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ПА ЛЁТ 
НАД МА ЛОЙ 
РА ДЗІ МАЙ

І яшчэ шмат ці ка ва га пад рых та ва лі 
на Мін шчы не для вы бар шчы каў

Жы ха ры Мін скай воб лас ці зра бі лі свой вы бар: нех та 

пад час да тэр мі но ва га га ла са ван ня, а нех та не па срэд-

на ў дзень вы ба раў. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па бы-

ва лі ў Дзяр жын скім і Мін скім ра ё нах і па ці ка ві лі ся, 

з якім на стро ем лю дзі іш лі га ла са ваць.

На Пет ка віц кі вы бар чы ўчас так № 20, што ў Дзяр жын-
скім ра ё не, пер шы прый шоў Ва ле рый Пач коў скі. Ва ле рый 
Вя ча сла ва віч пра цуе млы на ром у ад кры тым ак цы я нер ным 
та ва рыст ве «Кру та гор'е-Пет ка ві чы».

— Па да ро зе на ра бо ту вы ра шыў пра га ла са ваць, каб 
по тым не зры вац ца да час на, — ка жа ён. — У мя не двое дзя-
цей, ста рэй шы сын, яко му споў ні ла ся ва сям нац цаць га доў, 
га ла са ваў упер шы ню, да тэр мі но ва.

Ва ле рый Пач коў скі ні ко лі не пра пус кае вы ба раў дэ пу та-
таў роз ных уз роў няў, а та му і па жа даў зем ля кам, каб яны 
ак тыў на пра яў ля лі сваю гра ма дзян скую па зі цыю.

— У нас да тэр мі но ва пра га ла са ва лі 424 ча ла ве кі, гэ та
амаль 40 пра цэн таў ад агуль най коль кас ці вы бар шчы каў, — 
кан ста та ва ла стар шы ня ка мі сіі Ва лян ці на Ра бі ноў ская. — 
Учас так вя лі кі — 1073 вы бар шчы кі, якія пра жы ва юць у да-
стат ко ва ад да ле ных 10 на се ле ных пунк тах. Ка лі ўру ча лі 
за пра шэн не, мно гія, асаб лі ва па жы лыя лю дзі, вы ка за лі па-
жа дан не пра га ла са ваць до ма.

Як, на прык лад, жы хар ка Фа ні па ля Ні на Це ра ба ва. Ні не 
Кан стан ці наў не 96 га доў. І, вя до ма, чле ны ка мі сіі ад гук ну-
лі ся на яе прось бу.

— Ра ней я са ма з за да валь нен нем ха дзі ла на вы ба ры. 
Гэ та заў сё ды бы ло для мя не свя та — су стрэ чы з людзь мі, 
зна ё мы мі, якіх даў но не ба чы ла. А ця пер не стае сіл, каб 
са мой да брац ца да ўчаст ка. Дзя куй, што пай шлі мне на су-
страч, — рас чу лі ла ся жан чы на.

На маё пы тан не, што б яна ха це ла ад свай го абран ні ка, 
Ні на Кан стан ці наў на ад ка за ла: «Ён лепш за мя не ве дае, 
што зра біць для Фа ні па ля і даб ра бы ту яго жы ха роў. А мне 
ўся го ха пае, акра мя зда роўя, пен сія доб рая.

Жан чы на жы ве з бы лой ня вест кай у ад ной ква тэ ры. «Жы-
 вём нар маль на, друж на», — ад зна чы ла Воль га Це ра ба ва. — 
Я не пе ра стаю здзіў ляц ца энер гіі сва ёй свек ры ві, яе ад каз-
нас ці ў стаў лен ні да гра мад скай спра вы.

У Се ніц кім Цэнт ры куль ту ры мес ці лі ся ад ра зу два вы-
бар чыя ўчаст кі, на якіх бы ло да во лі ажыў ле на. Мно гія вы-
бар шчы кі пры хо дзі лі з дзець мі. Іван і Вік то рыя Чы жы ка вы 
пры вя лі з са бой чац вё ра дзя цей — усе хлоп чы кі, са мы ма-
лень кі — на ру ках у баць кі.

— Ча му ўзя лі з са бой га да ван цаў? — па ці ка ві ла ся ў баць-
коў.

