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У Мін ску па ча ла ра бо ту 

9-я Між на род ная вы стаў-

ка ўзбра ен ня і ва ен най 

тэх ні кі MІLЕХ-2019. За 

тры дні экс па нен ты пра-

дэ ман стру юць на пля-

цоў цы «Мінск-Арэ ны» 

свае да сяг нен ні ў аба рон-

на-пра мыс ло вай га лі не і 

на він кі ва ен най і спе цы-

яль най тэх ні кі. 

Як ад зна чы лі ў Дзяр жаў-

ным ва ен на-пра мыс ло вым 

ка мі тэ це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

ня гле дзя чы на свой ад нос на 

не вя лі кі ўзрост, па маш та бах 

за дач, якія вы ра ша юц ца, скла-

дзе і ўзроў ні ўдзель ні каў MІLЕХ 

з'яў ля ец ца ад ной з най буй ней-

шых вы ста вак уз бра ен ня ва 

Ус ход не -Еў ра пей скім рэ гі ё не. 

За ка рот кі тэр мін яна на бы ла 

рэ пу та цыю сур' ёз на га між на-

род на га збро е ва га са ло на.

Афі цый ная цы ры мо нія ад-

крыц ця ад бы ла ся на тэ ры-

то рыі гіс то ры ка-куль тур на га 

комп лек су «Лі нія Ста лі на», 

дзе гле да чам па ка за лі яр кае, 

ві до вішч нае шоу на зям лі і ў 

па вет ры. Сцэ на рый ад крыц ця 

вы стаў кі, у тым лі ку і ва ен на-

гіс та рыч ная рэ кан струк цыя 

ба я во га эпі зо ду на бе зы мен-

 най вы шы ні, пры све ча ны 

75-год дзю вы зва лен ня Бе ла-

ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў. 

Фар мат вы стаў кі ўзбра ен-

 ня і ва ен най тэх ні кі MІLЕХ

чар го вы раз па цвяр джае ад-

кры тасць на шай кра і ны, яе за-

ці каў ле насць у раз віц ці су пра-

цоў ніц тва з ін шы мі дзяр жа ва мі 

ў сфе ры за бес пя чэн ня бяс пе кі. 

Пра гэ та га во рыц ца ў пры ві-

тан ні Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі ўдзель-

ні кам і гас цям вы стаў кі, яго за-

чы таў прэм' ер-мі ністр Сяр гей 

Ру мас, пе рад ае Бел ТА. «На 

гэ тым прад стаў ні чым фо ру ме 

тра ды цый на дэ ман стру юц ца 

асноў ныя тэн дэн цыі фар мі ра-

ван ня су свет на га рын ку зброі, 

а так са ма най ноў шыя да сяг-

нен ні вя ду чых бе ла рус кіх і за-

меж ных вы твор цаў пра дук цыі 

ва ен на га пры зна чэн ня», — ад-

зна ча ец ца ў пры ві тан ні.

Фо рум дэ ман струе ін тэ ле к-

ту аль ную моц і ве лі зар ны па -

тэн цы ял ай чын на га аба рон на-

га сек та ра эка но мі кі. Пра гэ та 

за явіў на чаль нік Ге не раль на га 

шта ба Уз бро е ных Сіл — пер-

шы на мес нік мі ніст ра аба ро ны 

Бе ла ру сі Алег Бе ла ко неў. 

Ды на мі ка па ве лі чэн ня коль-

кас ці ўдзель ні каў і на вед-

валь ні каў свед чыць пра рост 

аў та ры тэ ту і па пу ляр нас ці вы-

стаўкі ў пра фе сій ным ася род-

дзі, ад зна чыў ён.

На вы ста вач най пля цоў цы 

«Мінск-Арэ ны» свае экс па зі-

цыі дэ ман стру юць ка ля 170 

ар га ні за цый з 10 кра ін, што 

прад стаў ля юць най буй ней-

шых вы твор цаў і экс пар цё раў 

аба рон най пра дук цыі і па слуг 

з Бе ла ру сі, Ра сіі, Азер бай джа-

на, Поль шчы, Гер ма ніі, Кі тая 

ды ін шых. Асоб ным стэн дам 

прад стаў ле ны маг чы мас-

ці дзяр жаў — чле наў АДКБ. 

