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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Пен та гон вы кон вае за гад Трам па 
рас пра ца ваць ва ры ян ты ад ка зу 
на па гро зы КНДР

Прэ зі дэнт ЗША До наль да 
Трамп даў дак лад нае рас па-
ра джэн не «рас пра ца ваць на-
дзей ныя і эфек тыў ныя ва ен-
ныя ва ры ян ты» ў ад каз на па-
гро зы з бо ку КНДР, і Пен та гон 
«зай ма ец ца ме на ві та гэ тым». 
Ад па вед ную за яву зра біў у гу-
тар цы з жур на ліс та мі, якія яго 

су пра ва джа юць, стар шы ня Ка мі тэ та на чаль ні каў шта боў 
Уз бро е ных сіл ЗША ге не рал Джо зэф Да нфард, які зна хо-
дзіц ца з афі цый ным ві зі там у КНР.

Як па ве да мі ла агенц тва Assocіated Press, та кім чы нам 
ён ад ка заў на прось бу пра ка мен та ваць сло вы га лоў на га 
па лі тыч на га стра тэ га Бе ла га до ма Сты ве на Бэ на на, які 
ска заў у апуб лі ка ва ным у се ра ду ін тэр в'ю ча со пі су Amerіcan 
Prospect, што «ні я ка га ва ен на га ра шэн ня [паў ноч на ка рэй-
скай ра кет най праб ле мы] ня ма». Тым не менш Да нфард 
пад крэс ліў, што Трамп пра ма за га даў «нам рас пра цоў ваць 
на дзей ныя і эфек тыў ныя ва ен ныя ва ры ян ты, і мы зай ма-
ем ся ме на ві та гэ тым».

Па яго сло вах, ва ен ны ад каз на ра кет ную па гро зу КНДР 
быў бы «жах лі вы», ад нак да зво ліць Пхень я ну рас пра цоў-
ваць срод кі на ня сен ня ядзер на га ўда ру па Злу ча ных Шта-
тах — «не да пу шчаль на».

Пры шці на ад хі лі ла пра па но ву кі раў ні ка 
МЗС Сер біі па дзя ліць Ко са ва

Прад стаў нік не пры зна най Са ўбез ам ААН рэс пуб лі кі 
Вло ра Чы та ку за яві ла, што аб ве шча ная ў ад на ба ко вым 

па рад ку не за леж насць Ко са ва — «гэ та не ча со вы пра-
ект».

Пры шці на лі чыць пра па но ву кі раў ні ка МЗС Сер біі Іві цы 
Да чы ча па дзя ліць Ко са ва на серб скі і ал бан скі ра ё ны не бяс-
печ най для рэ гі ё на. Пра гэ та за яві ла ўчо ра на па ся джэн ні 
Са ве та Бяс пе кі ААН прад стаў нік не пры зна най рэс пуб лі кі 
Вло ра Чы та ку.

«Вяр тан не кан цэп цыі пры няц ця ра шэн няў па эт ніч ных 
мер ка ван нях — гэ та не бяс печ на для ўся го рэ гі ё на. Ка лі 
мы ад хі лім куль тур ную і эт ніч ную раз на стай насць унут ры 
на шых дзяр жаў, унут ры на шых меж, та ды якім чы нам мы 
змо жам су іс на ваць [з Сер бі яй] у Еў ра пей скім са ю зе, не 
ка жу чы ўжо пра больш чым ка лі-не будзь уза е ма звя за ны 
свет. Нар ма лі за цыі і пры мі рэн ня не да біц ца драб нен нем і 
пад па рад ка ван нем», — ад зна чы ла прад стаў нік не пры зна-
най рэс пуб лі кі.

Мель бурн пры зна ны са мым кам форт ным 
го ра дам све ту

Го рад Мель бурн у Аў стра ліі на зва ны са мым кам форт-
ным го ра дам для жыц ця, па вер сіі ана лі ты каў вы дан ня The 
Economіst, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы.