— А як жа іна чай? — здзіў ля ец ца ма ці. — У нас вя лі кая 
друж ная сям'я, і ўсю ды мы ра зам. Па-дру гое, мы па да ём 
сва ім сы нам прык лад. Яны ў свой час так са ма бу дуць га ла-
са ваць. Ня хай ра зу ме юць, што гэ та адзін са спо са баў вы ка-
заць сваю дум ку, гра ма дзян скую па зі цыю. Мы, як шмат дзет-
ная сям'я, спа дзя ём ся, што кан ды дат у дэ пу та ты, за яко га 
ад да лі го лас, бу дзе прад стаў ляць ін та рэ сы та кіх жа сем' яў, 
якія вы хоў ва юць трох-ча ты рох і больш ма лых.

На тал ля Цвер дах леб прый шла на вы ба ры ра зам з сы нам 
Анд рэ ем, які ўпер шы ню га ла суе. У жан чы ны чац вё ра дзя-
цей — так са ма ў бу ду чым вы бар шчы кі. «Анд рэй, ня гле дзя-
чы на свой юны ўзрост, вель мі ад каз ны», — ка жа На тал ля 
Аляк санд раў на.

— Вель мі хва лю ю ся. Гэ тае ад чу ван не мож на па раў наць 
з эк за ме нам у шко ле, — пры знаў ся юнак. — Я вы ву чаў 
пра гра мы кан ды да таў у дэ пу та ты, гля дзеў іх ві дэа ро лі кі. 
І зра біў вы бар, за ка го ад даць го лас. Я пад тры маў та го, хто 
не за быў пра раз віц цё ай чын на га спор ту.

Хло пец больш як во сем га доў гу ляе ў фут бол, со чыць за 
вы ступ лен ня мі на шых спарт сме наў на Алім пі я дзе. «Ха чу, 
каб наш бе ла рус кі фут бол уз ня ўся на су свет ны ўзро вень.
Я звы чай ны бе ла рус кі хло пец і для мя не го нар унес ці леп ту 
ў бу ду чы ню кра і ны, у пра цві тан не ай чын на га спор ту».

Анд рэю Цвер дах ле бу і дзе вя ці яго сяб рам, якія га ла са ва лі 
ўпер шы ню, зра бі лі не ча ка ны сюр прыз, які, да рэ чы, здзі віў не 
толь кі ві ноў ні каў ура чыс тас ці, але і ўсіх жы ха роў на се ле на-
га пунк та. На ста ды ё не аг ра га рад ка пры зям ліў ся вер та лёт 
з рас цяж кай «Га ла суй», які ў два за хо ды «пра ка ціў» юных 
вы бар шчы каў над Мін скім ра ё нам.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Пас ля та го як Аляк сандр Лу ка шэн-
ка апус ціў бю ле тэнь у спе цы яль ную 
урну, ён ад ка заў на пы тан ні жур на-
ліс таў. Ад но з іх да ты чы ла ся па дзеі 
на Алім пі я дзе ў Пхёнч ха не, якая яшчэ
дня мі ўзру шы ла на шу гра мад скасць, — 
су дзей ства ў ад но сі нах да бе ла рус ка га 
фрыс тай ліс та Ан то на Куш ні ра. Прэ зі-
дэнт лі чыць, што та кім чы нам «вы кі ну лі 
га лоў на га кан ку рэн та з фі на лу». Так, 
ся род суд дзяў бы лі прад стаў ні кі Ра сіі, 
Кі тая, Швей ца рыі. «Усе яны пра цяг ну лі 
ў фі нал сва іх спарт сме наў. Яны Ан то на 
Куш ні ра па спра ба ва лі вы кі нуць у пер-
шай спро бе ква лі фі ка цыі, а ў дру гой ім 
прос та ні чо га не за ста ва ла ся, як зра-
біць яго сё мым, та му што шэсць пра хо-
дзі лі. Ка лі б ра зум ныя бы лі, то хоць бы 
ў фі нал пус ці лі. Але яны ра зу ме лі: пус ці 
яго ў фі нал — усім бу дзе «тру ба». І зноў 
бе ла ру сы два «зо ла ты», як і на мі ну лай 
Алім пі я дзе, мо гуць за ва я ваць», — рас-
тлу ма чыў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка, які з'яў ля-
ец ца Прэ зі дэн там На цы я наль на га 
алім пій ска га ка мі тэ та, ужо на кі ра ваў 
у ад рас Прэ зі дэн та Між на род на га алім-
пій ска га ка мі тэ та То ма са Ба ха прэ тэн-
зіі на конт та ко га су дзей ства. Хоць ай-
чын ная фе дэ ра цыя спра ба ва ла па даць 
пра тэст, пе ра га ва рыць з між на род най 
фе дэ ра цы яй у Пхёнч ха не, але ад каз 
«зра зу ме ла які быў». «Мне да вя ло ся 

