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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Кан грэс ме ны ЗША аб ме жа ва лі па мер пен сіі 
экс-прэ зі дэн там да $200 ты сяч у год

Рэс пуб лі ка нец Джо дзі 
Хайс па ве да міў, што ў бя-
гу чым фі нан са вым го дзе 
пяць экс-прэ зі дэн таў кра і-
 ны, якія жы вуць на сён-
няш ні дзень, абы шлі ся 
бюд жэ ту ў $2,84 млн.

Чле ны Па ла ты прад-
стаў ні коў ЗША пры ня лі 
за ко на пра ект, які аб мя жоў вае па мер пен сій бы лым прэ зі-
дэн там кра і ны да $200 тысяч у год. Ця пер дзяр жаў ная пен сія 
ім на ліч ва ец ца ў па ме ры $205 ты сяч у год. За ко на пра ект 
пра ду гледж вае так са ма па мян шэн не да $500 ты сяч у год 
су мы, якая вы дзя ля ец ца кож на му з іх на арэн ду офі са і 
апла ту пра цы шта та па моч ні каў.

Прак тыч на ўсе дэ пу та ты кан грэ са, хто вы сту паў, пад-
крэс лі ва лі, што экс-прэ зі дэн ты за раб ля юць на чы тан ні лек-
цый і вы дан ні сва іх ме му а раў міль ё ны до ла раў, не ма юць 
па трэ бы ў фі нан са вай да па мо зе з бо ку дзяр жа вы.

Як ад зна чыў іні цы я тар за ко на пра ек та рэс пуб лі ка нец 
Джо дзі Хайс, «ця пер ня ма не аб ход нас ці вы ка рыс тоў ваць 
гро шы па дат ка пла цель шчы каў для пад трым кі бы лых прэ-
зі дэн таў у ад роз нен не ад сі ту а цыі, якая ме ла мес ца ў 1958 
го дзе, ка лі толь кі пры маў ся ад па вед ны за кон».

У каст рыч ні ку ана ла гіч ны за ко на пра ект быў ухва ле ны 
се нац кім ка мі тэ там па на цы я наль най бяс пе цы. На раз гляд 
ка лег яго прад ста ві ла се на тар Джо ні Эрнст. «Дзярж доўг кра-
і ны пе ра вы шае $20 трлн, і пра па на ва ныя на мі ме ры — яшчэ 
адзін важ ны крок, за клі ка ны спы ніць бес кант роль нае рас хо-
да ван не ка зён ных срод каў», — ад зна чы ла яна та ды.

Вя лі ка бры та нія не хо ча вяр тац ца 
да ха лод най вай ны з Ра сі яй

Пра гэ та за яві ла бры тан скі прэм' ер-мі ністр Тэ рэ за Мэй, 
якая вы сту пі ла з пра мо вай на бан ке це лор да-мэ ра лон-
дан ска га Сі ці.

«Мы не хо чам вяр тац ца да ха лод най вай ны або зна хо-

дзіц ца ў ста не веч на га су праць ста ян ня», — ска за ла яна. 

«І ў той час як мы па він ны быць піль ныя, мы хо чам уза е-

ма дзей ні чаць, і ме на ві та та му ў най блі жэй шыя ме ся цы мі-

ністр за меж ных спраў Бо рыс Джон сан на ве дае Маск ву», — 

да да ла прэм' ер.

«Шмат хто з нас гля дзеў на пост са вец кую Ра сію з 

на дзе яй. Та му што мы ве да ем, што моц ная і квіт не ю-

чая Ра сія бу дзе ад па вя даць ін та рэ сам Вя лі ка бры та ніі, 

Еў ро пы і све ту, — ска за ла Тэ рэ за Мэй. — У якас ці па-

ста ян на га чле на СБ ААН Ра сія мае маг чы мас ці для та го, 

каб вы кон ваць жыц цё ва важ ную ро лю ва ўма ца ван ні 

між на род най ста біль нас ці, і яна ад каз ная за гэ та», — 

ад зна чы ла Мэй.

У той жа час яна па пя рэ дзі ла, што, па куль гэ та га не 

ад бу дзец ца, «мы бу дзем дзей ні чаць ра зам для та го, каб 

аба ра няць на шы ін та рэ сы і між на род ны па ра дак, ад яко га 

яны за ле жаць».

