па га дзіў ся пай-

сці прэ зі дэнт Фран цыі 

Эма ну эль Мак рон у 

ад каз на ма са выя 

пра тэс ты «жоў тых ка-

мі зэ лек», абы дуц ца 

дзярж каз не ў су му «ад 

вась мі да дзе ся ці міль яр даў еў ра». Пра гэ та за явіў дзярж-

сак ра тар па дзярж служ бе пры Мі ніс тэр стве эка но мі кі і 

фі нан саў Фран цыі Аліўе Дзю сопт. Ён так са ма ўдак лад ніў, 

што ў вы пад ку абя ца най Мак ро нам да пла ты ў 100 еў ра 

да мі ні маль на га па ме ру што ме сяч най зар пла ты га вор ка 

ідзе пра су му за вы лі кам усіх па дат каў і збо раў.

Вы сту па ю чы 10 снеж ня са зва ро там да на цыі, фран-

цуз скі прэ зі дэнт за явіў, што бя рэ на ся бе «част ку ад каз-

нас ці» за ця пе раш ні кры зіс. Кі раў нік дзяр жа вы па абя цаў, 

што ў 2019 го дзе не бу дзе па вы ша ны ўзро вень са цы яль-

ных збо раў з пен сі я не раў, да хо ды якіх скла да юць менш за 

2000 еў ра ў ме сяц. Апла та пра цы ў звыш уроч ныя га дзі ны 

так са ма не бу дзе аб кла дац ца па дат ка мі, да даў ён.

Па вы шэн не мі ні маль най зар пла ты бы ло ад ным з клю-

ча вых па тра ба ван няў пра тэст на га ру ху «жоў тых ка мі зэ-

лек». Ак цыі па ча лі ся ў ліс та па дзе з-за на ме ру фран цуз-

скіх ула даў увес ці па да так, які пры вёў бы да па вы шэн ня 

цэн на аў та ма біль нае па лі ва. Пас ля та го як урад у Па ры-

жы за цвер дзіў ма ра то рый на рост па ліў ных па дат каў, мі-

тын гоў цы ста лі пра тэс та ваць у цэ лым су праць рэ фор маў 

ура да і прэ зі дэн та кра і ны.

У Крам лі пра ка мен та ва лі ска са ван не Укра і най 
да га во ра аб друж бе

У Крам лі шка ду юць аб ра шэн ні Укра і ны ска са ваць 

да га вор аб друж бе, які быў пад пі са ны ў 1997 го дзе, па-

ве дам ляе ТАСС.

«Мож на вы ка заць толь кі шка да ван не ў су вя зі з тым, 

што ўкра ін скае кі раў ніц тва пры мае та кія не аб ду ма ныя 

ра шэн ні. З на ша га пунк ту гле джан ня, гэ та з'яў ля ец ца 

пра явай не па ва гі да свай го ўлас на га на ро да, да яго ін-

та рэ саў», — ска заў прэс-сак ра тар прэ зі дэн та Ра сіі Дзміт-

рый Пяс коў.

10 снеж ня прэ зі дэнт Укра і ны Пётр Па ра шэн ка за явіў, 

што за кон аб спы нен ні дзе ян ня да га во ра аб друж бе, су-

пра цоў ніц тве і парт нёр стве з Ра сі яй пад пі са ны. Ра ней, 

6 снеж ня, Вяр хоў ная ра да пад тры ма ла на кі ра ва ны прэ-

зі дэн там за ко на пра ект.

CNN: Трамп усур' ёз ба іц ца маг чы мас ці 
аб вя шчэн ня яму ім піч мен ту

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп у раз мо вах са сва і-

мі па моч ні ка мі вы каз вае асця ро гі ад нос на маг чы мас ці 

аб вя шчэн ня яму ім піч мен ту пас ля та го, як Па ла та прад-

стаў ні коў Кан грэ са пя рой дзе пад кант роль дэ ма кра таў у 

на ступ ным го дзе. Пра гэ та па ве да мі ла тэ ле кам па нія CNN 

са спа сыл кай на сваю кры ні цу ў Бе лым до ме.