ўна чы пад няць па тры во зе МЗС, за-
дзей ні чаць па соль ства ў Рэс пуб лі цы 
Ка рэя, на кі ра ваць не ад клад на ўра да-
вую тэ ле гра му ў ад рас Ба ха. Вы ка заў
яму ўсё, як я ду маю, у мяк кай фор ме», — 
ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прад стаў нік ра сій ска га тэ ле ба чан ня 
па ці ка віў ся ў Прэ зі дэн та на шай кра і ны
тым, як кі раў нік дзяр жа вы ста віц ца
да пра па ноў пе ра нес ці пе ра га вор ную 
пля цоў ку па ўрэ гу ля ван ні кан флік ту ва 
Укра і не з Бе ла ру сі ў Ка зах стан. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што мы ўжо 
знач ную ро лю ў гэ тым ады гра лі і, хут-
чэй, вы кон ва ем да дзе нае ка лісь ці сло-
ва за бяс печ ваць не аб ход ную пля цоў-
ку. Ін та рэс наш тут толь кі ў ад ным: каб 
спы ні ла ся кро ва пра ліц це, жах, пад час 
яко га брат ідзе на бра та і за бі вае яго. 
Тым больш Бе ла русь вель мі ад чу вае 
ўзру шэн ні ў су сед няй кра і не: толь кі афі-
цый на да нас за час кан флік ту пры бы лі 
больш за 160 ты сяч укра ін скіх бе жан-
цаў, для якіх, як і для бе ла ру саў, пра-
 цуюць бяс плат ныя аду ка цыя і ме ды-
цы на. Усё гэ та да дат ко выя вы дат кі. 
Да та го ж ра зам з па то кам лю дзей у кра і -
ну «хлы ну ла» зброя, што за па тра ба ва ла 
за раз знач на га ўма ца ван ня мя жы.

Па сло вах Прэ зі дэн та, у пер шы год 
кан флік ту на ша кра і на на кі ра ва ла пра-
па но вы, як яго мож на ўрэ гу ля ваць. Ад-
нак чы ноў ні кі з Бру се ля ў той час іх не 
пры ня лі. «І я ця пер лі чу, што мно гія 
еў ра пей цы за ці каў ле ны ў гэ тым кан-

флік це, як бы яны ся бе ні прад стаў ля лі 
мі ра твор ца мі. Ка лі б пры ня лі — быў бы 
ва ры янт», — ад зна чыў кі раў нік дзяр-
жа вы. Пры гэ тым ён пад крэс ліў, што 
бе ла рус кія мі ра твор цы га то вы стаць 
па між ба ка мі кан флік ту пры ўмо ве 
ад па вед най да моў ле нас ці па між прэ-
зі дэн та мі Укра і ны і Ра сіі — Пят ром Па-
ра шэн кам і Ула дзі мі рам Пу ці ным.

***
Лі дзія Яр мо шы на пад вя ла па пя-

рэд нія вы ні кі вы ба раў. Па ўдак лад не-
ных да ных, яў ка вы бар шчы каў скла ла 
77,23 %. Удзел у га ла са ван ні пры ня лі 
5,3 міль ё на ча ла век. Да тэр мі но ва пра-
га ла са ва лі 2,4 міль ё на вы бар шчы каў. 
У асноў ны дзень вы ба раў на ўчаст кі 
прый шло амаль 2,5 міль ё на ча ла век. 
Па мес цы жы хар ства пра га ла са ва лі 
429 ты сяч ча ла век.

У ЦВК ужо па сту пі ла 12 зва ро таў па 
элект рон най по шце ад кан ды да таў у 
дэ пу та ты, на зі раль ні каў, вы бар шчы каў. 
Па сло вах стар шы ні ЦВК, ча ка ец ца, 
што коль касць скар гаў не бу дзе кры-
тыч най. Кан ды да там у дэ пу та ты яна 
па ра і ла звяр тац ца дак лад на па ад ра се, 
не па ру ша ю чы па рад ку па да чы за яў і 
скар гаў. Так, ка лі га вор ка ідзе пра ра-
ён ныя, га рад скія, па сял ко выя, сель скія 
Са ве ты, то звяр тац ца трэ ба ў тэ ры та-
ры яль ныя ка мі сіі, ка лі пра аб лас ныя — 
то ў акру го выя, пра Мін гар са вет — 
у ра ён ныя ка мі сіі ста лі цы, якіх дзе вяць.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Вы ба ры ад бы лі ся

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ФІН ЛЯН ДЫЯ І ШВЕ ЦЫЯ 
ГА ТО ВЫЯ АД ПРА ВІЦЬ МІ РА ТВОР ЦАЎ У ДАН БАС

Фін лян дыя га то ва ад пра віць мі ра твор цаў у Дан бас. 

Пра гэ та на Мюн хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе цы 

за явіў прэ зі дэнт гэ тай кра і ны Са улі Ні і ніс цё.

Ра ней пра га тоў насць на-
кі ра ваць сва іх мі ра твор цаў 
у зо ну кан флік ту за яві ла 
Шве цыя. Па сло вах мі ніст ра 
аба ро ны Пе тэ ра Хуль квіс та, 
швед скія мі ра твор цы ад пра-
вяц ца ва Укра і ну пры на яў-
нас ці ўмоў і ка лі Шве цыя 

бу дзе ўпэў не ная ў тым, што мі ра твор чая мі сія мо жа да па-
маг чы, па ве дам ляе RT.

Дня мі Прэ зі дэнт Бе ла ру сі так са ма за явіў аб маг чы май 
ад праў цы бе ла рус кіх мі ра твор цаў ва Укра і ну. Так са ма пра 
га тоў насць ад пра віць мі ра твор цаў у зо ну ўкра ін ска га кан-
флік ту за яві ла ФРГ.

На дум ку экс-ка ман ду ю ча га ўзбро е ны мі сі ла мі ЗША 
ў Еў ро пе ге не рал-лей тэ нан та ар міі ЗША Бэ на Хо джэ са, 
у мі ра твор чай мі сіі па він ны ўдзель ні чаць «пра фе сій ныя, 
здоль ныя, моц ныя» кра і ны, «якія нель га ад су нуць убок». У 
якас ці пры кла ду та кіх кра ін Бэн Хо джэс на зваў Фін лян дыю 
і Шве цыю, якія не ўва хо дзяць у НА ТО. Бэн Хо джэс пад крэс-
ліў, што ЗША хо чуць урэ гу ля ваць кан флікт у Дан ба се, «але 
не так, каб за ха ваць за Ра сі яй яе да сяг нен ні».

КІ РАЎ НІК МЗС ПОЛЬ ШЧЫ ЗА ЯВІЎ 
ПРА НЕ АБ ХОД НАСЦЬ ПА ПРА ВАК У ЗА КОН ПРА ХА ЛА КОСТ

МЗС Поль шчы пры зна ла не аб ход насць удак лад нен-

ня спрэч ных мо ман таў у за ко не аб па ка ран ні за пуб-

ліч нае аб ві на вач ван не поль скай на цыі ў да тыч нас ці 

да ха ла кос ту, які пры вёў да кан флік ту ў ад но сі нах 

кра і ны з Із ра і лем, Укра і най і ЗША.

Пра гэ та па ве да міў у ін тэр в'ю тэ ле ка на лу Polsat кі-
раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам ства Яцэк Ча пу то віч. 
«У гэ тым вы пад ку пэў ная ін тэр прэ та цыя не аб ход ная, 
каб лік ві да ваць су мнен ні, якія з'яў ля юц ца», — за зна чыў 

ён, ад каз ва ю чы на пы тан не пра маг чы масць аб наў лен-
ня спрэч на га за ко на. «Па ча ка ем ра шэн ня Кан сты ту-
цый на га су да», — да даў мі ністр. Ка мен ту ю чы ін цы дэнт 
з на ня сен нем свас ты кі на бу ды нак па соль ства Поль шчы 
ў Тэль-Аві ве, які ад быў ся ў ня дзе лю, Ча пу то віч на га даў, 
што «Із ра іль ня се ад каз насць за бяс пе ку дып ла ма тыч на га 
прад стаў ніц тва». «Мы бу дзем гэ та га да ма гац ца», — ска-
заў ён, ад зна чыў шы іс на ван не ў Із ра і лі ан ты поль скіх на-
стро яў. «Гэ та ня доб ра, — лі чыць ён. — Трэ ба вяр нуц ца да 
зблі жэн ня і су пра цоў ніц тва».

У ня дзе лю не вя до мыя на нес лі свас ты ку і аб раз лі выя для 
па ля каў над пі сы на дзве ры поль скай ам ба са ды ў Тэль-Аві-
ве. Поль шча звяр ну ла ся да ўла д Із ра і ля, каб яны рас сле да-
ва лі ін цы дэнт і рас па ча лі кро кі з мэ тай за бес пя чэн ня ахо вы 
дып прадс таў ніц тва. На дум ку МЗС, вар та ра шу ча зні зіць 
тэм пе ра ту ру дыс ку сіі, якая вя дзец ца ў абедз вюх дзяр жа вах, 
та му што сён няш ні ўзро вень не спры яе дыя ло гу.

