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До нальд Трамп пад пі саў ды рэк ты ву 
аб ства рэн ні Кас міч ных сіл ЗША

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп 19 лю та га пад пі саў 

ды рэк ты ву аб па чат ку пра цэ су ства рэн ня Кас міч ных 

сіл у якас ці шос та га пад-

раз дзя лен ня мі ніс тэр ства 

ВПС ЗША, па ве дам ляе 

Reuters.

Но вае пад раз дзя лен не 

ВПС бу дзе ад каз ваць за 

шы ро кі шэ раг кас міч ных 

ва ен ных маг чы мас цяў ЗША — па чы на ю чы ад спа да рож-

ні каў, якія пад трым лі ва юць Гла баль ную сіс тэ му па зі цы я на-

ван ня (GPS), і за кан чва ю чы дат чы ка мі, якія да па ма га юць 

ад соч ваць пус кі ра кет. Кас міч ныя сі лы бу дуць мець ста тус, 

ана ла гіч ны ста ту су Кор пу са мар ской пя хо ты, які так са ма 

з'яў ля ец ца асоб ным ві дам уз бро е ных сіл і мае ўлас на га 

ка ман ду ю ча га ў ста ту се на чаль ні ка шта ба, ад нак зна хо-

дзіц ца ў пад па рад ка ван ні мі ніс тэр ства ВМС ЗША.

На цы ры мо ніі пад пі сан ня ды рэк ты вы ў Аваль ным ка бі-

не це прэ зі дэнт ЗША на зваў Кас міч ныя сі лы пры яры тэ там 

на цы я наль най бяс пе кі.

МЗС Шве цыі вы клі кае па сла Венг рыі 
з-за вы каз ван ня ві цэ-прэм' е ра

Па сол Венг рыі ў Шве цыі вы клі ка ны ў мі ніс тэр ства за-

меж ных спраў ка ра леў ства. Пры чы най ста ла рэ ак цыя 

вен гер ска га ві цэ-прэм' е ра Жоль та Шэм' е на на вы каз ван не 

мі ніст ра са цы яль на га стра ха ван ня Шве цыі Ані кі Странд-

хел. Пра гэ та па ве да мі ла Sverіges Radіo.

«Тое, што ад бы ва ец ца ў Венг рыі, вы клі кае тры во гу. 

Ця пер прэм' ер-мі ністр Венг рыі Вік тар Ор бан хо ча, каб з'я-

ві ла ся больш «са праўд ных» вен гер скіх дзя цей. Па лі ты ка 

на вя вае ўспа мі ны аб 30-х га дах», — на пі са ла Странд хел 

на мі ну лым тыд ні ў «Тві тэ ры». Пас ля гэ та га за пі су МЗС 

Венг рыі вы клі ка ла да ся бе па сла Шве цыі ў Бу да пеш це і 

вы ка за ла яму пра тэст.

Вен гер скі ві цэ-прэм' ер Жольт Шэм' ен на зваў у сваю чар-

гу Ані ку Странд хел «бед най іс то тай». «Ча го па він на ха цець 

Венг рыя, як не на ра джэн ня вен гер скіх дзя цей... Я ду маю, 

тое, што ска за ла гэ та бед ная іс то та, са мо з'яў ля ец ца са мой 

не нар маль нас цю», — цы туе Шэм' е на тэ ле ка нал СВТ.

Рас кос мас за пус кае пра ект аб лё ту Зям лі 
ту рыс та мі па «га га рын скім» марш ру це

Бу ду чыя кас міч ныя ту рыс ты змо гуць паў та рыць па лёт 

Юрыя Га га ры на, аб ля цеў шы Зям лю за адзін ві ток. Та кі 

пра ект за пус кае Рас кос мас, па ве да міў у аў то рак кі раў нік 

дзярж кар па ра цыі Дзміт рый Ра го зін.

«За пус ка ем пра ект аб лё ту Зям лі па ка рот кім «га га-

рын скім» марш ру це, што да зво ліць ска ра ціць тэр мі ны 

пад рых тоў кі да па лё ту ах вот ных уба чыць на шу пла не ту 

з кос ма су», — на пі саў Ра го зін у «Тві тэ ры».

У аў то рак у Рас кос ма се па ве да мі лі аб пад пі сан ні з кам-

па ні яй Space Adventures но ва га кант рак ту на па лёт двух 

кас міч ных ту рыс таў, якія да кан ца 2021 го да ад пра вяц ца 

на Між на род ную кас міч ную стан цыю на ад ным ка раб лі.