Агуль ная пло шча экс па зі цыі 

ў вы ста вач ным па віль ё не 

скла дае 8 ты сяч «квад ра таў», 

на ад кры тай пля цоў цы — 

10 ты сяч. Упер шы ню ў вы стаў-

цы ўдзель ні ча юць кам па ніі з 

Сер біі і ЮАР, а так са ма мі ніс-

тэр ства аба рон най пра мыс ло-

вас ці Азер бай джа на.

Як па ве да мі лі ў ДВПК, 

бе ла рус кая аба рон ка ўпер-

шы ню пра дэ ман струе ўзо ры 

пры клад на ста адзі нак уз-

бра ен ня. Ся род пра ек таў — 

срод кі аг ня во га па ра жэн ня, 

сіс тэ мы комп лекс на га про ці -

дзе ян ня вы со ка дак лад най

зброі, срод кі пе ра мя шчэн-

ня, бес пі лот ныя авія цый ныя 

комп лек сы і ба я выя геа ін-

фар ма цый ныя сіс тэ мы.
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МАШ ТАБ НЫ АГЛЯД НА ВІ НАК
Упер шы ню ка ля ста ўзо раў но ва га ўзбра ен ня 

пра дэ ман струе бе ла рус кая аба рон ка
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ІЛАН МАСК
І БІЛ ГЕЙТС... 

У БНТУ
Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх ніч-

ны ўні вер сі тэт за пра шае абі-

ту ры ен таў стаць сту дэн тамі 

на адзін дзень. 18 мая ва ўсіх 

стар ша клас ні каў бу дзе маг чы-

масць ад чуць ся бе ін жы не рам, 

кан струк та рам, пра гра міс там, эка-

на міс там і на ват ар хі тэк та рам. 

Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх ніч ны 

ўні вер сі тэт ар га ні зуе для па тэн цый ных 

абі ту ры ен таў эк скур сію па ву чэб ных 

кар пу сах, ста ло вых, у На ву ко вую біб лі-

я тэ ку і спар тыў ны комп лекс з ба сей нам 

(па ча так у 10.00). Так са ма на пля цоў-

цы пе рад га лоў ным кор пу сам з 9.00 да 

10.00 бу дзе ар га ні за ва на бяс плат ная 

фо та зо на, дзе школь ні кі змо гуць вый-

граць пры ем ныя пры зы і сфа та гра фа-

вац ца з «гас ця мі» ў асо бе Іла на Мас ка, 

Ці ма Ку ка, Бі ла Гей тса і ін шых.

Да лей шая пра гра ма ўклю чае лек цый-

ныя, прак тыч ныя і ла ба ра тор ныя за ня ткі 

на лю бы густ. На прык лад, мож на бу дзе 

пра слу хаць лек цыю пра крэ а тыў ную 

ўпа коў ку ці тэх на ло гіі бу ду чы ні на транс-

пар це, ку ды ко ціц ца ІТ-свет, па ін жы нер-

най эка но мі цы, аў та ном ным кі ра ван ні 

ма біль ны мі тэх на ла гіч ны мі комп лек са-

мі, іна ва цый най эка но мі цы і ін шыя. Ка-

гось ці за ці ка віць май стар-клас «Афор мі 

ўпа коў ку да свя та», па 3D-ма дэ ля ван ні, 

ства рэн ні ма біль ных ін тэ ле кту аль ных 

мі ні-ро ба таў. Бу ду чым эка на міс там ка-

рыс на бу дзе паў дзель ні чаць у дзе ла вой 

гуль ні «Рас пач ні свой шлях да пос пе ху» 

ці гуль ні па біз нес-пла на ван ні.

Абі ту ры ен таў су стрэнуць у фае га лоў-

на га кор пу са з 9 га дзін ра ні цы. З больш 

пад ра бяз най пра гра май ме ра пры ем ства 

«Адзін дзень сту дэн та БНТУ» мож на 

азна ё міц ца на сай це ВНУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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Ёсць кан такт!

У аў то рак у Тэль-Аві ве прай шоў 

пер шы паў фі наль ны кан цэрт 

«Еў ра ба чан ня-2019». З 17 яго 

ўдзель ні каў па вы ні ках га ла са-

ван ня гле да чоў і жу ры ба раць бу 

пра цяг нуць толь кі 10, у тым лі ку 

прад стаў ні ца Бе ла ру сі. Так са-

ма шчас лі выя бі ле ці кі атры ма лі 

прад стаў ні кі Грэ цыі, Кіп ра, Сер біі, 

Эс то ніі, Чэ хіі, Аў стра ліі, Іс лан дыі, 

Сан-Ма ры на і Сла ве ніі.

Для Бе ла ру сі гэ та шос ты вы хад у 

фі нал най буй ней ша га пе сен на га шоу 

Еў ро пы за ўвесь час. Ра ней пра біц ца 

скрозь сі та па пя рэд ня га ад бо ру ўда ва-

ла ся Дзміт рыю Кал ду ну ў 2007 го дзе (яго 

вы ні ко вае 6-е мес ца ў фі на ле кон кур су 

за ста ец ца са мым вя лі кім да сяг нен нем

бе ла рус кіх ар тыс таў), гур ту «3+2» у 

2010-м, Але не Лан ской і Тэа ў 2013 і 

2014 га дах ад па вед на, а так са ма гур ту 

Nаvіbаnd у 2017-м. Та му, як ні кру ці, ця-

пе раш ні вы нік — ужо ўда ча, тым больш 

на пя рэ дад ні кон кур су мно гія ацэнь ва лі 

шан цы бе ла рус кі ЗЕ НЫ скеп тыч на. Ад-

нак пес ня «Lіkе Іt» спа да ба ла ся еў ра пей-

скім гле да чам і суд дзям у да стат ко вай 

сту пе ні, каб ця пер за мах вац ца на неш-

та боль шае. «Дзя куй усім, хто ад пра віў 

свае га ла сы ў пад трым ку, і да су стрэ чы 

ў фі на ле!» — на пі саў у са цы яль ных сет-

ках прад зю сар спя вач кі Вік тар Дро быш. 

Па вод ле жа раб' ёў кі, ЗЕ НА вы сту піць 18 

мая ў дру гой па ло ве му зыч на га шоу.

Сён ня прой дзе дру гі паў фі наль ны 

кан цэрт, у якім бя руць удзел ар тыс ты 

і ка лек ты вы з Ар ме ніі, Ір лан дыі, Мал-

до вы, Швей ца рыі, Лат віі, Ру мы ніі, Да-

ніі, Шве цыі, Аў стрыі, Хар ва тыі, Маль ты, 

Літ вы, Ра сіі, Ал ба ніі, Нар ве гіі, Ні дэр-

лан даў, Паў ноч най Ма ке до ніі і Азер-

бай джа на. Між ін шым, ме на ві та ў гэ тай 

гру пе зна хо дзяц ца тры кан кур сан ты, 

якіх бук ме ке ры раз гля да юць як най-

больш ве ра год ных пе ра мож цаў «Еў ра-

ба чан ня», а та му страс ці ча ка юц ца не-

жар тоў ныя. Зрэш ты, пас ля ўча раш ня га 

кан цэр та рас клад сіл кры ху змя ніў ся, і ў 

па тэн цый ную пя цёр ку лі да раў ува р-

ва ла ся Кейт Мі лер-Хай дке з Аў-

 стра ліі, якая па су ну ла з п'е дэс та ла, па-

куль што ўяў на га, прад стаў ні ка Ра сіі Сяр-

гея Ла за ра ва. Як бу дзе на са мрэч, да ве-

да ем ся ў ноч з 18 на 19 мая, а па куль што 

гля дзім дру гі кан цэрт «Еў ра ба чан ня», у 

якім мы не га ла су ем, а прос та атрым лі-

ва ем за да валь нен не.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

БЕ ЛА РУСЬ —  У ФІ НА ЛЕ 

ТРЫ ФАН-ЗОНЫ 
...і 20 да дат ко вых 
ін фар ма цый ных 
пунк таў  для 
ту рыс таў

Як па ве да мі ла вя ду чы спе цы я ліст ад дзе ла 

сэр ві саў для гле да чоў фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» Люд мі ла 

ФА КЕ Е ВА, пер шыя ін фа пунк ты ад кры юц ца 

за не каль кі дзён да па чат ку Гуль няў, каб гос-

ці, якія пры бы лі за га дзя, змаг лі тут атры маць 

ін фар ма цый ную пад трым ку.