Па вод ле яе звес так, Трамп ад кры та вы каз ваў за кла-

по ча насць з на го ды та го, што дэ ма кра ты, у чы іх ру ках 

ужо ў сту дзе ні апы нец ца кант роль над ніж няй па ла тай 

Кан грэ са, за пус цяць пра цэ ду ру ім піч мен ту ў да чы нен ні 

да прэ зі дэн та. Як ад зна чы ла кры ні ца, Трамп лі чыць, што 

ім піч мент «па-са праўд на му маг чы мы», ад нак аб са лют най 

упэў не нас ці на гэ ты конт у яго па куль ня ма.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

АГА РО ДЖАЎ НАМ НЕ ТРЭ БА
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся 

з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Гер ма ніі ў 

Бе ла ру сі Пе тэ рам Дэ тма рам. Ад ной з асноў ных тэм 

пе ра га во раў ста ла ад крыц цё еў ра пей ска га рын ку 

бе ла рус кім кам па ні ям, якое, на жаль, па куль да ец ца 

не так прос та.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што тра ды цый на су-

стра ка ец ца з па сла мі, якія пра цу юць у на шай кра і не, каб 

ра зу мець перс пек ты вы ад но сін Бе ла ру сі з важ ны мі для нас 

дзяр жа ва мі, ад ной з якіх з'яў ля ец ца і Гер ма нія. Прэ зі дэнт 

пад крэс ліў: «Гер ма нія нас вель мі ці ка віць у су вя зі з тым, 

што, па-пер шае, нем цы нас ра зу ме юць, ус пры ма юць. Па-

дру гое, гэ та тэх на ла гіч ная, ма гут ная кра і на, і мы за ці каў-

ле ны ў ін вес ты цы ях і тэх на ло гі ях ва шай кра і ны. А так са ма 

ў нас іс нуе шэ раг ін шых ін та рэ саў, пра якія я га то вы з ва мі 

сён ня па га ва рыць».

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу, што ча кае ад гэ тай су-

стрэ чы поў най яс нас ці, ча го б Гер ма нія ха це ла ад Бе ла ру сі. 

«І я шчы ра вам ска жу, што мы б ха це лі атры маць ад Гер ма-

ніі і ад Еў ра са ю за», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка і да даў, 

што наш прын цып адзі ны — з су се дзя мі, якім з'яў ля ец ца і 

ЕС, трэ ба бу да ваць ад но сі ны і жыць нар маль на.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што не трэ ба ста віць Бе ла русь 

пе рад вы ба рам: За хад ці Ус ход? На ша кра і на бу дуе мір ную 

па лі ты ку, зы хо дзя чы з на цы я наль ных ін та рэ саў і ўліч ва ю чы 

ін та рэ сы на шых су се дзяў. «Мы ні ко лі не ста нем ася род кам 

на пру жа нас ці ў Еў ро пе», — за пэў ніў кі раў нік дзяр жа вы.

«Мы ні ко лі не бу дзем праб ле май для Еў ра пей ска га са-

ю за, у тым лі ку і для Гер ма ніі. Тое ж са мае мы б ха це лі ад 

Гер ма ніі. Мы хо чам, каб Гер ма нія, ра зу ме ю чы нас, ра бі ла 

кан крэт ныя кро кі на су страч. Гэ та ж не нар маль на, ка лі мы — 

ад кры тая кра і на для ўся го Еў ра пей ска га са ю за, а на ват 

ганд ля ваць з ва мі не мо жам, бо вы ага ро джу вы ста ві лі. 

І на ват да ага ро джы ні ко га не пад пус ка е це. Горш, чым у 

Трам па з Мек сі кай сця на вы бу да ва ная. Толь кі яна ня бач ная, 

эка на міч ная. Та му мы б ха це лі, каб на рэш це зня лі гэ тыя 

ага ро джы і, ка лі Еў ра пей скі са юз так пры хіль ны да ры нач-

най эка но мі кі, дык ча го ж ад га родж вац ца», — вы ка заў сваё 

мер ка ван не Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Га во ра чы пра па лі тыч ныя і эка на міч ныя ад но сі ны, па сол 

Гер ма ніі Пе тэр Дэ тмар за ўва жыў, што гэ ты год най больш 

па спя хо вы і важ ны ў на шым двух ба ко вым су пра цоў ніц тве. 

Пас ля раз мо вы з Прэ зі дэн там спа дар па сол пра ка мен та-

ваў, што не аб ход на ідэн ты фі ка ваць пры яры тэт ныя кі рун кі 

ўзаемадзеяння дзвюх краін, перш за ўсё, у сфе ры эка но-

мі кі. У шэ раг га лін, якія ці ка вяць, ува хо дзіць за ха ван не 

па зі тыў на га ін вес ты цый на га клі ма ту Бе ла ру сі. Важ на, каб 

і да лей ад но сі ны Бе ла ру сі і ЕС раз ві ва лі ся кан струк тыў на 

і па спя хо ва.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Кі раў нік дзяр жа вы гас цін на па ві-

таў Паў ла Ка лаб ко ва, ад зна чыў шы 

яго да сяг нен ні ў спар тыў най кар' е ры. 

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на пы тан-

не ле гі я нер ска га ста ту су бе ла ру саў 

у чэм пі я на це Ра сіі. «Я дзя кую вам, 

што ў нас ёсць рух у пры раў ноў ван ні 

бе ла ру саў да ра сі ян, каб тут не бы ло 

ад роз нен няў. Па ха кеі быц цам бы вы-

ра шы лі праб ле му, але, я ду маю, трэ ба 

ру хац ца і па ін шых ві дах спор ту. Нам 

не трэ ба ба яц ца, што бу дуць ду маць 

ін шыя дзяр жа вы, ка лі яны хо чуць 

мець роў ныя пра вы, трэ ба ўсту паць 

у Са юз Бе ла ру сі і Ра сіі, та ды бу дуць 

роў ныя пра вы для спарт сме наў і гэ так 

да лей, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Гэ та доб ры прык лад, і ў гэ тым 

на прам ку ру хац ца трэ ба. Тым больш 

я не ду маю, што мы праб ле мы ней кія, 

на ват ма лень кія, гэ тым са мым ства-

ра ем для ра сі ян».

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы 

пад крэс ліў: «Ха чу, каб у нас склад-

ва лі ся доб рыя ад но сі ны. Да па мо га 

нам па трэб на бу дзе пе рад Алім пі-

я дай, асаб лі ва па ба зах, трэ ба на-

шых алім пій цаў трэ ні ра ваць там, ва 

Ула дзі вас то ку. Я ду маю, вы і са мі 

там бу дзе це рых та вац ца. Усё ж та кі 

блі жэй да Япо ніі (лет нія Алім пій скія 

гуль ні 2020 го да прой дуць у То кіа. — 

Аўт.). Ка лі неш та трэ ба ра сі я нам... 

Хоць вель мі шмат пры яз джае дзе так 

ва шых, і да рос лыя ка ман ды, і ха кей-

ныя, і ін шыя на на шы ба зы трэ ні ра-

вац ца. І іх за да валь ня юць тыя ўмо-

вы, якія тут ство ра ны. У нас ні ко лі 

не бы ло ні я кіх пы тан няў і пе ра шкод 

для гэ та га».

Да та го ж учо ра ад бы ло ся чар го вае 

па ся джэн не ка ле гій Мінс пор таў Бе ла ру-

сі і Ра сіі. На ім аб мер ка ва лі пра вя дзен не 

су мес ных збо раў у рам ках пад рых тоў кі 

да Дру гіх Еў ра пей скіх гуль няў і ін шыя 

пы тан ні, а так са ма пад пі са лі Пра гра му 

су пра цоў ніц тва ў сфе ры фі зіч най куль-

ту ры і спор ту па між про філь ны мі мі ніс-

тэр ства мі на 2019—2020 га ды.

Па сло вах Паў ла Ка лаб ко ва, ра сій-

скія спарт сме ны рас каз ва лі пра якасць 

бе ла рус кіх спар тыў ных аб' ек таў і спа-

бор ніц твы вы со ка га ўзроў ню, якія на іх 

пра вод зяц ца. Яны з за да валь нен нем 

пра вод зяць збо ры ў Бе ла ру сі. «З кож-

ным го дам па вя ліч ва ец ца коль касць 

спарт сме наў, якія пры яз жа юць як з 

Бе ла ру сі ў Ра сію, так і ра сі ян, што тут 

трэ ні ру юц ца. Най перш ад зна ча ем вы-

со кую якасць». Так са ма Ка лаб коў зга-

даў доб рыя кан так ты з бе ла рус кім ка-

ле гам. Пас ля раз мо вы з Прэ зі дэн там 

ён да даў для жур на ліс таў: «Я даў но не 

быў у Мін ску. І пры ем на, што са праў ды 

вель мі шмат ро біц ца для спор ту. Го рад 

над звы чай на пры го жы, шмат доб рых 

спар тыў ных збу да ван няў».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

РОЎ НЫЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ 
ДЛЯ СПАРТ СМЕ НАЎ

Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з мі ніст рам спор ту Ра сіі Паў лам Ка лаб-

ко вым. Ня даў на бы лі зня тыя аб ме жа ван ні на ўдзел бе ла рус кіх спарт-

сме наў ва ўсе ра сій скіх спар тыў ных спа бор ніц твах па ха кеі. Тым ча сам 

ма юц ца ана ла гіч ныя пра ек ты нар ма тыў на-пра ва вых ак таў па зняц ці 

аб ме жа ван няў у бас кет бо ле, вод ным по ла, ва лей бо ле, ганд бо ле, рэг бі, 

ха кеі на тра ве і з мя чом, фут бо ле. Праз не каль кі тыд няў гэ тыя да ку мен ты 

па він ны ўсту піць у сі лу. Гэ тую і ін шыя тэ мы аб мер ка ва лі су раз моў ні кі.

У Мін ску ад кры та 
па соль ства Су да на

Бе ла русь вы со ка цэ ніць ра шэн не су да нска га кі раў-

ніц тва аб ад крыц ці дып прадс таў ніц тва ў Мін ску, 

за явіў прэм' ер-мі ністр Сяр гей РУ МАС пад час ад-

крыц ця па соль ства Рэс пуб лі кі Су дан у Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь, пе рад ае ка рэс пан дэнт Бел ТА.

«Мы шчы ра ра ды, што на ад крыц ці па соль ства Су да-

на пры сут ні чае аса біс та кі раў нік су да нскай дзяр жа вы. 

Гэ та вы ключ на важ ны вы па дак для на шай прак ты кі, які 

з'яў ля ец ца па цвяр джэн нем вы со ка га ўзроў ню су вя зей і 

ўза е ма ра зу мен ня па між кі раў ніц твам на шых кра ін», — 

пад крэс ліў прэм' ер-мі ністр.

Ві та ю чы на зна чэн не па сла Су да на ў Бе ла ру сі, ён па-

цвер дзіў га тоў насць бе ла рус ка га бо ку аказ ваць усё не аб-

ход нае са дзей ні чан не ра бо це па соль ства. Па цвяр джэн нем 

та го, што для су да нска га бо ку рас чы не ны ўсе дзве ры, 

з'яў ля ец ца ўру чэн не па слом ад ра зу пас ля пры быц ця ў 

Мінск да вер чых гра мат Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі Аляк санд ру 

Лу ка шэн ку, а так са ма пра ве дзе ныя су стрэ чы кі раў ні ка 

су да нскай дып мі сіі са стар шы нёй Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду, мі ніст рам за меж ных спраў ды ін шы-

мі кі раў ні ка мі мі ніс тэр стваў і ве дам стваў Бе ла ру сі.

Сяр гей Ру мас за пэў ніў, што Су дан за ста ец ца для Бе-

ла ру сі важ ным парт нё рам у Аф ры цы. «У нас вы дат ныя 

ад но сі ны на ўсіх уз роў нях у роз ных сфе рах», — ад зна чыў 

кі раў нік бе ла рус ка га ўра да.

