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Пры тэ рак це ў лон дан скім мет ро 
бы ла вы ка ры ста на са ма роб ная бом ба

Вы бух на стан цыі лон дан-
ска га мет ро «Па рсанс грын» 
быў ажыц цёў ле ны з да па мо гай 
са ма роб на га вы бу хо ва га пры-
ста са ван ня, па ве да міў кі раў нік 
контр тэ ра рыс тыч на га пад раз-
дзя лен ня Скот ланд-Яр да Марк 
Роў лі. Ён за клі каў лон дан цаў, 

якія ста лі свед ка мі ін цы дэн ту, да па маг чы рас сле да ван ню 
і па ве да міць усё, што ім вя до ма. Вы бух на стан цыі мет ро 
ад быў ся ў час пік на стан цыі «Па рсанс грын» на за ха дзе 
Лон да на. Па рсанс грын — спаль ны ра ён, дзе жы ве шмат 
за меж ні каў, сту дэн таў і не ба га тых бры тан цаў.

Ге не раль ны сак ра тар ААН 
асу дзіў но вы ра кет ны пуск у КНДР

Ан то ніу Гу тэ рыш за клі кае Пхень ян спы ніць та кія вы пра-
ба ван ні, за явіў афі цый ны прад стаў нік кі раў ні ка ар га ні за цыі 
Стэ фан Дзю жа рык. «Ге не раль ны сак ра тар асу джае за пуск 
Ка рэй скай На род на-Дэ ма кра тыч най Рэс пуб лі кай (КНДР) 
яшчэ ад ной ба ліс тыч най ра ке ты. Гэ та ві да воч нае па ру шэн не 
рэ за лю цый Са ве та Бяс пе кі ад бы ло ся ўся го праз не каль кі 
дзён пас ля та го, як КНДР ажжыц ця ві ла шос тае ядзер нае 
вы пра ба ван не», — ад зна ча ец ца ў за яве. Па сло вах Дзю-
жа ры ка, ге не раль ны сак ра тар ААН мае на мер аб мер ка ваць 
сі ту а цыю на Ка рэй скім паў вост ра ве з усі мі за ці каў ле ны мі ба-
ка мі «на па лях» па ся джэн ня вы со ка га ўзроў ню Ге на самб леі 
ААН, якое мае ад быц ца на на ступ ным тыд ні.

У аф шо рах сха ва на 60% ра сій ска га ВУП
У аф шо ра скан цэнт ра ва на 8% фі нан саў уся го на сель ніц-

тва Зям лі. Гэ та 10% су свет на га ВУП, або 5,6 трлн до ла раў 
(па кур се 2007 го да, узя та га ў якас ці кроп кі ад лі ку). Пры 
гэ тым ра сі я не тры ма юць у аф шо рах ак ты вы на су му, якая 
скла дае 60% ВУП. Гэ та амаль 60 трлн руб лёў, або больш 
за 1 трлн до ла раў (у пе ра лі ку па бя гу чым кур се), пі ша 
га зе та «Ком мер сант» са спа сыл кай на звест кі аме ры кан-
скай не ка мер цый най ар га ні за цыі «На цы я наль нае бю ро 
эка на міч ных да сле да ван няў» (NBER). Як вы яві лі аў та ры 
апуб лі ка ва на га NBER да сле да ван ня «Хто ва ло дае ба гац-
цем у пад атко вых га ва нях?», ра дзей за ўсё ха ва юць свае 
гро шы жы ха ры скан ды наў скіх дзяр жаў — там до ля аф шо ра 
не пе ра вы шае 2% ВУП.

У ЗША ўру чы лі Шно бе леў скую прэ мію
У ЗША ад бы ла ся 27-я цы ры мо нія ўру чэн ня Шно бе леў-

скай прэ міі — між на род най уз на га ро ды за да сле да ван ні 
су мніў най на ву ко вай каш тоў нас ці. Ме ра пры ем ства зноў 
прай шло ў Гар вард скім уні вер сі тэ це. Прэ міі па фі зі цы 

ўга на ра ваў ся Марк-Ан ту ан 
Фар дзін, які да ка заў, што 
кош кі — гэ та вад касць. 
«У вад кім ста не рэ чы-
ва зай мае пэў ны аб' ём і 
пры мае фор му ёміс тас ці, 
у якой зна хо дзіц ца», — 
тлу ма чыць ву чо ны ў сва ім 
да сле да ван ні «Аб рэ ало гіі 
ко шак».

За хад-2017За хад-2017  

ЗНАЙ СЦІ І ЗНІ ШЧЫЦЬ 
УМОЎ НА ГА ПРА ЦІЎ НІ КА
Сён ня рэ гі я наль ная гру поў ка вой скаў 
за вяр шае вы ка нан не ву чэб на-ба я вых 

за дач пер ша га эта пу ву чэн ня
На фі наль най ста дыі — пад рых тоў ка вой скаў (сіл) 
да ба я во га пры мя нен ня па іза ля цыі ра ё наў дзе ян няў 
не за кон ных уз бро е ных фар мі ра ван няў і ды вер сій-
на-раз вед валь ных груп умоў на га пра ціў ні ка. Акра мя 
та го, пла ну ец ца за вяр шыць пад рых тоў ку да ад бі-
ван ня маг чы май агрэ сіі, ад пра ца ваць пы тан ні ар га-
ні за цыі ўза е ма дзе ян ня і ўсе ба ко ва га за бес пя чэн ня. 
Пры гэ тым для пры крыц ця важ ных дзяр жаў ных і 
ва ен ных аб' ек таў ад бы ва ец ца на рошч ван не гру поў-
кі ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў про ці па вет ра най 
аба ро ны.

Перш чым вай скоў цы пры сту пі лі да вы ка нан ня ву чэб на-
ба я вых за дач ву чэн ня, яго кі раў ніц тва аца ні ла аб ста ноў ку. 
У пер шы ж дзень ву чэн ня на па лі го не Ле пель скі па чаў ся 
прак тыч ны ро зыг рыш ба я вых і спе цы яль ных дзе ян няў па 
по шу ку, бла кі ра ван ні і зні шчэн ні ды вер сій на-раз вед валь ных 
груп і не за кон ных уз бро е ных фар мі ра ван няў.

А тым ча сам на па лі го не Да ма на ва, што на Брэст чы не, 
вай скоў цы нес лі ба я вое дзя жур ства па про ці па вет ра най 
аба ро не, ахо ве і аба ро не па зі цый, якія пе рад гэ тым бы лі аб-
ста ля ва ны па апош ніх тэн дэн цы ях вай ско вай ін жы не рыі. На 
па лі го не Ру жан скі ўдзель ні кі ма неў раў з да па мо гай авія цыі 
спы ні лі ўмоў нае па ру шэн не дзяр жаў най мя жы ў па вет ра-
най пра сто ры, а пад Ба ры са вам не па срэд на рых та ва лі ся 
да ба я вых дзе ян няў.

Пы тан ні ар га ні за цыі тэ ры та ры яль най аба ро ны — ня сен не 
служ бы, па тру ля ван не пад раз дзя лен ня мі тэ ры та ры яль ных 
вой скаў су мес на з прад стаў ні ка мі ўнут ра ных вой скаў, ахо ва 
і аба ро на важ ных аб' ек таў, а так са ма ўмоў ная ба раць ба з 
ды вер сій на-раз вед валь ны мі гру па мі і не за кон ны мі ўзбро е-
ны мі фар мі ра ван ня мі — ад пра цоў ва лі ся ў Глы боц кім ра ё не. 
Дзе ля гэ тых мэт, у ад па вед нас ці з пла нам ва ен ных збо раў, 
сё ле та для ўдзе лу ў ву чэн ні пры зва на ка ля 470 ва ен на аба-
вя за ных.

Пад час дру го га дня ма неў раў бы ла пра ве ра на зла джа-
насць ор га на кі ра ван ня рэ гі я наль най гру поў кі вой скаў. 
Да рэ чы, у склад Аб' яд на на га ка ман да ван ня ўва хо дзяць 
афі цэ ры цэнт раль ных ор га наў ва ен на га кі ра ван ня ўзбро-
е ных сіл Бе ла ру сі і Ра сіі, шта ба За ход няй ва ен най акру гі 
Уз бро е ных Сіл Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Бы ла ацэ не на эфек-
тыў насць сіс тэ мы кі ра ван ня гру поў кі, прак тыч ныя на вы кі 
афі цэ раў пад час кі ра ван ня ба я вы мі дзе ян ня мі, якасць ад-
пра цоў кі да ку мен таў, іх ад па вед насць ство ра най аб ста ноў-
цы з улі кам зме ны спо са баў вя дзен ня ва ен ных дзе ян няў 
у су час ных умо вах.

Па куль у шта бах усіх уз роў няў ад пра цоў ва лі ся пы тан ні 

кі ра ван ня пад на ча ле ны мі сі ла мі і срод ка мі пры вя дзен ні імі 

спе цы яль ных і за сад ных дзе ян няў, пад тры ман ні рэ жы му 

ва ен на га ста но ві шча, злу чэн ні і вай ско выя час ці ва ен на-па-

вет ра ных сіл і вой скаў про ці па вет ра най аба ро ны зна хо дзі-

лі ся на ба я вым дзя жур стве. Экі па жы бе ла рус кіх і ра сій скіх 

са ма лё таў спы ні лі да стаў ку лёг ка ма тор най авія цы яй зброі 

і бо еп ры па саў у ра ё ны дзе ян няў не за кон ных уз бро е ных 
фар мі ра ван няў. Пры чым ажыц цяў ля лі па стаў ле ную за да-
чу авія та ры са ста но ві шча дзя жур ства на аэ ра дро ме, а 
так са ма з зо ны дзя жур ства ў па вет ры. А тым ча сам іх ка-
ле гі на вер та лё тах Мі-8 і Мі-24 ажыц ця ві лі по шук і зні шчэн-
не ды вер сій на-раз вед валь ных груп умоў на га пра ціў ні ка, а 
так са ма не за кон ных уз бро е ных фар мі ра ван няў на ўчаст ку 
мяс цо вас ці Дрэ тунь.

На по шук і зні шчэн не ўмоў на га пра ціў ні ка бы лі на кі-
ра ва ны і дзе ян ні дэ сант на-штур ма вых і раз вед валь ных 
пад раз дзя лен няў 38-й асоб най гвар дзей скай дэ сант на-
штур ма вой бры га ды. Апош нія па спя хо ва знай шлі і тай ні кі 
з за па са мі ма тэ ры яль ных срод каў во ра га. У ба раць бе з 
ды вер сій на-раз вед валь ны мі гру па мі ўмоў на га пра ціў ні-
ка, а так са ма не за кон ны мі ўзбро е ны мі фар мі ра ван ня мі 
за дзей ні ча ны ў Глы боц кім ра ё не і вой скі тэ ры та ры яль най 
аба ро ны. Пад раз дзя лен ні ж сіл спе цы яль ных апе ра цый 
ад пра ца ва лі па стаў ле ныя за да чы па ўзмац нен ні ахо вы 
ўчаст ка дзяр жаў най мя жы, пра вя лі спе цы яль ныя дзе ян ні 
ў ра ё нах ад каз нас ці.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kаnуutа@zvіаzdа.bу



Да слоў наДа слоў на
На чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі — прэс-сак ра-

тар га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс-
тэр ства аба ро ны Бе ла ру сі Ула дзі мір МА КА РАЎ:

— Усе пад раз дзя лен ні ра сій ска га склад ні ка рэ гі я наль-
най гру поў кі вой скаў, якія ўдзель ні ча юць у су мес ным 
стра тэ гіч ным ву чэн ні «За хад-2017», пры бы лі на тэ ры то-
рыю Бе ла ру сі ў ад па вед нас ці з уста ля ва ным па рад кам. 
Яны зна хо дзяц ца на па лі го нах, пры сту пі лі да ад пра цоў кі 
ву чэб ных пы тан няў. Пры быц цё ў на шу кра і ну ін шых пад-
раз дзя лен няў з Ра сій скай Фе дэ ра цыі з мэ тай удзе лу ў 
ву чэн ні не пра ду гле джа на. У той жа час ін шых ву чэн няў 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, акра мя як «За хад-2017», так са-
ма не пла ну ец ца. Што да ты чыц ца ад пра цоў кі пы тан няў 
на тэ ры то рыі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, то гэ та ад бы ва ец ца 
без пе ра гру поў кі вой скаў на тэ ры то рыю Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь.

Аб мяр коў ва лі пра ект ука за 
Прэ зі дэн та «Аб раз віц ці ганд-
лю, гра мад ска га хар ча ван ня 

і бы та во га аб слу гоў ван ня», 

які ўне се ны на раз гляд кі раў-

ні ка дзяр жа вы. Пад рых тоў кай 

да ку мен та зай ма ла ся ве дам-

ства Ула дзі мі ра Кал то ві ча. 
Пра ект ука за на кі ра ва ны на 
раз віц цё ганд лю, гра мад ска га 
хар ча ван ня, бы та вых па слуг у 
пер шую чар гу ў сель скай мяс-
цо вас ці і ма лых га ра дах.

На пра ця гу апош ніх га доў на-
зі ра ец ца ска ра чэн не коль кас ці 
ма га зі наў у сель скіх на се ле ных 
пунк тах. Толь кі з 2012 па 2015 
га ды яна змен шы ла ся на 10% — 
з 9893 да 8977 адзі нак. У вы ні ку 
там, дзе не каль кі га доў та му бы-
лі пра цу ю чыя кра мы або ін шыя 
аб' ек ты бы та во га аб слу гоў ван-
ня, за ста лі ся пус ту ю чыя бу дын кі. 

Для вы праў лен ня сі ту а цыі пра-
ек там да ку мен та аб лас ныя Са-
ве ты дэ пу та таў на пяць га доў — 
з 1 сту дзе ня 2018-га па 1 сту-
дзе ня 2022 го да — на дзя ля юц ца 
пра вам на пра да стаў лен не шэ-

ра гу пад атко вых і ін шых іль гот 

суб' ек там гас па да ран ня, што 
здзяйс ня юць на зва ныя ві ды 
дзей нас ці на тэ ры то рыі сель скай 
мяс цо вас ці і ў ма лых га ра дах.

— Ад па вед ны пра ект ука-
за прый дзец ца яшчэ раз пра-
ана лі за ваць і да ла жыць для 
пры няц ця ра шэн ня: пры маль-
ны ён, не пры маль ны, і гэ так 
да лей, — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Ган даль, гра-
мад скае хар ча ван не, бы та-
выя па слу гі вель мі важ ныя 
перш за ўсё ў ма лых га ра дах і 
на ся ле. Ні ко му не трэ ба гэ та 
тлу ма чыць. Ме ры, якія мы бу-

дзем пры маць, па він ны быць 
звер ну ты перш за ўсё на гэ ты 
сек тар ака зан ня па слуг.

Да ру чэн не Прэ зі дэн та — 
зняць бар' е ры, што за ма-
рудж ва юць раз віц цё біз не су 
ў ма лых га ра дах і ў сель скай 
мяс цо вас ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на га даў пра сваё ра ней шае 
па тра ба ван не — па зды маць 
пе ра шко ды, якія тар мо зяць 
раз віц цё сфе ры і пе ра шка-
джа юць пра ца ваць:

— Ты пу, коль кі ха ла дзіль-
ні каў мець, дзе мыць по суд, 

ку ды іс ці, што і як нес ці... Трэ-
ба ра біць гэ та прос та, але — з 

са ні тар на га пунк ту гле джан-

ня, ар га ні за цый ных ней кіх 

мер усё па він на быць цал кам 

зра зу ме ла для лю дзей і бяс-

печ на, вось уся кан цэп цыя. 

Та му, ка лі лас ка, дак лад вай це 

па гэ тым пра ек це ўка за: што 

змя ні ла ся пас ля аб мер ка ван-

ня, як вы яго да пра цоў ва лі ці 
вы лі чы це не па трэб ным яго 
да пра цоў ваць.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

Учо ра кі раў нік дзяр жа вы пра вёў ра бо-
чую су стрэ чу з мі ніст рам па па дат ках і 
збо рах Сяр ге ем На лі вай кам. Яе тэ ма — 
два пра ек ты ўка заў Прэ зі дэн та: «Аб 
рэ гу ля ван ні дзей нас ці фі зіч ных асоб» 
і «Аб пад атко вым кансультаванні».

Пра ект пер ша га да ку мен та па шы рае пе ра-
лік ві даў эка на міч най дзей нас ці, які мі гра ма-

дзя не ма юць пра ва зай мац ца без рэ гіст ра цыі 

ў якас ці ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка. 

Умо ва — упла та адзі на га па да тку. У пе ра лік 

ува хо дзяць та кія ві ды дзей нас ці, як про даж 

са ма стой на пры га та ва ных ку лі нар ных вы ра-
баў, пра да стаў лен не мес цаў для ка рот ка тэр-
мі но ва га пра жы ван ня фі зіч ных асоб, вы ка нан-
не па за ка зах спа жыў цоў ра бот па ра мон це 
мэб лі, га дзін ні каў, абут ку, па шы ве адзен ня, 
рас пі лоў цы дроў, па груз цы гру заў і ін шае. 
Пры гэ тым пе ра лік бу дзе па шы рац ца.

Дру гі да ку мент — «Аб пад атко вым кан-
суль та ван ні» — вы клі каў пы тан ні ў кі раў ні ка 
кра і ны:

— Ха це ла ся б, каб вы асаб лі вую ўва гу 
звяр ну лі на экс пер ты зу ка руп цый нас ці гэ-
та га за ко на. Што мя не на сця рож вае: у нас 
ёсць пад атко вая ін спек цыя, якая так ці інакш 
неш та пад каз вае, кан суль туе, ка лі не ка му 
не зра зу ме ла... Каб мы не ле га лі за ва лі плат-
ную дзей насць ва шых пад на ча ле ных: яны 

бу дуць браць гро шы, а пас ля за бу дуць, што 

яны — лю дзі дзяр жаў ныя. Трэ ба на дзяр-

жа ву пра ца ваць, а яны пой дуць за гро шы 

кан суль та ваць, а яшчэ і пра соў ваць не ка га. 

І мы гэ тым са мым ле га лі зу ем жуль ніц кую 
дзей насць.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

ГАНД ЛЯ ВАЦЬ У ВЁС ЦЫ СТА НЕ ПРА СЦЕЙ
Прэ зі дэнт су стрэў ся з мі ніст рам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю

 У ТЭ МУ:
Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ, мі ністр ан ты ма на поль на га рэ гу-

ля ван ня і ганд лю, рас ка заў жур на ліс там, што кі раў нік дзяр-
жа вы ўхва ліў тыя па ды хо ды, якія пра па нуе пра ект ука за:

— Пры гэ тым бы ло ад зна ча на, што ўся ад каз насць за 
ар га ні за цыю ра бо ты па вы ка нан ні ўка за ля жыць на на шым 
мі ніс тэр стве. Са праў ды, мы ба чым сваю за да чу ў па пу ля-
ры за цыі ідэй гэ та га ўка за ў ра бо це з ганд лё вы мі сет ка мі, з 
ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі. У най блі жэй шы час мы 
ар га ні зу ем та кую ра бо ту ў аб лас цях. Сут насць гэ та га ўка за 
ў тым, што пра па ну ец ца асаб лі вы прэ фе рэн цы яль ны рэ жым 
на тэ ры то ры ях у мэ тах за бес пя чэн ня га ран та ва на га год на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва па ца не, якас ці і асар ты мен це.

