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Ар шан скі ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт і Ар шан-
скі ра ён ны Са вет дэ пу та таў вы каз ва юць глы бо кія 
спа чу ван ні стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь па бюд жэ це і фі нан сах Да бры ні най Люд мі ле 
Ана то леў не ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім го-
рам — смер цю му жа дач кі.

Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Укра і ны 
на ве да юць Чар но быль скую АЭС

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка сён ня пры ме ўдзел 
у ме ра пры ем ствах, пры све ча ных чар го вай га да ві не 
ава рыі на Чар но быль скай АЭС, па ве да мі лі ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы з Прэ зі дэн там Укра і ны Пят ром Па ра-
шэн кам на ве да юць атам ную стан цыю і раз ме шча ныя по бач 
з ёй аб' ек ты. Асноў ная ўва га бу дзе ўдзе ле на ра бо там, якія
пра вод зяц ца для пад тры ман ня на на леж ным уз роў ні ра ды я -
цый най бяс пе кі, што не па срэд ным чы нам за кра нае ін та -
рэ сы жы ха роў абедз вюх кра ін. Пла ну ец ца, што прэ зі дэн ты 
азна ё мяц ца з бу даў ніц твам но ва га бяс печ на га ахоў на га 
збу да ван ня і з за хоў ван нем ад пра ца ва на га ядзер на га па-
лі ва, уша ну юць па мяць лік ві да та раў і па цяр пе лых у вы ні ку 
ава рыі.

У гэ ты ж дзень Аляк сандр Лу ка шэн ка і Пётр Па ра шэн ка 
пра вя дуць пе ра га во ры на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Кі раў ні кі дзяр-
жаў аб мяр ку юць шы ро кі комп лекс пы тан няў двух ба ко ва га 
су пра цоў ніц тва, перш за ўсё ў ганд лё ва-эка на міч най сфе ры, 
а так са ма пы тан ні па лі тыч на га ўза е ма дзе ян ня, між на род ны 
па ра дак дня і да лей шыя на ма ган ні па мір ным урэ гу ля ван ні 
кан флік ту на паў днё вым ус хо дзе Укра і ны.

Эма ну эль Мак рон 
і Ма рын Ле Пен 
па ча лі фі наль ную біт ву

Як вя до ма, Эма ну эль Мак рон 
па вы ні ках ня дзель ных вы ба раў 
прэ зі дэн та Фран цыі на браў 23,75% га ла соў, у Ма рын Ле 
Пен — 21,53%. Гэ тыя кан ды да ты прай шлі ў дру гі тур, які 
ад бу дзец ца 7 мая.

Мак рон вы сту пае за сва бод ны між на род ны ган даль і 
Еў ра пей скі са юз. А Ле Пен су праць гла ба лі за цыі і абя ца ла 
пра вес ці ў Фран цыі рэ фе рэн дум па пы тан ні аб вы ха дзе з ЕС 
на кшталт «брэк сі та». Мак рон — бы лы бан кір і экс-мі ністр 
эка но мі кі пры дзе ю чым прэ зі дэн це Фран суа Алан дзе. Для 
яго гэ та пер шая вы бар чая кам па нія, і ў вы пад ку пе ра мо гі 
ў дру гім ту ры Мак рон ста не са мым ма ла дым прэ зі дэн там 
Фран цыі (яму 39 га доў, Ле Пен — 48). Ра ней пра сваю пад-
трым ку Мак ро на за яві лі прад стаў ні кі асноў ных па лі тыч ных 
пар тый і кан ды да ты, якія прай гра лі ў пер шым ту ры. Экс-
прэм' ер Фран суа Фі ён ад пар тыі «Рэс пуб лі кан цы», які на браў 
19,91% га ла соў, за клі каў сва іх пры хіль ні каў га ла са ваць за 
Мак ро на ў дру гім ту ры. «Я вель мі ра ды, што на ша па лі тыч-
ная сям'я змаг ла да мо віц ца аб тым, што га лоў ная за да ча — 
пе ра маг чы Ма рын Ле Пен, і для гэ та га ня ма ін ша га ра шэн ня, 
акра мя як вы ка зац ца ў пад трым ку Эма ну э ля Мак ро на», — 
за явіў ад імя кан сер ва та раў Жан-Фран суа Ка пэ.