У гэ тых пунк тах ва лан цё ры пра па ну юць усім ах-

вот ным рэ клам ныя і ін фар ма цый ныя ма тэ ры я лы, 

бяс плат ныя ту рыс тыч ныя кар ты, дзе па зна ча ны 

куль тур ныя і гіс та рыч ныя мес цы і сла ву тас ці го ра да. 

Яны пад ка жуць, як да брац ца да гас ці ні цы або спар-

тыў ных аб' ек таў. Ін фа пунк ты ка ля спарт комп лек саў

бу дуць пра ца ваць па рас кла дзе спа бор ніц тваў, 

у ра ё не аб' ек таў транс парт на га аб слу гоў ван ня (на 

вак за лах, аэ ра пор це) яны ад кры юц ца за не каль кі 

дзён да па чат ку Гуль няў і за кры юц ца праз не каль кі 

дзён пас ля іх за вяр шэн ня.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня спор ту і ту-

рыз му Мін гар вы кан ка ма Мі ха іл ПРА КА ПЕН КА 

ад зна чыў, што ўсе аб' ек ты Гуль няў зна хо дзяц ца ў 

вы со кай сту пе ні га тоў нас ці, на іх пра вод зяц ца тэс-

та выя спа бор ніц твы.

«На час Гуль няў у Мін ску з'я вяц ца тры фан-зо ны: 

ка ля Па ла ца спор ту, «Мінск-Арэ ны» і «Чы жоў ка-Арэ-

ны», — за яві ла на чаль нік ад дзе ла гра мад ска га 

хар ча ван ня га лоў на га ўпраў лен ня спа жы вец ка га 

рын ку Мін гар вы кан ка ма Воль га ЕЗА ПЕН КА ВА. 

Тут мож на бу дзе па каш та ваць пра дук цыю хут ка-

га пры га та ван ня, пра па на ва ную ста ліч ны мі прад-

пры ем ства мі. Так, у фан-зо не ка ля «Мінск-Арэ ны» 

бу дуць пяць фудт ра каў і пяць па ла так роз ных аб'-

ек таў гра мад ска га хар ча ван ня. На «Чы жоў ка-Арэ-

не» ство раць больш за 500 па са дач ных мес цаў для 

ба лель шчы каў. Да рэ чы, ва ўсіх ганд лё вых па лат ках 

пра па ну юць, акра мя та го, стра вы бе ла рус кай на цы я-

 наль най кух ні. Уся го ж на 15 спар тыў ных аб' ек тах 

ар га ні зу юць ганд лё вае аб слу гоў ван не 96 ста цы я-

нар ных і ча со вых пунк таў.

А вось у фан-зо не ка ля Па ла ца спор ту раз мес-

цяц ца 14 аб' ек таў хар ча ван ня на 1000 мес цаў. Кар-

міць тут бу дуць рэ ста ра ны 11 па соль стваў.

Што да ты чыц ца спарт сме наў, якія пры едуць у 

Мінск і раз мес цяц ца ў Сту дэнц кай вёс цы, то яны 

змо гуць хар ча вац ца ў ста ло вай, якая ча со ва пе ра-

аб ста ля ва на на дзве ты ся чы мес цаў. Акра мя та го, 

гэ тая ста ло вая ў дні спа бор ніц тваў пра па нуе стра вы 

між зем на мор скай, італь ян скай, рус кай і бе ла рус кай

кух няў, а так са ма спар тыў нае хар ча ван не. Таксама 

тут з'я віц ца ка фэ вы ключ на з на шы мі на цы я наль ны-

мі стра ва мі, раз лі ча нае на 150 мес цаў.