На мі ну лым тыд ні Аляк сандр Лу ка шэн ка су стра каў ся 
з біз нес ме нам Паў лам Та пу зі дзі сам, асноў най тэ май іх 
раз мо вы бы ло па вы шэн не якас ці жыц ця лю дзей, што 
жы вуць у сель скай мяс цо вас ці. Учо ра кі раў нік дзяр-
жа вы зноў звяр нуў ся да гэ тай за да чы, ка лі пры маў з 
дак ла дам мі ніст ра ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 
ганд лю Ула дзі мі ра КАЛ ТО ВІ ЧА.

ПА СЛАБ ЛЕН НІ ДЛЯ БІЗ НЕ СУ 
І ПАД АТКО ВЫЯ КАН СУЛЬ ТАН ТЫ
Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў з дак ла дам мі ніст ра па па дат ках і збо рах

 У ТЭ МУ:
Сяр гей НА ЛІ ВАЙ КА, мі ністр па па-

дат ках і збо рах, рас ка заў пас ля су стрэ чы 
з кі раў ні ком дзяр жа вы, што абод ва пра ек-
ты да ку мен таў пад тры ма ны. Што да пра-
ек та ўка за, пры све ча на га пад атко ва му 
кан суль та ван ню, то мі ністр за явіў:

— Пра ду гле джа на, што на пер ша па-
чат ко вым эта пе ме та да ла гіч нае су пра-
ва джэн не пад атко вых кан суль тан таў бу-
дзе са праў ды здзяйс няць Мі ніс тэр ства па 
па дат ках і збо рах. У перс пек ты ве гэ та 
функ цыя пя рой дзе да па ла ты пад атко-
вых кан суль тан таў. Стаць пад атко вым 
кан суль тан там змо жа не аба вяз ко ва эка-
на міст. Гэ та мо жа быць і юрыст, і дзе ю чы 
бух гал тар, ад ва кат, та му мы не ка жам пра 
тое, што бу дзе ўве дзе на но вая спе цы яль-
насць у ВНУ.

Не ра да вая 
па дзея

У Па ла цы Не за леж-

нас ці ад быў ся пры ём, 

пры све ча ны 20-год дзю 

ка ман ды Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Са-

бра лі ся лю дзі, якія зра-

бі лі знач ны ўнё сак у яе 

раз віц цё.

Гуль цы прый шлі са сва і мі 

бліз кі мі людзь мі, для іх бы-

ла ар га ні за ва на эк скур сія па 

Па ла цы. Трэ ба ска заць, што, 

ві даць, най больш ці ка вай яе 

част кай ста ла ім пра ві за ва-

ная вы стаў ка да юбі лею ка-

ман ды. На ёй прад стаў ле ны 

са мыя роз ныя здым кі, якія 

на ле жаць і да 1990-х, і да 

2000-х, і да ця пе раш ня га 

ча су. Удзель ні кі пры ёму па-

бы ва лі ў роз ных за лах сла-

ву та га на ўсю кра і ну і на ват 

на ўвесь свет бу дын ка — ад 

за лы ўра чыс тых цы ры мо ній 

да зя лё най, чыр во най, ка-

мін най за лы. Пас ля эк скур-

сіі ўсіх ча ка ла цы ры мо нія 

фа та гра фа ван ня з лі да рам 

ка ман ды — Аляк санд рам Лу-

ка шэн кам.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by