Пад тры маў яго і кан ды дат ад па куль яшчэ кі ру ю чай 
пар тыі са цы я ліс таў Бе нуа Амон, які атры маў толь кі 6% га-

ла соў. Са цы я ліс тыч ная пар тыя вы ра шы ла кі нуць усе свае 
рэ сур сы ў пад трым ку лі да ра ру ху «На пе рад». «Зва рот бу-
дзе апуб лі ка ва ны ў 4 міль ё нах асоб ні каў, сот ні ты сяч пла-
ка таў бу дуць на дру ка ва ныя і рас кле е ныя па ўсёй Фран цыі, 
на шы ак ты віс ты абы дуць ты ся чы да моў, пра вя дуць сот ні 
схо даў у на ступ ныя два тыд ні, та му што мы не мо жам да-
пус ціць, каб Фран цыя стра ці ла сваю ду шу», — пад крэс ліў 
пер шы сак ра тар Са цы я ліс тыч най пар тыі Жан-Крыс тоф 
Кам ба дэ ліс.

Прэ зі дэнт Аланд вы сту піў па тэ ле ба чан ні і за явіў, што бу-
дзе га ла са ваць на ма ю чым ад быц ца дру гім ту ры прэ зі дэнц-
кіх вы ба раў за Мак ро на. Ле Пен дзе ю чы кі раў нік Фран цыі 
на зваў па гро зай для кра і ны.

Ві да воч ным фа ва ры там дру го га ту ра лі чыц ца Мак рон, 
але Ле Пен не пла нуе зда вац ца ра ней ча су. Свай го са пер-
ні ка яна на зва ла «сла бым пе рад тва рам тэ ра рыз му». «Я 
ду маю, па між дву ма ту ра мі лю дзі зра зу ме юць сут насць 
пра ек та, пра па на ва на га спа да ром Мак ро нам», — за ўва жы-
ла Ле Пен. Яна за яві ла, што ады дзе ад кі раў ніц тва пар ты яй 
«На цы я наль ны фронт», каб за ся ро дзіц ца на дру гім ту ры 
прэ зі дэнц кіх вы ба раў. «Я заў сё ды лі чы ла, — ска за ла Ле 
Пен, — што прэ зі дэнт рэс пуб лі кі з'яў ля ец ца прэ зі дэн там усіх 
фран цу заў. Ця пер трэ ба пе ра хо дзіць ад сло ваў да спра вы. 
Мы мо жам пе ра маг чы. І мы пе ра мо жам».

Та кім чы нам, Эма ну эль Мак рон і Ма рын Ле Пен па ча лі 
фі наль ную біт ву. Хут ка ім трэ ба бу дзе сыс ці ся ў тэ ле дэ ба-
тах. Хто ста не но вым гас па да ром Елі сей ска га па ла ца, ста не 
вя до ма 7 мая.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

У хут кім ча се на пра спек це Пе ра мож цаў з'я віц ца но-
вы бу ды нак. Тыя, хто пра ца ваў над яго бу даў ніц твам 
пад час рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка, ўпэў не ны: Цэнтр 
алім пій скай пад рых тоў кі па мас тац кай гім нас ты цы ста-
не са праўд ным упры га жэн нем ад ной з клю ча вых ма-
гіст ра ляў ста лі цы. Ме на ві та на гэ тым аб' ек це пра ца ваў 
пад час су бот ні ка Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка.

З са май ра ні цы на мес цы бу даў ніц тва гэ та га аб' ек та бы ло 
люд на, але без мі тус ні: ра бо чыя зай ма лі ся сва ёй звы чай най 
што дзён най пра цай, удзель ні кі су бот ні ка рых та ва лі ся пад-
клю чыц ца да іх. А з пры быц цём кі раў ні ка дзяр жа вы ра бо та 
за кі пе ла.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся, якім бу дзе но вы спар-
тыў ны цэнтр, і пад крэс ліў: не па він на быць ні я кіх ліш ніх эле-
мен таў. Тут па він ны рых та вац ца бу ду чыя чэм пі ё ны, ад па вед-
на, га лоў нае пры зна чэн не бу дын ка — чыс та ўты лі тар нае. Га-
лоў нае, каб ён быў зруч ны для са міх гім нас таў, трэ не раў.

Да рэ чы, спарт сме ны пры ня лі ўдзел у пра ек та ван ні Цэнт ра: 
яны вы каз ва лі свае пра па но вы, дзе і што па він на раз мя шчац-
ца. Аба вяз ко вае па тра ба ван не гім нас так: вы со кія сто лі — гэ та 
вель мі важ на для ад пра цоў кі мно гіх прак ты ка ван няў.

Бры га да ну мар адзін Прэ зі дэн та за ня ла ся вы ка нан нем 
ра бот па ўклад цы пад ло гі на пер шым па вер се аб' ек та. Гэ та 
пры ём і ўклад ка бе тон най су ме сі бе то на пом пай, ушчыль нен-
не бе тон най су ме сі глы бін ным віб ра та рам, раз раў ноў ван не 
бе тон най су ме сі і за гладж ван не ад кры тых па верх няў.