Цэ ныЦэ ны

Што больш за ўсё па тан не ла 
і па да ра жэ ла ў ліс та па дзе?
Ся род пра дук таў хар ча ван ня пры кмет ней за ўсё 

па тан не лі цыт ру са выя (на 9,08 пра цэн та), га рох і фа-

со ля (на 2,86 пра цэн та), са лё ная і вэн джа ная ры ба, 

ла са сё вая ік ра (на 2,33 пра цэн та), су ха фрук ты (на 

2,32 пра цэн та), па ве дам ляе Бел ТА са спа сыл кай на 

да ныя Бел стата.

Лі да ры ў рэй тын гу та ва раў, што па да ра жэ лі, — све-

жыя агур кі (на 44,26 пра цэн та) і све жая бе ла ка чан ная 

ка пус та (18,63 пра цэн та). Ага род ні на ў цэ лым па да ра жэ-

ла на 15,36 пра цэн та. Стаў да ра жэй шы так са ма ві на град 

і све жыя па мі до ры — на 14,32 пра цэн та і 12,38 пра цэн та 

ад па вед на.

Абу так па тан неў на 3,31 пра цэн та, адзен не — на 

0,08 пра цэн та. Цэ ны на мэб лю зні зі лі ся на 1,41 пра цэн та.

Што да ты чыц ца па слуг, то ў ся рэд нім яны па тан не лі на 

0,04 пра цэн та. Са мым пры кмет ным ака за ла ся па ве лі чэн-

не пла ты за аў та ста ян ку — на 3,92 пра цэн та.

Ты ту нё выя вы ра бы ста лі да ра жэй шыя на 0,61 пра цэн-

та, ал ка голь ныя напоі — на 0,56 пра цэн та. Бен зін і ін шыя 

ві ды па лі ва вы рас лі ў ца не на 1,81 пра цэн та.

Як па ве дам ля ла ся, ін фля цыя ў Бе ла ру сі ў ліс та па дзе 

скла ла 0,6 пра цэн та.

Шмат дзет ныя мін ча не па леп шаць 
свае жыл лё выя ўмо вы

У Мін ску амаль 1,9 тысячы шмат дзет ных сем' яў 

змо гуць па бу да ваць жыл лё ў 2019 го дзе.

У пра ект ін вес ты цый най пра гра мы Мін ска на 2019 год 

за кла дзе ны срод кі, якія па са дзей ні ча юць бу даў ніц тву 

жыл ля для 1896 шмат дзет ных сем' яў. Аб гэ тым па ве да міў 

учо ра стар шы ня ка мі тэ та бу даў ніц тва і ін вес ты цый Мін-

гар вы кан ка ма Дзміт рый ГУ РЫ НЕН КА на апе ра тыў най 

на ра дзе ў мэ рыі, пе рад ае ка рэс пан дэнт Бел ТА.

«На аб' ек ты ін жы нер на-транс парт най інф ра струк ту ры 

пра ек там ін вес ты цый най пра гра мы на 2019 год пра ду-

гле джа на Br172 млн. Гэ тыя срод кі да па мо гуць вы ка наць 

га да вое за дан не па за бес пя чэн ні жыл лём 1896 шмат-

дзет ных сем' яў. Ця пер ка мі тэ там бу даў ніц тва рых ту ец ца 

пра ект ра шэн ня Мін гар вы кан ка ма па ўвод зе жы лых да моў 

у 2019 го дзе», — ска заў Дзміт рый Гу ры нен ка.

Асноў най тэ ры то ры яй, якая асвой ва ец ца для ўзвя дзен-

ня жыл ля, ён на зваў Фрун зен скі ра ён ста лі цы. Тут пла ну-

ец ца за бу доў ваць участ кі на мес цы бы лой вёс кі Су ха ра ва, 

вай ско вай час ці ў Ма сю коў шчы не. У Ле нін скім ра ё не пач-

нец ца ак тыў ная фа за асва ен ня мік ра ра ё наў Ло шы ца-5, 

Ло шы ца-6, Ло шы ца-8/1, Ло шы ца-9, у За вод скім — ра ён 

ву ліц Шыш кі на, Ба буш кі на і інш.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