Кі раў нік бры тан ска га ўра да на зва ла Ра сію га лоў най 

кра і най, якая спра буе па да рваць між на род ную сіс тэ му пра-

ві лаў.

Па сол ЕС: перс пек тыў член ства Укра і ны 
ў Еў ра са ю зе на гэ ты мо мант ня ма

Еў ра са юз не га то вы пра па на ваць Укра і не перс пек ты ву 

член ства ў сва ім аб' яд нан ні. Пра гэ та за явіў кі раў нік прад-

стаў ніц тва ЕС ва Укра і не Юг Мін га рэ лі.

«Ця пер у ЕС ня ма маг чы мас ці пра па на ваць перс пек-

ты ву ні вод най кра і не-парт нё ру. Маг чы ма, праз не каль кі 

га доў гэ та ад бу дзец ца, але ця пер — не», — пры во дзіць 

вы дан не «Ев ро пей ская пра вда» яго ад каз на пы тан не аб 

ак ту аль нас ці ця пе раш ніх фар ма таў су пра цоў ніц тва з ус-

ход ні мі парт нё ра мі ЕС, у тым лі ку з Укра і най.

Мін га рэ лі пад крэс ліў, што кра і ны ве да юць пра не га тоў-

насць ЕС да дыс ку сіі аб перс пек ты ве член ства і ў сва ёй 
па лі ты цы па він ны зы хо дзіць з гэ та га. «Та кая рэ аль насць», — 
рас тлу ма чыў ён.

12 ліс та па да 2017 го да заў час на пай шоў з жыц ця 
кан ды дат тэх ніч ных на вук, лаў рэ ат Прэ міі Са ве та 
Мі ніст раў СССР у га лі не на ву кі і тэх ні кі, на мес нік
ге не раль на га ды рэк та ра Дзяр жаў на га на ву ко ва-
вы твор ча га аб' яд нан ня па раш ко вай ме та лур гіі

Ана толь Ле а ні да віч РАК
Ана толь Ле а ні да віч на ра дзіў ся 12 каст рыч ні ка 1955 

го да ў Мін ску. У 1982 го дзе скон чыў Бе ла рус кі по лі тэх-
ніч ны ін сты тут.

З 1976 го да А. Л. Рак пра ца ваў у Ін сты ту це па раш-
ко вай ме та лур гіі і прай шоў пра цоў ны шлях ад стар ша га 
ла ба ран та, за гад чы ка сек та ра СКТБ, за гад чы ка ад дзя-
лен ня, га лоў на га ін жы не ра — на мес ні ка ды рэк та ра ін-
сты ту та да на мес ні ка ге не раль на га ды рэк та ра ДНВА 
па раш ко вай ме та лур гіі.

Уся пра цоў ная дзей насць Ана то ля Ле а ні да ві ча звя за-
на з рас пра цоў кай тэх на ло гій і ар га ні за цы яй вы твор час-
ці по рыс тых па раш ко вых ма тэ ры я лаў і вы ра баў з іх на 
до след най вы твор час ці ін сты ту та і на Ма ла дзе чан скім 
за вод зе па раш ко вай ме та лур гіі.

За сваю плён ную пра цоў ную дзей насць А. Л. Рак быў 
уз на га ро джа ны ў 2011 го дзе ме да лём «За пра цоў ныя 
за слу гі».

Ка лек тыў ДНВА і Ін сты ту та па раш ко вай ме та лур-
гіі, сяб ры і ка ле гі смут ку юць з пры чы ны заў час най 
смер ці А. Л. РА КА і вы каз ва юць спа чу ван ні яго род-
ным і бліз кім.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кія спа-
чу ван ні чле ну Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні-
коў па пра цы і са цы яль ных пы тан нях Да шко Ана то лю
Мі хай ла ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — 
смер цю БАЦЬ КІ.

Тэ ма — вы ба ры ў мяс цо выя 
Са ве ты дэ пу та таў 28-га 
склі кан ня, якія прой дуць ужо 
праз тры ме ся цы, у ся рэ дзі не 
лю та га. Як ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы пад час раз мо вы з 
Лі дзі яй Яр мо шы най, стар шы нёй 

Цэнт раль най ка мі сіі па вы ба рах 

і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх 

рэ фе рэн ду маў, га лоў нае ў 

бу ду чай вы бар чай кам па ніі — 

зэка но міць срод кі, але ні ў якім 

ра зе не па крыў дзіць лю дзей, 

якія бу дуць пра ца ваць на гэ ту 

кам па нію.