Ды рэк тар Упраў лен ня ка пі таль на га бу даў ніц тва Мін гар вы-
кан ка ма Дзміт рый Мі ку лё нак рас ка заў жур на ліс там пра но вы 
Цэнтр. Па яго сло вах, ця пер ён ра зам з ін жы нер ны мі сет ка мі 
ацэнь ва ец ца ў эк ві ва лен це ў 30 міль ё наў до ла раў. Аб' ект бу-
дзе ад па вя даць усім па тра ба ван ням Фе дэ ра цыі па мас тац кай 
гім нас ты цы. Па сло вах ды рэк та ра УКБ Мін гар вы кан ка ма, 
гэ та зна чыць, ён бу дзе за бяс печ ваць увесь цыкл трэ ні роў кі 
на шай алім пій скай ка ман ды. Аб' ект цал кам уклю чае ў ся бе 
ўсе бло кі, не аб ход ныя для здзяйс нен ня трэ ні ро вач на га пра-
цэ су. Але на Скры пель, стар шы ня Бе ла рус кай аса цы я цыі 
гім нас ты кі, ад зна чы ла, што вя лі кае зна чэн не на да ец ца пра-
віль на му пла на ван ню пра сто ры. Са мае га лоў нае, упэў не на 
яна, каб не бы ло ліш ніх ка лі до раў, ліш ніх па мяш кан няў.

Ксе нія Сан ко віч, брон за вая пры зёр ка Пе кін скай Алім пі я ды, 
ся рэб ра ная — Лон дан скай, якая так са ма прый шла па пра ца-
ваць на су бот ні ку, рас ка за ла, што па доб на га Цэнт ра вель мі 
не ха пае. Гім наст кі ця пер зай ма юц ца ў пе ра поў не ных за лах, 
бо ах вот ных, асаб лі ва апош нім ча сам, шмат. Спарт смен ка 
вы ка за ла спа дзя ван не, што гім нас ты, якія ста нуць зай мац ца 
ў но вым Цэнт ры, пры ня суць кра і не шмат но вых уз на га род.

* * *
Пад час су бот нi ка су пра цоў нi кi Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та 

доб ра ўпа рад ка ва лi ста ды ён «Ды на ма» — зна ка вы для на шай 
кра i ны аб' ект, ка лi ўлi чыць, што праз не каль кi га доў у Бе ла ру сi 
ад бу дуц ца II Еў ра пей скiя гуль нi. На тал ля Ка ча на ва, кi раў нiк 
Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та, звяр ну ла ўва гу, што той аб' ём ра-
бот, якi змаг лi зра бiць за час су бот нi ка ра бот нi кi ўста но вы, 
з'яў ля ец ца зу сiм не вя лi кiм на фо не маш та баў усiх бу даў нi ча-
ман таж ных ме ра пры ем стваў, якiя за пла на ва ны на «Ды на ма» 
за час рэ кан струк цыi. «Але ра зам з тым, ка лi ты па пра ца ваў 
на ват адзiн дзень, зра бiў у гэ тую спра ву ней кi ўнё сак, вя до ма, 
кож ны раз бу дзеш з го на рам ус па мi на ць, што час цiн ка тва ёй 
пра цы, ня хай i ма лень кая, ёсць тут, у гэ тым аб' ек це, якi бу дзе 
ра да ваць мiн чан i гас цей на ша га го ра да», — ска за ла яна.

Су пра цоў нi кi Са ве та Мi нiст раў, на ад ва рот, на кi ра ва лi ся 
да лей ад га рад ской бу доў лi, блi жэй да пры ро ды. Прэм' ер-мi-
нiстр Анд рэй Ка бя коў удзель нi чаў у па са дцы ле су на тэ ры то-
рыi Драч каў ска га ляс нiц тва Сма ля вiц ка га ляс га са ў Мiн скай 
воб лас цi. Тут жа пра ца ва лi пер шы на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра 
Ва сiль Ма цю шэў скi i вi цэ-прэм' ер Мi ха iл Ру сы, ра бот нi кi Апа-
ра ту Са ве та Мi нiст раў. 

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

ДОМ ДЛЯ ПРЫ ГО ЖА ГА СПОР ТУ

«Су бот нiк прай шоў ар га нi за ва на. 
У iм пры ня ла ўдзел больш 
за 3 мiль ё ны на шых гра ма дзян. 
Гра шо вых срод каў, па пя рэд не, 
бу дзе пе ра лi ча на больш 
за 7 мiль ё наў руб лёў. