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ЦЫТАТА ДНЯ

Аляксандр Лукашэнка даручыў пабудаваць
Нацыянальны выставачны цэнтр да 2021 года
«Такі выставачны цэнтр у краіне — у любой краіне — патрэбны. У сучасным свеце немагчыма без арганізацыі выставак
і падобных мерапрыемстваў весці перш за ўсё гандаль,
а для экспартна арыентаванай краіны наогул немагчыма
развіццё», — адзначыў кіраўнік дзяржавы на прысвечанай
гэтай тэме нарадзе.

Выставачны комплекс плануецца пабудаваць
у раёне «Экспабела»
Падрабязнасцямі аб будаўніцтве Нацыянальнага выставачнага
цэнтра па выніках нарады падзяліўся першы намеснік кіраўніка
ўрада Аляксандр ТУРЧЫН.
На думку першага віцэ-прэм'ера, прынятае рашэнне аб будаўніцтве з'яўляецца вельмі важным, паколькі Беларусь — экспартна
арыентаваная краіна, пабудова такога комплексу разглядаецца
праз гэтую прызму.
«Колькасць выставак, удзел у іх замежных кампаній, замежных партнёраў, і як вынік — прасоўванне нашых тавараў за мяжу, — растлумачыў Аляксандр Турчын. — На самай справе, я б
сказаў, што гэта нацыянальны праект — будаўніцтва такога цэнтра.
Безумоўна, у многіх краінах ёсць спецыялізаваныя выставачныя
цэнтры, арыентаваныя менавіта на правядзенне выставак, якія ў
тым ліку дэманструюць патэнцыял гэтых краін. Рашэнне прынята, папярэдні архітэктурны праект мы сёння паказвалі кіраўніку
дзяржавы».
Першы віцэ-прэм'ер дадаў, што ў прынцыпе ў Прэзідэнта пярэчанняў не было, аднак ён яшчэ раз даручыў прапрацаваць праект
з улікам эканоміі грашовых сродкаў. «Усё павінна быць годна, прыгожа, але нядорага», — рэзюмаваў Аляксандр Турчын.
Такім чынам, пастаўлена задача — у 2021 годзе Нацыянальны
выставачны цэнтр павінен функцыянаваць.
«Месца размяшчэння — у раёне «Экспабела», — сказаў ён і
растлумачыў, што гэта пляцоўка з левага боку ад гандлёва-забаўляльнага цэнтра. Былі і іншыя прапановы, напрыклад, пляцоўка
ў раёне вёскі Малінаўка Мінскага раёна на скрыжаванні МКАД і
Брэсцкай шашы, аднак кіраўнік дзяржавы адхіліў такую прапанову, паколькі на прапанаваным месцы знаходзяцца жылыя дамы.
Аляксандр Лукашэнка чарговы раз падкрэсліў: неабходна ўлічваць
інтарэсы людзей.
«Чаму спатрэбілася пабудаваць асобны выставачны цэнтр, нягледзячы на наяўнасць двух спецыялізаваных збудаванняў і пляцовак тыпу Футбольнага манежа?» — пацікавіліся журналісты.
«У нас са спецыялізаваных выставачных пляцовак сёння ў краіне існуе два аб'екты — гэта павільён «БелЭкспа» на Пераможцаў,
14 — «Рамонак» так званы, і пабудаваны новы цэнтр у Кітайскабеларускім парку, — адзначыў Аляксандр Турчын. — А Футбольны манеж, «Мінск-Арэна» будаваліся для зусім іншых мэт. Многія
выстаўкі там з аб'ектыўных прычын не могуць размяшчацца — па габарытах не праходзяць і гэтак далей».
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САМАЯ ВАЖНАЯ «ЯЧЭЙКА»
Дзяржава думае над тым, як удасканаліць дапамогу сем'ям
Міжнародны дзень сям'і быў зацверджаны Генеральнай Асамблеяй ААН невыпадкова. У пачатку 90-х ва ўсім свеце
рэзка вырасла колькасць разводаў, павялічыўся працэнт людзей, якія дасягнулі
30-гадовага ўзросту і так ні разу і не ўступілі ў шлюб. Да таго ж, сучасныя людзі
часта хочуць пазбегнуць лішніх абавязацельстваў, таму жывуць без афіцыйнай
рэгістрацыі адносін. А большасць сучасных сем'яў нараджаюць дзяцей досыць
позна і абыходзяцца пры гэтым адным
дзіцем, а то і зусім не хочуць іх мець наогул. Усё гэта — прыкметы крызісу сям'і,
а значыць, і крызісу ўсяго грамадства.
Гэтыя сусветныя тэндэнцыі характэрныя і
для нашай краіны. Таму асабліва актуальнай і
важнай з'яўляецца правільная палітыка дзяржавы ў адносінах да «ячэйкі грамадства».
Што ж яно прапануе і над чым працуе, каб
удасканаліць дапамогу сям'і?