— Га лоў нае для мя не — вы зна чыц-

ца з да тай, фі нан са ван нем і пра ек там 

ука за, які па ві нен быць пад пі са ны, — 

ад зна чыў кі раў нік кра і ны. — Па Кан сты-

ту цыі ра шэн не аб вы ба рах у мяс цо выя 

Са ве ты пры мае Прэ зі дэнт. Мы, ві даць, 

з ва мі, з Цэнт раль най ка мі сі яй, тут сы-

хо дзім ся — пры кід ва лі па тэр мі нах: ду-

маю, што ся рэ дзі на лю та га, мо жа на ват 

і 18-га, як мы гэ та аб мяр коў ва лі, — бу-

дзе, ві даць, нар маль на.

На га да ем, вы ба ры ў мяс цо выя Са ве-

ты дэ пу та таў па він ны прай сці не паз ней 

чым за 30 дзён да за кан чэн ня паў на-

моц тваў ця пе раш ніх Са ве таў.

— Нар маль ны час: усё-та кі лю ты — 

най больш спа кой ны ме сяц, — лі чыць 

Прэ зі дэнт. — Не ўбор ка, не па сяў ная і 

аў ра лаў ні я кіх. Год скон ча ны — па чы-

на ец ца но вы. І фі нан са вы, і эка на міч-

 ны. Та му як раз да рэ чы гэ тыя вы ба ры. 

І вы ні кі бу дуць ві даць, бу дзе што ка заць 

кан ды да там у дэ пу та ты.

Што да фі нан са ван ня, то тут важ на, 

як ад зна чыў Прэ зі дэнт, пра вес ці вель-

мі «тан ныя» вы ба ры — у фі нан са вых 

ад но сі нах:

— Ду маю, мы яшчэ су стрэ нем ся з 

ва мі і з гу бер на та ра мі. Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та я да ру чыў, каб яна бы ла з 

ва мі по бач, каб мож на бы ло на мес цы 

здзейс ніць ар га ні за цый ныя ме ры: пад-

рых та ваць участ кі і гэ так да лей. Усё-та-

кі гэ та па лі тыч ная кам па нія, і Ад мі ніст-

ра цыя па він на зра біць сваю ра бо ту. Ну 
а Цэнт рвы бар кам па ві нен ар га ні за ваць 
вы ба ры па за ко не: бю ле тэ ні, се мі на ры, 

на ву чан не на мес цы кі раў ні коў участ ко-
вых ка мі сій.

Зэка но міць мож на на ўчаст ках для 
пра вя дзен ня га ла са ван ня — мес цы, дзе 
гэ та бу дзе ад бы вац ца, па він ны пры вес-
ці ў па ра дак ар га ні за цыі, якім на ле жаць 
па мяш кан ні.

— Мы па ста ра ем ся гэ та зра біць 
за кошт та го, што ў нас у прын цы пе 
ўсё га то ва з тых вы ба раў, каб ні урны 
не вы кі да лі, ні ка бін кі, усё гэ та ёсць 
на мес цы, — ска заў Прэ зі дэнт. — Ну 
а га лоў нае — гэ та зар пла та тых лю-
дзей, якія бу дуць за дзей ні ча ны на гэ-
тых вы ба рах. Шчы ра вам ка жу: хоць 
гро шы ёсць — яны ў пра ек це бюд жэ ту 
за кла дзе ны, лепш зэка но міць, але не 
за кошт тых лю дзей, якія бу дуць пра-
ца ваць.

Асоб ная прось ба Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі да стар шы ні ЦВК да ты чы ла ся 
та го, каб зра зу ме ла рас тлу ма чыць лю-
дзям сут насць бу ду чай кам па ніі:

— Важ на, каб вы ўсе ню ан сы аба зна-
чы лі за га дзя, каб не бы ло га дан ня на ка-
фей най гу шчы і роз ных ін сі ну а цый. Каб 
мы ад ула ды ска за лі вы раз на і пэў на: вось 
вы ба ры, вось прын цы пы. Ха ваць ні чо га 
не бу дзем. Хто га то вы на вы ба ры іс ці, ня-
хай ідзе — па за ко не. Ула да ство рыць усе 
ўмо вы для та го, каб вы ба ры бы лі да ступ-
ныя. А вас я па пра шу пра кант ра ля ваць, 
каб гэ та бы ло са праў ды да ступ на. Усе 
ўзроў ні ўла ды бу дуць пра ца ваць у тым 
кі рун ку, які аба зна чыць Цэнт рвы бар кам, 
як гэ та бы ло і заў сё ды.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

ВЫ БА РЫ — 
ДА СТУП НЫЯ І ПА ЗА КО НЕ

Прэ зі дэнт пра вёў ра бо чую су стрэ чу са стар шы нёй Цэнт рвы бар ка ма

 У тэ му
ЯКАСЦЬ КАМ ПА НІІ ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ АД КАН ДЫ ДА ТАЎ

Лі дзія ЯР МО ШЫ НА, стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі па вы ба рах і пра вя-
дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў, пас ля су стрэ чы з Прэ зі дэн там ад ка-
за ла на пы тан ні жур на ліс таў.

...Пра бюд жэт вы ба раў
«Ён скла дае прак тыч на тую ж са мую су му, якая бы ла вы дат ка ва на 

ў 2014 го дзе, — у ва лют ным эк ві ва лен це гэ та ка ля $10,5 млн. Ка лі га ва рыць у бе-
ла рус кай ва лю це, гэ та дзесь ці BYN21,2 млн», — па ве да мі ла Лі дзія Яр мо шы на.

...Пра на зі раль ні каў
У на шай кра і ны ня ма між на род ных аба вя за цель стваў за пра шаць на вы ба-

ры ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў між на род ных на зі раль ні каў. «Тым не менш 
кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў асаб лі вую ро лю на зі ран ня і ска заў, што, на ту-
раль на, з'яў ля ец ца ра зум най і не аб ход най на ша звы чай ная прак ты ка да ваць 
гэ тыя прэ фе рэн цыі для вя дзен ня ка рот ка тэр мі но ва га на зі ран ня ўсім за меж ным 
дып ла ма там, якія акрэ ды та ва ны ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь», — па ве да мі ла Лі дзія 
Яр мо шы на.

«Асноў ны ўпор, вя до ма, бу дзе ра біц ца на на цы я наль нае на зі ран не. Яно заў-
сё ды з'яў ля ец ца вель мі шмат лі кім. Ду маю, што па лі тыч ныя пар тыі, гра мад скія 
аб' яд нан ні і гэ ты раз не пад вя дуць нас і пра явяць да стат ко вую ак тыў насць для 
ар га ні за цыі на зі ран ня», — ад зна чы ла стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі.

...Пра ча ка ную яў ку
Пад час мі ну лых вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў, якія пра хо дзі лі ў 

2014 го дзе, яў ка вы бар шчы каў скла ла ка ля 78%. А ўво гу ле, лі чыць стар шы ня 
Цэнт рвы бар ка ма, усё за ле жыць ад кан ды да таў у дэ пу та ты.

Ка лі га ва рыць пра ін шыя асаб лі вас ці бу ду чай кам па ніі, то Лі дзія Яр мо шы на 

ча кае, што яна бу дзе да стат ко ва спа кой ная: «Я за ўва жы ла, што чым больш 

гро шай уклад ва ец ца ў фі нан са ван не асоб ных кан ды да таў, тым бруд ней шая вы-

бар чая кам па нія. Не ду маю, што кан ды да ты ў дэ пу та ты на вы ба ры ў мяс цо выя 

Са ве ты бу дуць укла даць аль бо атрым лі ваць до сыць вя лі кія срод кі на вя дзен не 

пе рад вы бар най агі та цыі. Та му я ду маю, што ў нас вы бар чая кам па нія бу дзе ў 

гэ тым пла не да стат ко ва стэ рыль ная».

ДЫ НА МІ КА
Ў КАН КРЭ ТЫ ЦЫ
Кі раў нік дзяр жа вы су стрэў ся 
з па слом Гру зіі ў Бе ла ру сі

За апош нія га ды на шы ад но сі ны з гэ тай кра і най іс тот-
на па леп шы лі ся, та ва ра зва рот па каз вае ста ноў чыя 
тэн дэн цыі, ды і ў гу ма ні тар ных сфе рах мы зблі жа ем ся. 
Пры нам сі, гэ тым ле там для на шых су ай чын ні каў Гру-
зія бы ла ад ным з са мых жа да ных ку рор таў. Пад ста вай 
для ўча раш ня га дыя ло гу Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі і Над звы чай на га і Паў на моц на га 
Па сла Гру зіі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Да ві да Ка та рыі 
ста ла за вяр шэн не дып ла ма тыч най мі сіі апош ня га. Але 
аб мяр коў ва лі ся не толь кі да сяг нен ні, але і перс пек ты-
вы су пра цоў ніц тва.

— Асноў ная ак тыў насць на шых ад но сін з Гру зі яй за 
25 га доў не за леж на га су пра цоў ніц тва прый шла ся ме на ві та 
на пе ры яд, ка лі вы ста лі па слом у Бе ла ру сі, — звяр нуў ува-
гу Прэ зі дэнт.

Уво гу ле ж для су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін — вель мі доб-
рыя перс пек ты вы, упэў не ны бе ла рус кі лі дар. Ён ад зна чыў, 
што ўдзяч ны гру зін ска му ка ле гу за за пра шэн не на ве даць 
Гру зію:

— Мы да мо ві лі ся, каб ві зіт быў яр кі і ка рыс ны, нам трэ ба 
на поў ніць яго кан крэт ным змес там. Каб пас ля су стрэч — прэ-
зі дэн таў, ура даў — у нас бы ла ды на мі ка ў кан крэ ты цы. Каб 
на ро ды Гру зіі, Бе ла ру сі не ска за лі, што мы цы ры ма ні яль на 
су стра ка ем ся. Хоць я з вя лі кім не цяр пен нем ча каю сва ёй 
чар го вай па езд кі ў Тбі лі сі, у Гру зію.

Кі раў нік дзяр жа вы пры знаў ся, што ў Гру зіі яму асаб лі ва 
ці ка ва бу дзе па гля дзець го ры, пры ро ду. Ён вы ка заў мер-
ка ван не, што не дзе ў пер шай па ло ве на ступ на га го да ві зіт 
здзейс ніц ца.

— Вас па пра шу да лё ка не ады хо дзіць, бо вы ў тэ ме, — 
да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся да дып ла ма та. 
— Вы змо жа це і нам, і гру зін ска му бо ку ака заць сур' ёз ную 
пад трым ку пад час гэ та га ві зі ту.

За апош нія га ды та ва ра зва рот па вя лі чыў ся ў ра зы, а гэ та 
фун да мент доб рых ад но сін па між лю бы мі кра і на мі. Ра ней Бе-
ла русь і Гру зія прак тыч на не ме лі та ва ра зва ро ту... У мі ну лым 
го дзе ён склаў больш за 73 міль ё ны до ла раў (гэ та 163% да 
ўзроў ню 2015-га), а ўжо сё ле та за сту дзень — ве ра сень мы 
на ганд ля ва лі больш чым на 72 міль ё ны до ла раў. Тэн дэн цыя 
ста ноў чая. Ды і да сяг нен няў ня ма ла.

— Па чы на ю чы ад па сад кі буль бы ў Прэ зі дэн та Гру зіі, май-
го сяб ра, — пры вёў прык лад Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На га да ем, пры клад на ме сяц та му кі раў нік Гру зіі ў сва ім 
акаў нце ў Фэй сбу ку вы клаў фо та ўра джаю буль бы, якая вы-
рас ла на яго пад вор ку з бе ла рус ка га на сен ня, — па до ра на га, 
да рэ чы, Аляк санд рам Лу ка шэн кам.

 У тэ му
Да від КА ТА РЫЯ, Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 

Гру зіі ў Бе ла ру сі:

— На пра ця гу апош ніх га доў гру зін ска-бе ла рус кія ад но-
сі ны ды на міч на раз ві ва юц ца на ўсіх уз роў нях. Ві зіт бе ла-
рус ка га лі да ра ў Гру зію даў ма гут ны штур шок для раз віц ця 
па лі тыч ных, ганд лё ва-эка на міч ных, куль тур ных сфер. Дня мі, 
да рэ чы, пач нуц ца Дні куль ту ры Бе ла ру сі ў Гру зіі. Перс пек-
тыў ны мі сфе ра мі для раз віц ця ад но сін ба чац ца та кія, як 
сель ская гас па дар ка, пра мыс ло васць, бу даў ніц тва, тэх на ло-
гіі — у тым лі ку ІТ, бу даў ніц тва інф ра струк ту ры, ту рызм.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by