Га га рын стаў пер шым у све це ча ла ве кам, які ажыц ця-

віў кас міч ны па лёт. На ка раб лі «Ус ход-1» ён 12 кра са ві ка 

1961 го да зра біў адзін ві ток ва кол Зям лі. Яго па лёт пра-

цяг ваў ся 108 хві лін.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пра гэ та па ве да міў прэм' ер-мі ністр 

Сяр гей РУ МАС на па ся джэн ні Са ве та 

Мі ніст раў, дзе аб мяр коў ва лі ся вы ні кі 

са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця ў 

2018 го дзе, ацэн ка пер ша га квар та ла 

і вы ка нан не клю ча вых па ра мет раў 

2019 го да.

Па вод ле слоў Сяр гея Ру ма са, гэ тая за-

да ча да ты чыц ца як рэс пуб лі кан скіх, так і 

ка му наль ных прад пры ем стваў, па коль кі 

сён ня фак тыч на не пра цу юць рын ка выя ін-

стру мен ты для фі нан са ва га азда раў лен ня 

кам па ній. Пры гэ тым мно гія дзяр жаў ныя 

ар га ні за цыі раз ліч ва юць вы ключ на на бюд-

жэт ную пад трым ку.

На га да ем, зы хо дзя чы з па тра ба ван няў кі-

раў ні ка дзяр жа вы ўрад вы клю чыў уня сен не 

на раз гляд Прэ зі дэн та пы тан няў, звя за ных з 

пра мой бюд жэт най пад трым кай прад пры ем-

стваў. Прэм' ер-мі ністр пад крэс ліў: ка лі кам-

па нія не вы кон вае ўмо вы ака за най дзярж-

пад трым кі, яна не мае пра ва раз ліч ваць 

на яе ў да лей шым. Ка лі ёсць па зі тыў ныя 

зру хі, то ў вы ключ ным вы пад ку ўрад мо жа 

раз гле дзець маг чы масць рэ струк ту ры за цыі 

за па зы ча нас ці, але ўсё бу дзе пра хо дзіць 

пад жорст кім кант ро лем і, як пра ві ла, са 

зме най кі раў ні ка.

Яшчэ сё ле та ўрад зой мец ца вы бу доў ван-

нем кар па ра тыў на га кі ра ван ня на дзярж-

прад пры ем ствах. Пад рых та ва ны пра ект 

ука за, згод на з якім пра ду гле джа на пры зна-

чэн не прад стаў ні ка мі дзяр жа вы вы шэй шых 

служ бо вых асоб у на зі раль ныя са ве ты най-

больш знач ных ак цы я нер ных та ва рыст ваў з 

до ляй дзяр жа вы ў ста тут ных фон дах. Та кім 

чы нам, упэў не ны Сяр гей Ру мас, на зі раль-

ныя са ве ты пе ра ста нуць быць фар маль ны мі 

ор га на мі.

Не каль кі слоў аб вы ні ках мі ну ла га го да: 

прэм' ер-мі ністр звяр нуў ува гу, што з ся мі 

най важ ней шых па каз чы каў пра гно зу не вы-

ка на ны вы ні ко вы — тэмп рос ту ВУП, які на 

0,5 пра цэнт на га пунк та «не да цяг нуў» да 

пра гно зу (103 % пры пла не 103,5 %). Ён 

ад зна чыў важ насць та го, што эка на міч ны 

рост у 2018 быў за бяс пе ча ны пры за ха ван ні 

мак ра эка на міч най зба лан са ва нас ці.

«Сфар мі ра ва на ста ноў чае саль да знеш ня-

га ганд лю ў па ме ры амаль 700 мільёнаў до ла-

раў. Вы нік гэ ты леп шы, чым у мі ну лым го дзе. 

У пра гноз ным ка лі до ры ўтры ма на ін фля цыя. 

Цэ на вая ста біль насць і рост гра шо вых да хо-

даў на сель ніц тва спры я лі рос ту на ўнут ра ным 

спа жы вец кім рын ку», — да даў ён.

Так са ма Сяр гей Ру мас прын цы по вым 

пы тан нем ся род за дач на гэты год на зваў 

за бес пя чэн не вы ка нан ня па ра мет раў пя ці-

га до вай пра гра мы, паведамляе сайт Савета 

міністраў.

Ка заў і пра бу даў ніц тва жыл ля для шмат-

дзет ных сем' яў на 2019 год. Так, для гэ тай 

ка тэ го рыі сем' яў сё ле та бу дзе па бу да ва на 

12 ты сяч ква тэр або 960 ты сяч квад рат ных 

мет раў. Прэм' ер-мі ністр за клі каў Мі ніс тэр-

ства ар хі тэк ту ры і гу бер на та раў да 15 са ка-

ві ка сфар мі ра ваць адзі ную таб лі цу: што гэ та 

бу дуць за да мы і што гэ та бу дуць за лю дзі, 

якім па бу ду юць ква тэ ры.