Дадатковыя гарантыі
шматдзетным
У першую чаргу спецыяліс ты адзначаюць 3-гадовы аплачваемы адпачынак па доглядзе дзіцяці — унікальную меру, якой няма ў большасці нават самых багатых краін.
Дапамога па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да

3 гадоў на сёння прызначана больш чым на
300 тысяч дзяцей. Акрамя таго, дзяржава выплачвае сем'ям 11 відаў дапамог, якімі ахоплены
505 тысяч дзяцей.
З'яўленне дзіцяці ў сям'і — дадатковая фінансавая нагрузка на бацькоў, таму сем'ям
пры яго нараджэнні выплачваецца аднаразовая дапамога. Пры нараджэнні першынца яна
складае 10 бюджэтаў пражытковага мінімуму
(1 БПМ роўны 224 руб.), пры нараджэнні другога і наступных дзяцей — 14 БПМ.
З 2015 года дзейнічае праграма доўгатэрміновай падтрымкі шматдзетных сем'яў — сямейны капітал у памеры 10 тысяч долараў,
пры нараджэнні трэцяга і наступных дзяцей.
Згаданая праграма завяршаецца 31 снежня
2019 года, але ўжо прынята рашэнне аб яе
падаўжэнні яшчэ на пяць гадоў.
Пакуль што права распараджэння сродкамі сямейнага капіталу з'яўляецца пасля дасягнення дзіцем 18 гадоў. Выкарыс тоўваць
іх можна на паляпшэнне жыллёвых умоў, на
паслугі ў сферы адукацыі, медыцыны, сацыяльнага абслугоўвання, а таксама на назапашвальную пенсію для маці. Датэрмінова
сямейны капітал можна выкарыстоўваць на
атрыманне некаторых платных медыцынскіх
паслуг.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Кітай абваліў амерыканскія біржы
Амерыканскія фондавыя індэксы абваліліся на фоне ўзмацнення супрацьстаяння ЗША і Кітая ў межах гандлёвай вайны,
сведчаць даныя біржаў. Рэзкі спад адбыўся пасля таго, як Пекін абвясціў аб увядзенні з 1 чэрвеня ў адказ увазных пошлін у
дачыненні да больш чым пяці тысяч тавараў, якія паступаюць з
ЗША. Так, індэкс Dоw Jоnеs на Нью-Ёркскай фондавай біржы
ўпаў на 695,21 пункта (2,68 працэнта) і склаў 25247,16 пункта.
Індэкс S & Р, які ўключае 500 найбуйнейшых амерыканскіх кампаній, страціў 79,87 пункта (2,77 працэнта) і апынуўся на адзнацы 2801,53 пункта. Індэкс электроннай біржы NАSDАQ упаў на
247,36 пункта (3,12 працэнта), апусціўшыся да 7669,58 пункта. Як
адзначае Thе Wаll Strееt Jоurnаl, на фоне супярэчнасцяў ЗША і
Кітая рэзка вырас (на 28 працэнтаў) індэкс валацільнасці VІХ, які
таксама называюць «індэксам страху». Ён павялічваецца, калі
на біржах назіраецца падзенне, і яго найбуйнейшы з кастрычніка
рост з'яўляецца негатыўным знакам для інвестараў. Больш за ўсё
ад гандлёвых войнаў на гэты момант пакутуюць тэхналагічныя
кампаніі. Значныя страты нясуць і аўтавытворцы. Напрыклад,
акцыі Tеslа ўпалі за дзень на 5,22 працэнта.

Саудаўская Аравія заявіла аб дыверсіі
на сваіх нафтавых танкерах
У тэрытарыяльных водах Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў (ААЭ)
паблізу порта Фуджэйра былі атакаваныя чатыры замежныя судны. Гэтую інфармацыю пацвердзілі ў МЗС ААЭ. Арабскі тэлеISSN 1990 - 763X
канал «Аль-Арабія» паведаміў,
што караблі пацярпелі «з-за ўзаемадзеяння з невядомым прадметам». Ні пацярпелых, ні ўцечкі
небяспечных вадкасцяў у выніку
інцыдэнту не адбылося. Тым не

Валянціна і Кастусь. — Пабыць на крыніцы — быццам бы дакрануцца да нечага
сакральнага.
Летась высілкамі Козенскага сельскага Савета крыніца набыла новы выгляд:
колодзежнае кальцо накрылі дахам, зрабілі сцёк, паставілі лаўкі, вакол крыніцы
паклалі бут. Цяпер прыходзяць і бяруць крынічную ваду не толькі свае — вясковыя
жыхары, а і мазыране таксама. А Шурмелі, як найстарэйшыя па-ўзросце і самыя
блізкія жыхары да гэтага гаючага вытоку сталі своеасаблівымі захавальнікамі
«Добрыцы».
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара. Мазырскі раён.

менш тое, што адбылося, атрымала шырокі міжнародны рэзананс. Міністр энергетыкі, прамысловасці і мінеральных рэсурсаў
Саудаўскай Аравіі Халед аль-Фалех заявіў, што два з чатырох
пацярпелых суднаў — нафтавыя танкеры каралеўства, і яны «сталі мэтай сабатажу». «Адно з двух суднаў рухалася для пагрузкі
на яго нафты ў порце Рас-Таннура, адкуль павінна было быць
накіравана ў Злучаныя Штаты кліентам Sаudі Аrаmсо», — удакладніў ён, дадаўшы, што канструкцыі абодвух суднаў нанесены
істотны ўрон. Пазней стала вядома, што іншыя два пацярпелыя
судны належаць самім ААЭ і Нарвегіі.

Адкрыўся 72-і Канскі кінафестываль
У конкурснай праграме сёлетняга Канскага кінафестывалю будуць прадстаўлены адразу
чатыры фільмы, знятыя рэжысёрамі-жанчынамі. Пры гэтым адзначаецца, што за ўсю гісторыю
кінафоруму толькі адной кінематаграфістцы — Джэйн Кэмпіён — удалося атрымаць галоўны прыз
«Залатую пальмавую галінку». Старшыня журы 72-га Канскага
кінафестывалю — мексіканскі рэжысёр Алехандра Гансалес Іньярыту. Журы праграмы «Асаблівы погляд» узначальвае ліванская
актрыса і рэжысёр Надзін Лабакі. Кінафестываль адкрые фільм
«Мёртвыя не паміраюць» Джыма Джармуша. У конкурсную праграму таксама ўвайшоў фільм Квенціна Таранціна «Аднойчы ў Галівудзе» з Леанарда Дзі Капрыа, Брэдам Пітам і Марго Робі. Адзін
з кандыдатаў на «Залатую пальмавую галінку» — фільм іспанскага рэжысёра Педра Альмадовара «Боль і слава», які расказвае
пра кінематаграфістаў, што старэюць. У галоўных ролях — Антоніа
Бандэрас і Пенелопа Крус. Сусветна вядомаму французскаму
акцёру Алену Дэлону ў Канах будзе ўручана ганаровая «Залатая
пальмавая галінка» за яго выдатную кар'еру ў кінематографе. 72-і
Канскі кінафестываль пройдзе да 25 мая.
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Армія