У 2017 ГО ДЗЕ З БАН КА МА ТАЎ У РА СІІ 
СКРА ЛІ БОЛЬШ ЗА 5 МЛРД РУБ ЛЁЎ

Ле тась мах ля ры скра лі з бан ка ма таў на тэ ры то рыі Ра сіі 
гро шай удвая больш, чым го дам ра ней. Су ма вы кра дзе на га 
скла ла больш за 5 млрд руб лёў, пі ша га зе та «Известия» са 
спа сыл кай на ма тэ ры я лы кам па ніі «Ін фар ма ба ро на».

Амаль 90 % ад коль кас ці ўсіх на па даў і кра дзя жоў пры-
па дае на вы пад кі фі зіч на га ўзло му пры ста са ван ня або на-
ват яго кра дзя жу цал кам. Пры клад на 10 % — гэ та скі мінг 
(вы ка ры стан не пры ла ды, якая счыт вае да ныя з кар таў). 
Менш за 1 % скла да юць ла гіч ныя ата кі, ка лі зла мыс ні кі 
пра ні ка юць ва ўнут ра ную сет ку бан ка для кі ра ван ня сет ка мі 
пры лад са ма аб слу гоў ван ня. У гэ тым вы пад ку ўзлом шчык 
атрым лі вае до ступ да сер ве ра кі ра ван ня бан ка ма там, за-
пус кае шкод нас нае пра грам нае за бес пя чэн не і за тым з 
да па мо гай пад роб ле ных кар таў зды мае гро шы. Да ка заць 
факт кра дзя жу да во лі скла да на, па коль кі бан ка мат ныя 
тран зак цыі прак тыч на не аспрэч ва юц ца.

У не ка то рых вы пад ках пры ла ды за ра жа лі ві ру са мі-шпі-
ё на мі, раз мя шча лі ха кер скае аб ста ля ван не по бач з бан-
ка ма там (бес пра вад ны скі мінг). Гэ та но выя схе мы ўзло му 
бан ка ма таў.

Вы стаў ка BUDEXPOВы стаў ка BUDEXPO  

Плюс кір маш іна ва цый ных пра ек таў
Больш як 30 іна ва цый ных пра ек таў бу дзе прад стаў ле-

на на спе цы я лі за ва най бу даў ні чай вы стаў цы BUDEXPO, 

якая прой дзе 21—24 са ка ві ка ў ганд лё ва-ла гіс тыч ным 

комп лек се «Гло бус Парк» у аг ра га рад ку Шчо мыс лі ца 

Мінск ага ра ё на, па ве да міў на мес нік мі ніст ра ар хі тэк ту-

ры і бу даў ніц тва Бе ла ру сі Дзміт рый СЕ МЯН КЕ ВІЧ.

Пад час вы стаў кі ад бу дзец ца кір маш іна ва цый ных пра ек-
таў. «Раз ліч ва ем, што не каль кі дзя сят каў пра ек таў бу дуць 
прад стаў ле ны, а най больш перс пек тыў ныя з іх, га то выя да 
ўка ра нен ня, — ад зна ча ны ўзна га ро да мі. Ужо за яў ле на ка-
ля 20 пра ек таў, ся род якіх хут ка ўзве дзе ныя энер га эфек-
тыў ныя да мы эка ном-кла са, тэх на ло гія бу даў ніц тва эка ла-

гіч на чыс тых і энер га эфек тыў ных да моў ся дзіб на га ты пу
на асно ве лё ну. За яў ле ны так са ма пра ект «Бу даў ні чы 
3D-прын тар», — рас ка заў кі раў нік пра ек таў цэнт ра пад-

трым кі прад пры маль ніц тва «Дзе ла выя ме дыя» Аляк сандр 

ПА ТУ ЦІН. Га лоў ны стэнд вы стаў кі так са ма бу дзе ад люст роў-
ваць іна ва цый ную тэ ма ты ку, яго зой ме ак цы я нер нае та ва-
рыст ва «Го мель шкло» са сва ім энер га эфек тыў ным шклом. 
Упер шы ню пад час бу даў ні чых вы ста вак у Бе ла ру сі прой дуць 
кон кур сы пра фе сій на га май стэр ства Budмайстар-2018 па на-
мі на цы ях «Най леп шы му ляр» і «Най леп шы тын коў шчык». 

Сяр гей КУР КАЧ