Скла даль ні кі спі су ўліч ва лі ста біль насць, інф ра струк ту ру, 
стан на ва коль на га ася род дзя, ахо вы зда роўя і аду ка цыі, 
куль ту ры. Мель бурн на браў 97,5 ба ла са 100 маг чы мых. 
На дру гім мес цы ў рэй тын гу раз мяс ці ла ся Ве на (Аў стрыя), 
да лей ідуць тры ка над скія га ра ды — Ван ку вер, Та рон та, 
Кал га ры. У топ-10 па кам фор це для жыц ця так са ма ўвай-
шлі Ад эла і да, Перт (Аў стра лія), Ок ленд (Но вая Зе лан дыя), 
Хель сін кі (Фін лян дыя), Гам бург (Гер ма нія). Уся го ацэнь ва-
ла ся 140 га ра доў.

Як пра ві ла, у лі да ры рэй тын га трап ля юць не са мыя буй-
ныя га ра ды эка на міч на раз ві тых кра ін све ту. Гэ та тлу ма чыц-
ца тым, што ў ме га по лі сах до сыць ад чу валь ная на груз ка на 
інф ра струк ту ру, больш скла да на за бяс печ ваць бяс пе ку.

Пад на гля дам Прэ зі дэн та
Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка пра ін спек-
туе ход убо рач най кам па ніі ва ўсход ніх рэ гі ё нах Бе-
ла ру сі. Пра гэ та БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

У дру гой па ло ве дня 16 жніў ня Прэ зі дэнт пра цяг нуў се-
рыю ра бо чых па ез дак па кра і не. Ка лі не каль кі дзён та му 
кі раў нік дзяр жа вы пад ра бяз на азна ё міў ся і пра кант ра ля ваў 
ход убо рач най кам па ніі на паў днё вым за ха дзе Бе ла ру сі, 
то за раз у цэнт ры ўва гі Аляк санд ра Лу ка шэн кі ўсход нія 
рэ гі ё ны.

«Прэ зі дэнт Бе ла ру сі на вер та лё це аб ля цеў ус ход нюю 
част ку ста ліч на га рэ гі ё на і боль шасць ра ё наў Ма гі лёў скай 
воб лас ці, на зі ра ю чы з вы шы ні за ўбор кай ура джаю», — пра-
ін фар ма ва лі ў прэс-служ бе. Ужо сён ня Аляк сандр Лу ка шэн-
ка аса біс та на ве дае і пра кант ра люе сі ту а цыю на па лях і ў 
гас па дар ках гэ тых рэ гі ё наў. За пла на ва ны ме ра пры ем ствы 
і на па лях Ві цеб скай воб лас ці.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by Па вод ле яго слоў, за асно-
ву ўзя тыя два сцэ на рыі раз-
віц ця эка но мі кі ў за леж нас ці 
ад роз ных знеш ніх і ўнут-
ра ных умоў. Пер шы — гэ та 
мэ та вы сцэ на рый, на асно ве 
яко га рас пра ца ва ны пра ект 
пра гно зу са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Для раз лі ку бюд-
жэ ту за асно ву ўзя ты кан сер-
ва тыў ны сцэ на рый раз віц ця. 
«У пра гноз ных да ку мен тах 
за хоў ва юц ца прын цы пы 
ацэн кі ра бо ты кі раў ні коў усіх 
уз роў няў на асно ве клю ча вых 
па каз чы каў эфек тыў нас ці. 
Для ўра да і Нац бан ка та кі мі 
па каз чы ка мі бу дуць з'яў ляц ца 
най важ ней шыя па ра мет ры 
пра гно зу. Уся го іх 7», — ад-
зна чыў кі раў нік ура да.