КРЫЛАТЫЯ АБАРОНЦЫ
Штурмавік, знішчальнік, вучэбны трэнажор і зброя
Звяно з чатырох штурмавікоў
Як-130 дапоўніла на выхадных авіяцыйную эскадрыллю
з 12 крылатых машын 116-й
штурмавой авіяцыйнай базы ў
Лідзе. Першыя вучэбна-баявыя
самалёты тут атрымалі яшчэ
чатыры гады таму. За гэты
час тэхнікі і лётчыкі дасканала
асвоілі ўнікальныя магчымасці
машыны, якая ва ўмелых руках можа быць як карысным
памочнікам, так і небяспечнай
зброяй. А якія піруэты здольны
рабіць у небе што сапраўдны
самалёт, што яго сімулятар...
гэта трэба ўбачыць. Што і паспяшаліся зрабіць карэспандэнты «Звязды».

Хто ў самалёце гаспадар
Авіяцыйная тэхніка савецкага
парка старэе, і падтрымліваць яе
ў баяздольным стане ўсё больш
складана, таму ў межах канцэпцыі будаўніцтва і развіцця Уз-

• Мі ністр за меж ных
спраў Беларусі Уладзімір
Макей упэўнены ў падпісанні візавага пагаднення
Беларусі з ЕС да падаражэння шэнгенскіх віз.

на — здольны ўзняць на сабе да
трох тон баявой нагрузкі. Наш
цяперашні штурмавік Су-25 бярэ
з сабою да чатырох тон узбраення. А па іншых характарыстыках, у тым ліку спектр узбраення і эфектыўнасці дзеяння ў баі,
Як-130 — практычна
аналаг Су-25.
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Як без рызыкі адпачыць каля рэк і азёр?
Сёлетняя вясна ўжо паспела адзначыцца
магутным летнім акордам, калі тэмпература паветра некалькі дзён сягала за плюс
25 градусаў. Пацяпленне наступіла рэзка, і
некаторыя адпачывальнікі ўжо накіраваліся тады да вадаёмаў. Але паколькі спякота
грымнула раптоўна, то вада нармальна за
такі кароткі час прагрэцца не здолела. І як
вынік, падчас купання ўжо танулі людзі.

• Новая аперацыйная ў
Гомельскай аблбальніцы
дазволіць удвая павялічыць колькасць аперацый на пазваночніку.

• Шырокая грашовая
маса ў Беларусі за красавік
зменшылася на 3,2 %.

• У Беларусі створаны
экспертны савет па пытаннях цэн і тарыфаў.

броеных Сіл да 2020 года і былі
закуплены шматфункцыянальныя самалёты Як-130, зазначыў
міністр абароны генерал-лейтэнант Андрэй РАЎКОЎ:
— Як трэніровачны сродак
ён дазваляе рыхтаваць лётчыкаў, прычым і на тыя машыны,
што плануюцца да закупкі, —
Су-30СМ. А як баявая машы-

Вада пачынае
смяротны адлік

КОРАТКА

• Беларусь вядзе перагаворы аб арганізацыі
прамых авіярэйсаў з Мінска ў Амерыку і Індыю.

Міністр абароны Андрэй РАЎКОЎ
агледзеў новыя штурмавікі
і пацікавіўся службай на авіябазе.

Фота Андрэя САЗОНАВА.


У ТЭМУ

Мазырскія жыхары Канстанцін і Валянціна ШУРМЕЛІ пабраліся шлюбам трыццаць адзін год таму. Яны час та прыязджаюць на радзіму Валянціны ў вёску
Нагорная, бо там, побач з паселішчам, прыпяцкі бераг — сапраўдны цуд Палесся.
А яшчэ — крыніцы, у якіх самая смачная ў свеце вада. Крынічнае месца «Добрыца»
знаходзіцца за дзвесце метраў ад дома-лецішча Шурмеляў. Там я і ўбачыў сужэнцаў — пасля работы на вясновым агародзе, яны прыйшлі ў гэты цяністы куток.
— У нашым сямейным жыцці гэтая крыніца з'яўляецца своеасаблівым абярэгам
і, як правіла, калі наведваем вёску, ідзём сюды — набраць вады, навесці парадак, пасядзець у халадку, бо тут утульна і спакойна, — дзеляцца сваімі пачуццямі

— Усе ахвяры знаходзіліся ў нецвярозым стане, — кажа вядучы спецыяліст рэспубліканскага савета Таварыства ратавання на водах
Алег БАРАЗНА. — Напрыклад, 20 красавіка
ў тэхнічным вадаёме ў Калодзішчах, што пад
Мінскам, падчас купання патануў 47-гадовы
мужчына. Дзве іншыя трагедыі разыгрываліся
па падобным сцэнарыі.

Смяротны «градус»

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Паводле яго слоў, ідэя абмяркоўвалася даўно, была пастаўлена
задача аб прапрацоўцы пытанняў развіцця выставачнай дзейнасці
і будаўніцтва свайго Нацыянальнага комплексу, які б адпавядаў
усім сучасным патрабаванням.
«Але пытанне неапраўдана зацягнулася, — падкрэсліў Аляксандр
Лукашэнка. — Таму на такім высокім узроўні давайце вызначацца і
давайце зробім так, каб ужо ў 2021 годзе мы мелі падобны цэнтр».
Кіраўнік дзяржавы дадаў, што для актыўнай і абавязкова эфектыўнай работы па арганізацыі выставачнай дзейнасці ў краіне неабходна падумаць аб стварэнні адзінай сістэмы і адзінага цэнтра
выставачнай дзейнасці.
«Прымаюцца ўсе прапановы, рашэнні трэба прымаць у гэтым
паўгоддзі па другім пытанні, ды і па першым трэба вызначацца і
пачынаць будаўніцтва гэтага цэнтра. Адзінае патрабаванне: цэнтр
не павінен быць палацавым, гэта павінен быць функцыянальны
цэнтр з усімі будынкамі і памяшканнямі для правядзення падобных
мерапрыемстваў», — адзначыў беларускі лідар.
Што датычыцца кошту выставачнага комплексу, Прэзідэнт заклікаў не мудрагеліць на карысць таннасці. Паводле яго слоў,
цэнтр павінен быць прыгожым знешне, але гэта не значыць, што
за сімпатычную «абгортку» і нефункцыянальную архітэктуру трэба
плаціць шалёныя грошы. «Трэба зрабіць проста і прыгожа, дыхтоўна, якасна», — падкрэсліў ён.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў нас ёсць вопыт будаўніцтва якасных і недарагіх аб'ектаў. «Яшчэ раз папярэджваю: лішніх
трат быць не павінна», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Генадзь БАЛБАТОЎСКІ,
дырэктар
Рэспубліканскага
цэнтра па аздараўленні
і санаторна-курортным
лячэнні насельніцтва:
«Мы плануем, што з улікам
сродкаў з розных крыніц,
а таксама заробленых
на рэспубліканскім
суботніку, каля Br12 млн
будзе выдаткавана
на падрыхтоўку базы
стацыянарных лагераў.
Іх у гэтым сезоне будзе
працаваць больш за 140.
Нам удалося спыніць
тэндэнцыю масавага
закрыцця стацыянарных
лагераў. Шырока
ўжываецца вопыт
выкарыстання закрытых
малакамплектных школ
у экалагічна чыстых
рэгіёнах, дзе ёсць уся
інфраструктура.
Рэспубліканскаму цэнтру
на правядзенне дзіцячай
летняй аздараўленчай
кампаніі выдзелена больш
за Br47 млн, з якіх
Br1,3 млн — на набыццё
пуцёвак для льготных
катэгорый дзяцей,
якія пражываюць на
забруджаных тэрыторыях,
больш за Br500 тысяч —
на падрыхтоўку».

Для таго каб чалавек мог
знаходзіцца ў вадзе без рызыкі атрымаць пераахаладжэнне,
яна павінна прагрэцца мінімум
да 18 градусаў. Ды і тэмпература паветра мусіць быць не
ніжэй за 22—23 цяпла. Калі ж
разбежка паміж гэтымі двума
паказчыкамі істотная, то такі кантраст можа прывесці да
звужэння сасудаў галаўнога
мозга і агульнага парушэння
работы ўнутраных органаў.
А гэта, у сваю чаргу, прыводзіць да рызыкі лятальнага зыходу.
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