СКА ЗА НА — ЗРОБ ЛЕ НА
Клю ча вая за да ча на 2019 год — па вы шэн не эфек тыў нас ці і кан ку рэн та здоль нас ці дзярж сек та ра

Для ўня сен ня ў Па ла ту прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо-

ду рых ту ец ца пра ект но ва га 

для Бе ла ру сі за ко на «Аб су до-

ва-экс перт най дзей нас ці». Дэ-

пу та ты аса біс та па зна ё мі лі ся 

з ра бо тай Дзяр жаў на га ка мі-

тэ та су до вых экс пер тыз.

«Зла дзеі яшчэ не па спе лі рас па-

ка ваць на ра ба ва нае, а ў дзве ры ўжо 

па сту ка ла мі лі цыя. Ад біт кі паль цаў 

ледзь не ў рэ жы ме рэ аль на га ча-

су «вы да лі» зла чын цаў», — тлу ма-

чыць стар шы ня ка мі тэ та Анд рэй 

ШВЕД, дэ ман стру ю чы са мае су час-

нае аб ста ля ван не. І гэ та да лё ка не 

ўсё, на што здоль ныя пра фе сі я на лы 

ка мі тэ та пры да па мо зе спе цы яль-

ных тэх ніч ных срод каў.

Што год вя дзен не кры мі на ліс-

тыч ных улі каў спры яе рас крыц цю 

больш чым 20 ты сяч зла чын стваў. 

Ад біт кі паль цаў — гэ та пер шае, 

што не да свед ча ны ча ла век пры-

га дае пра ра бо ту су до ва га экс-

пер та, але спе цы я ліс ты ка мі тэ та 

пра вод зяць ка ля 160 ты сяч ві даў і 

пад ві даў да сле да ван няў: ад зброі 

і да ку мен таў да каш тоў ных ка мя-

нёў. На яў насць у аб' ек це за ба ро-

не ных да аба ро ту рэ чы ваў вы зна-

ча ец ца круг ла су тач на на працягу 

40 хві лін.

Пра цу юць ма біль ныя ла ба ра то-

рыі, выхоўваюцца но выя пра фе-

сі я на лы, не за ста ец ца пы тан няў 

без ад ка зу — рас кры ва юц ца на ват 

даў нія зла чын ствы... Да та го ж ка-

мі тэт па спя хо ва зні жае бюд жэт ныя 

вы дат кі на да ра гія пры бо ры, якім 

ня ма ана ла гаў. Апош ніх за ста ец ца 

ўсё менш: пра дук цыя «Белсудэк-

спертзабеспячэння» ў ста не кан-

ку ры ра ваць з ім парт най. Ка лісь ці 

экс пер ты па він ны бы лі яшчэ ске-

міць, як без ліш ніх сля доў да вез ці 

да ла ба ра то рыі ада бра ны, на прык-

лад, ма біль ны тэ ле фон ці шпрыц. 

За раз та ко га пы тан ня ня ма: ка лі 

лас ка, ёсць спе цы яль ная ўпа коў ка 

бе ла рус кай вы твор час ці. Як і кры-

мі на ліс тыч ныя срод кі, і пра грам-

нае за бес пя чэн не.

Ня дзіў на, што пе рай маць бе-

ла рус кі до свед імк нуц ца не толь кі 

кра і ны пост са вец кай пра сто ры: 

у Бе ла ру сі ў 2013 го дзе ство ра-

ны адзі ны экс перт ны ор ган, які 

аб' яд наў роз ныя га лі ны. У 2015-м 

пры ня ты за кон аб ка мі тэ це су дэкс-

пер тыз. За гэ ты час знач на ска ра-

ці лі ся тэр мі ны раз гля ду спраў у су-

дах і рас сле да ван ня кры мі наль ных 

спраў. Ра ней зня во ле ныя маг лі ча-

каць экспертных за клю чэн няў да 

12 ме ся цаў, за раз — за рэд кім вы-

клю чэн нем — 30 дзён. А па кож най 

кры мі наль най спра ве ў Бе ла ру сі 

пра во дзіц ца мі ні мум па 2-3 экс пер-

ты зы, ча сам да дзя сят каў.

Са ма стой ныя за ка на даў чыя 

ак ты па су до вай дзей нас ці ёсць у 

Ка зах ста не, Кыр гыз ста не, Укра і-

не, Мал до ве і ін шых кра і нах. Але ў 

іх ня ма ана ла гаў на ша га ка мі тэ та. 

Бе ла русь, та кім чы нам, па ча ла з 

прак ты кі і вось па ды шла да ства-

рэн ня ад па вед на га за ко на. Для 

леп ша га ра зу мен ня асаб лі вас цяў 

пра цы «на ву ко вых суд дзяў», як іх 

ча сам на зы ва юць, пар ла мен та рыі 

(да лё ка не ўсе з якіх — юрыс ты) 

па зна ё мі лі ся з гіс то ры яй, су час-

нас цю і перс пек ты ва мі ка мі тэ та.

«Ні вод ная се сія Па ла ты прад-

стаў ні коў не абы хо дзіц ца без раз-

гля ду за ко на пра ек таў, на кі ра ва ных 

на ўдас ка на лен не пра цэ су аль на-

га за ка на даў ства. Но вы за кон 

павысіць эфек тыў насць су до ва-экс-

перт най дзей нас ці, вы ні ко васць ба-

раць бы са зла чын нас цю, аба ро ну 

пра воў гра ма дзян», — пад крэс ліў 

на мес нік стар шы ні Па ла ты прад-

стаў ні коў Ба ляс лаў ПІРШ ТУК.

Па сло вах стар шы ні Па ста-

ян най ка мі сіі па за ка на даў стве 

На тал лі ГУЙ ВІК, у ад па вед нас ці 

з пла нам пад рых тоў кі за ко на пра-

ек таў на 2019 год, за цвер джа ным 

Прэ зі дэн там, пра ект за ко на аб су-

до ва-экс перт най дзей нас ці бу дзе 

ўне се ны ў Па ла ту прад стаў ні коў у 

най блі жэй шы час.

За ко на пра ект рых ту ец ца На-

цыя  наль ным цэнт рам за ка на даў-

ства і пра ва вых да сле да ван няў і 

бу дзе ўне се ны ад імя Прэ зі дэн та. У 

да ку мен це бу дуць пра ду гле джа ны 

агуль ныя стан дар ты для Дзяр жаў-

на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз, 

пры ват ных экс пер таў (іх у кра і не 

больш за дзве ты ся чы) і экс пер таў 

су меж ных струк тур — па гра ніч на-

га і мыт на га ка мі тэ таў, Ка мі тэ та 

дзяр жаў най бяс пе кі.

Га лоў ная за да ча но ва га за ко на-

пра ек та — аба ра ніць пра вы гра ма-

дзян пры пра вя дзен ні су до вых экс-

пер тыз. Як пад крэс ліў ды рэк тар 

На цы я наль на га цэнт ра за ка на-

даў ства і пра ва вых да сле да ван-

няў Ва дзім ІПА ТАЎ, да гэ туль не 

за бяс пе ча на сіс тэм нае рэ гу ля ван-

не су до ва-экс перт най дзей нас ці, 

ня ма адзі ных па ды хо даў да до пус-

ку ра бот ні каў.

Та му ў пра ект за ко на ўклю ча ны 

аба вяз ко вая атэс та цыя асоб, якія 

жа да юць атры маць пра ва пра во-

дзіць экс пер ты зы, і лі цэн за ван не 

не дзяр жаў ных уста ноў. Экс пер там 

пла ну ец ца да зво ліць уклю чаць у 

за клю чэн не ўлас ныя мер ка ван ні, 

на конт якіх не бы лі па стаў ле ны 

пы тан ні.

За кон па він ны ўрэ гу ля ваць і 

тэр мі ны пра вя дзен ня экс пер тыз 

(як пра ві ла, не больш за 30 ка-

лян дар ных дзён для ўста ноў усіх 

фор маў улас нас ці).

Пра ект да ты чыц ца і пра воў і аба-

вяз каў фі зіч ных асоб, у ад но сі нах да 

якіх пра во дзіц ца су до вая экс пер ты-

за, — да гэ туль іх пра ва вое ста но-

ві шча не за ма ца ва на. Ка лі да сле-

да ван не пра во дзіц ца пры му со ва 

(на прык лад, ча ла век зме шча ны ў 

ста цы я нар), ушчам лен не не ка то рых 

пра воў не па збеж нае і па трэб на для 

на леж на га пра вя дзен ня экс пер ты-

зы, бяс пе кі са мой асо бы ці ін шых 

лю дзей. Част ка пра ек та за ко на вы-

зна чае ўмо вы і мес ца пра вя дзен ня 

экс пер ты зы, аб' ек там якой з'яў ля ец-

ца фі зіч ная асо ба.

«Аб' ек тыў насць. Го нар. Ай чы-

на» — для экс пер таў дзяр жаў на га 

ка мі тэ та гэ та больш, чым сло вы. 

Гэ та кошт іх за клю чэн ня па кан-

крэт най экс пер ты зе, ад яко га мо-

жа за ле жаць бяс пе ка ўсёй кра і ны. 

Ці лёс ад на го ча ла ве ка.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Ва ўрадзеВа ўрадзе

За кон для экс пер таў, які важ ны для кож на га
У кра і не рас пра цу юць адзі ныя па ды хо ды пры пра вя дзен ні су до вых да сле да ван няў