Анд рэй Ка бя коў звяр нуў 
ува гу, што пры мэ та вым 
сцэ на рыі праг на зу ец ца 
рост ВУП на 3,4%, пра дук-
цый нас ці пра цы — на 2,8%. 
Ін вес ты цыі ў асноў ны ка-
пі тал пе ра вы сяць ча ка ныя 
ін вес ты цыі ў гэ тым го дзе 
на 6,8 пра цэн та, экс парт 
пры рас це на 6 пра цэн таў 
пры прак тыч най зба лан са-
ва нас ці знеш ня га ганд лю. 
Акра мя гэ та га, ча ка ец ца 
пры цяг нен не 1,45 млрд до-
ла раў ЗША пра мых за меж-
ных ін вес ты цый. Ін фля цыя 
за год (ад сне жня да снеж-
ня) не па він на пе ра вы сіць 
сямі пра цэн таў, а рэ аль ныя 
на яў ныя да хо ды на сель ніц-
тва ў 2018 го дзе вы рас туць 
на 3,2 пра цэн та.

«Гэ тыя па ра мет ры да зва-
ля юць за бяс пе чыць вы хад на 
тра ек то рыю рос ту эка но мі кі, 
пра ду гле джа ную пя ці га до-
вай пра гра май. Пра па ну ец ца 
за ха ваць вер ты каль на ін тэ-
гра ва ную сіс тэ му клю ча вых 
па каз чы каў і для кі раў ні коў 
усіх уз роў няў. Асноў ны ўпор 
у гэ тай сіс тэ ме — на якас ныя 
(фі нан са выя) па каз чы кі, экс-
парт і ства рэн не но вых пра-
цоў ных мес цаў», — пад крэс-
ліў прэм' ер-мі ністр.

Ён звяр нуў ува гу на не-
аб ход насць та го, каб мэ та-
выя па ра мет ры эка на міч на га 
раз віц ця на 2018 год ад па-
вя да лі па ра мет рам раз віц ця, 
пра ду гле джа ным пра гра май 
пя ці год кі. А гэ та ў пер шую 
чар гу за бес пя чэн не зба-
лан са ва нас ці пла цеж на га 
ба лан су і бюд жэ ту і ўстой-
лі васць фі нан са вай сіс тэ мы, 
якая сты му люе эка на міч ны 
рост. Анд рэй Ка бя коў пад-
крэс ліў, што на гэ тыя мэ ты 
па він ны быць ары ен та ва ны 
ўсе ін стру мен ты эка на міч-

най па лі ты кі. Прэм' ер-мі ністр 
пад крэс ліў так са ма не аб ход-
насць іс тот на га па вы шэн ня 
кан ку рэн та здоль нас ці бе ла-
рус кіх та ва раў і па слуг на 
знеш ніх рын ках і зні жэн ня за-
леж нас ці эка но мі кі ад ва ган-
няў на сы ра він ных рын ках. 
«Рост экс пар ту на 6% — гэ-
та вель мі ня прос тая за да ча. 
Рост па ві нен быць за бяс пе-
ча ны ў асноў ным за кошт на-
рошч ван ня фі зіч ных аб' ёмаў 
тэх ні кі, пра дук цыі АПК, па-
слуг», — ад зна чыў ён.

Яшчэ адзін ас пект, на 
які ак цэн та ваў ува гу Анд-
рэй Ка бя коў, — ства рэн не 
но вых пра цоў ных мес цаў і 
но вых прад пры ем стваў пры 
ак тыў ным уцяг ван ні ў гэ ты 
пра цэс пры ват на га ка пі та-
лу. Так са ма ў цэнт ры ўва гі 
раз віц цё рэ гі ё наў, якія ва ло-
да юць вы со кім вы твор чым 
па тэн цы я лам і ад па вед най 
інф ра струк ту рай. 

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by



Ва ўра дзеВа ўра дзе   РАЗ ЛІ КІ НА ЗАЎТ РА
На ступ ны год па ві нен «пад рас ціць» ВУП на 3,4%

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.
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Мі лі цыя на служ бе і на ні ве
Гро дзен скія пра ва ахоў ні кі не толь кі со чаць 
за па рад кам, але і да па ма га юць на ўбор цы
Уз ро вень зла чын нас ці ў Гро дзен скай воб лас ці — 
адзін з са мых ніз кіх у кра і не. Агуль ную тэн дэн цыю 
так са ма мож на на зваць ста ноў чай, бо за 10 га доў 
коль касць пра ва па ру шэн няў у рэ гі ё не ска ра ці ла ся 
амаль на па ло ву. Аб гэ тым па ве да міў пад час прэс-
кан фе рэн цыі на чаль нік Гро дзен ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў Ва дзім СІ НЯ ЎСКІ.

Так, за 6 ме ся цаў гэ та га го да за фік са ва на 40,4 пра ва па-
ру шэн ня на 10 тыс. на сель ніц тва. Менш толь кі ў Брэсц кай 
воб лас ці — 38,5. Знач на зні зі ла ся коль касць за бой стваў, 
гра бя жоў, вы ма галь ніц тваў, вы кра дан няў, мах ляр ства. Па-
вы сіў ся і пра цэнт рас кры ва льна сці. За пер шае паў год дзе 
ён скла дае 68,1% ад усіх пра ва па ру шэн няў. У гэ тай спра ве 
мі лі цыі са дзей ні ча юць не абы яка выя жы ха ры воб лас ці. За 
паў го да яны да па маг лі знай сці 7 зла чын цаў, фо та і ві дэа 
якіх бы лі раз ме шча ны на афі цый ным сай це УУС і ў са-
цыяль ных сет ках.

Свой плён дае і ба раць ба з не за кон ным аба ро там нар-
ко ты каў. Зла чын насць у гэ тай сфе ры зні жа ец ца. Менш 
ста ла фак таў збы ту. Гэ та звя за на з за тры ман нем вя лі кіх 
пар тый нар ко ты каў, што па пя рэдж вае іх рас паў сюдж ван-
не, асаб лі ва ў ма ла дзёж ным ася род дзі. Так, з па чат ку го да 
за тры ма на 74 кг га шы шу, спы не на ра бо та 19 ін тэр нэт-кра-
маў. За раз рас сле ду юц ца спра вы ў да чы нен ні гра ма дзян 
Ра сіі, Укра і ны, Бе ла ру сі, звя за ныя са збы там нар ко ты каў. 
Ра бо ту ў гэ тым кі рун ку гро дзен скія пра ва ахоў ні кі лі чаць 
пры яры тэт най. Ва ўсіх рай ад дзе лах воб лас ці ўве дзе ны 
стаў кі су пра цоў ні каў па нар ка кант ро лі.

Асаб лі вую ўва гу вар та ўдзя ляць і праб ле ме п'ян ства. 
Ад атруч ван ня ал ка го лем за гі ну ла ў воб лас ці 89 ча ла век. За 
паў го да ў рэ гі ё не рэа лі за ва на з раз лі ку на кож на га жы ха ра 
30 літ раў ал ка го лю. Гро дзен скія пра ва ахоў ні кі лі чаць, што про-
даж ал ка голь най пра дук цыі трэ ба больш рэг ла мен та ваць.

Ва дзім Сі ня ўскі вы ка заў за не па ко е насць рос там зла-
чын стваў ся род пад лет каў. За паў го да імі здзейс не на 
121 пра ва па ру шэн не. У па раў на нні з ад па вед ным пе ры я-
дам мі ну ла га го да рост склаў 36%. Рас це коль касць кра-
дзя жоў, вы кра дан няў аў та ма бі ляў, ху лі ган ства. Да гэ та га 
пад клю ча юц ца і ма ла лет нія, пры тым у ста не ал ка голь на га 
ап'я нен ня. Вы яў ле на 80 фак таў зла чын стваў на ву чэн цаў 
уста ноў аду ка цыі. 

Ва дзім Сі ня ўскі агу чыў і фак ты пра ва па ру шэн няў, якія 
вы яў ле ны пад час жні ва. Так, у ад ной з гас па да рак Свіс лац-
ка га ра ё на зні шчы лі 45 т збож жа мі ну ла га ўра джаю, каб 
вы зва ліць мес ца для но ва га. Па гэ тым фак це ўзбу джа на 
кры мі наль ная спра ва. Так са ма пад час убо рач най кам па ніі 
быў за тры ма ны кі роў ца ад на го з сель гас прад пры ем стваў 
Шчу чын ска га ра ё на. У ка бі не яго ма шы ны быў уста ноў ле ны 
пры бор, які ка рэк ці ра ваў па ка зан ні спі до мет ра. Толь кі за 
адзін дзень ва дзі цель краў ка ля 180 л ды зель на га па лі ва. 
На зі ра юц ца і фак ты не да стат ко вай за ха ва нас ці да ра гой 
тэх ні кі, ёсць вы пад кі, ка лі ад праў ля юць на ме та ла лом вуз-
лы і агрэ га ты, якія яшчэ мож на вы ка рыс тоў ваць. Да рэ чы, 
мі лі цыя не толь кі со чыць за па рад кам, але і да па ма гае на 
ўбор цы. Пяць су пра цоў ні каў унут ра ных спраў спе цы яль на 
ўзя лі вод пуск пад час жні ва, каб пра ца ваць на по лі.

Ця пер у аб лас ным упраў лен ні вя дзец ца ра бо та па за-
мя шчэн ні ва кант ных па сад. У Гро дзен скую воб ласць на-
кі ра ва на 59 вы пуск ні коў Ака дэ міі МУС і 15 вы пуск ні коў 
Ма гі лёў ска га ін сты ту та МУС. Поў нас цю ўкам плек та ва на 
ўпраў лен не кры мі наль най мі лі цыі. Вя дзец ца на бор на па-
са ды ўчаст ко вых ін спек та раў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. margo@zviazda.by

Пра ек ты пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га раз віц-
ця, бюд жэ ту і асноў ныя кі рун кі гра шо ва-крэ дыт най 
па лі ты кі дзяр жа вы на на ступ ны год раз гле дзе лі на 
па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў. Прэм' ер-
мі ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ па ве да міў: ак тыў ная ра бо та 
над пра ек та мі на зва ных да ку мен таў вя дзец ца ўжо 
ча ты ры ме ся цы.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Ка пі таль ны ра монт жыл ля з ад-

на го бо ку не да стат ко вы, а з ін ша га — 
не дас ка на лы ме ха нізм фі нан са ван ня 
кап ра мон ту. У гэ тай важ най спра ве 
не ўка ра ня ец ца пры ват на-дзяр жаў-
нае парт нёр ства. Хоць ёсць доб рыя 
яго пры кла ды, ска жам, у Ра сіі. Утры-
ман не жыл лё ва га фон ду і пры да ма вых 
тэ ры то рый так са ма па тра буе ўдас ка-
на лен ня. А ха рак тар на ступ стваў ад-
мі ніст ра цый на га зні жэн ня та ры фаў на 
ЖКП мо жа быць не бяс печ ны. За мест 
кам пе тэнт ных эка на міч ных і ар га ні за-
цый на-тэх ніч ных ра шэн няў Мін жыл кам-
гас і ка му наль ныя служ бы на мес цах 
за хап ля юц ца ды рэк тыў най дзей нас цю. 
Па трэб на адзі ная дзяр жаў ная па лі ты ка 
ў га лі не: эка на міч ная, ме та да ла гіч ная, 
кад ра вая, ін вес ты цый ная, та рыф ная, — 
па ра іў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Та рыф ная па лі ты ка, да рэ чы, ця пер 
ба зі ру ец ца на па этап ным па вы шэн ні та-
ры фаў для на сель ніц тва. Ука зам Прэ зі-
дэн та №550 за цвер джа ны што га до вы 
рост та ры фаў з 1 сту дзе ня ў эк ві ва лен-
це пяці до ла раў і што квар таль ная ін дэк-
са цыя та ры фаў на ЖКП у за леж нас ці ад 
рос ту да хо даў на сель ніц тва. Та рыф ная 
па лі ты ка пра лі ча на ўжо да 2020 го да.

Да кан ца 2017-га за пла на ва на дзве 
ін дэк са цыі. Кошт комп лек су ба за вых 
па слуг ЖКГ пад рас це 1 ве рас ня на 8% 
і 1 снеж ня — на 10%.

— Гэ та звя за на з рос там на мі наль на-
га на лі ча на га за роб ку лю дзей, — рас тлу-
ма чыў Іван ВЕЖ НА ВЕЦ, на мес нік мі-
ніст ра ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван-
ня і ганд лю Бе ла ру сі (МАРГ). — З улі-
кам та кой ін дэк са цыі і за пла на ва на га 
з 1 сту дзе ня 2018-га па вы шэн ня пла ты 
за ЖКП у ме жах пяці до ла раў мы вый-
дзем па ўсіх па слу гах ЖКП, за вы клю-
чэн нем цеп ла за бес пя чэн ня, на 100-пра -
цэнт ны ўзро вень па крыц ця за трат.

На не ка то рыя па слу гі рост бу дзе 
іс тот ны, да даў ён. Так, та рыф па ка-
на лі за цыі вы рас це на 48,5%, кошт ха-
лод на га во да за бес пя чэн ня па вя лі чыц ца 
на 27,7%, ра док па аба ро це з цвёр ды мі 
ка му наль ны мі ад хо да мі «па ця жэе» на 
19%. Пры гэ тым агуль на «жы роў ка» па-
вя лі чыц ца толь кі на пяць до ла раў. Та кім 
чы нам на ка нец 2017-га апла та ЖКП у 
двух па ка ёў цы па ме рам 48 м2 з тры ма 
жы ха ра мі ў ацяп ляль ны пе ры яд абы-
дзец ца ў 93 руб лі, а ўзро вень па крыц ця 
на сель ніц твам комп лек су ка му наль ных 
па слуг уз ды мец ца да 74,8%. Да кан ца 
2018-га гэ ты па каз чык да сяг не 85%, да 

2020 го да — бу дзе 93,3%, а вось пла-
ну е мых 100% да сяг нуць мож на бу дзе 
толь кі ў 2025-м.

Аляк сандр ПА ПКОЎ, стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні за пэў ніў, што ра бо та 
па вы ра шэн ні пы тан няў ЖКГ пра цяг-
нец ца праз ста сун кі са спе цы я ліс та мі 
ад па вед ных струк тур, каб рас пра ца-
ваць кан крэт ныя пра па но вы да ве ра-
сень ска га се мі на ра з удзе лам кі раў ні ка 
дзяр жа вы:

— Ка лі Прэ зі дэнт га во рыць пра рэ-
фар ма ван не ка му наль ных струк тур, ён, 
пэў на, мяр куе пра сур' ёз ную пра ду ма-
ную кан цэп цыю, якую мож на пра па на-
ваць для рэ фар ма ван ня. Пра па но вы 
прад стаў ні коў мі ніс тэр стваў і ве дам-
стваў па ўдас ка на лен ні сіс тэ мы ЖКГ 
уз ня лі ма су праб лем, якія па тра бу юць 
вы ра шэн ня. Та рыф ная па лі ты ка, на ва-
коль нае ася род дзе, функ цы я на ван не 
сіс тэм во да за бес пя чэн ня і ін шыя — гэ-
та пы тан ні, якія ха рак та ры зу юць на ша 
жыц цё. Яны па тра бу юць сур' ёз най ка ар-
ды на ва нас ці і перш за ўсё — на ўзроў ні 
ўра да. Мы па ста ра лі ся сён ня знай сці 
кі рун кі, якія трэ ба рэа лі за ваць.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by

ДА КАН ЦА ГО ДА «КА МУ НАЛ КА» 
ЗМЕ НІЦ ЦА ДВОЙ ЧЫ