А вось на мес нік ды рэк та ра ДП «Ста ліч ны 

транс парт і су вязь» Анд рэй ІЛА РЫ Ё НАЎ лі чыць, 

што пра ца па ар га ні за цыі транс парт на га ру ху на 

час спа бор ніц тваў па ча ла ся яшчэ ў мі ну лым го дзе. 

За раз ужо дак лад на вы зна ча на, якім чы нам бу дуць 

пра ца ваць мет ро і на зем ны транс парт пад час пра-

вя дзен ня Гуль няў.

Тры марш ру ты стануць аб слу гоў ваць гле да чоў 

«Мінск-Арэ ны», іх бу дуць пад во зіць да стан цый мет ро 

«Пуш кін ская», «Ня мі га» і «Ака дэ мія на вук». Яшчэ два 

марш ру ты злу чаць «Чы жоў ка-Арэ ну» і стан цыю мет ро 

«Аў та за вод ская», страл ко вы комп лекс і стан цыю мет-

ро «Уруч ча». Гра фік ру ху сфар мі ра ва ны з улі кам рас-

кла ду спа бор ніц тваў. Так са ма зме ніц ца ра бо та транс-

пар ту ў ра ё не фан-зон, за рэ зер ва ва ны да дат ко вы 

ру хо мы са стаў па дзе ю чых марш ру тах. Рас пра ца ва на 

схе ма ру ху ў пе ры яд пра вя дзен ня ве ла гон кі.

Га рад скія ўла ды на коль кі маг чы ма кам пен са ва лі 

тыя ня зруч нас ці, якія ўзнік нуць у су вя зі з за крыц цём 

ву ліц. Асаб лі вая ўва га ад да ец ца ін фар ма ван ню гра-

ма дзян. У су вя зі з тым, што фан-зо на ка ля Па ла ца 

спор ту ў асоб ныя дні бу дзе пра ца ваць да ча ты рох 

ра ні цы, стан цыі мет ро за чы няц ца для ўва хо ду ў 4 га-

дзі ны 10 хві лін. Ра бо та мет ра па лі тэ на пад аў жа ец ца 

да 4.30, на зем на га транс пар ту — да пя ці ра ні цы.

Як вя до ма, удзель ні кам Гуль няў да дуць пра ва 

бяс плат на га пра ез ду на га рад скім па са жыр скім 

транс пар це і мет ра па лі тэ не пры на яў нас ці ў іх дзе-

ю чай акрэ ды та цый най кар ты. Пла ціць за пра езд 

ба лель шчы кі бу дуць па ця пе раш няй сіс тэ ме апла ты 

пра ез ду ў Мін ску, а так са ма з вы ка ры стан нем карт кі 

гос ця, а ў мет ра па лі тэ не — яшчэ і бан каў скай карт кі. 

Для транс парт на га аб слу гоў ван ня ўдзель ні каў гуль-

 няў у спар тыў най вёс цы аб ста ля ва ны ча со вы па-

са жыр скі тэр мі нал, які бу дзе ўклю чаць па са дач ныя 

пля цоў кі, аб ста ля ва ныя па віль ё на мі і ін фар ма цый-

ны мі таб ло.

У на шай ста лі цы за вяр ша ец ца рас пра цоў ка 

агуль на га рад ской схе мы, дзе бу дуць па зна ча ныя 

ўсе мес цы для пар коў кі транс пар ту пры пра вя дзен-

ні спа бор ніц тваў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, па ве да міў 

га лоў ны ін жы нер дзяр жаў на га аб' яд нан ня «Га-

ра жы, аў та ста ян кі, пар коў кі» Пётр ПРУД НІ КАЎ. 

Схе ма бу дзе раз ме шча на ў срод ках ма са вай ін фар-

ма цыі і на аў та ста ян ках аб' яд нан ня. Па пя рэд не для 

аб слу гоў ван ня гле да чоў вы зна ча на ка ля 7 ты сяч 

мес цаў у ра ё не пра вя дзен ня спа бор ніц тваў і ка ля 

10 ты сяч мес цаў па на прам ках ру ху.

Сяр гей КУР КАЧ.
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Першая дзясятка фіналістаў.


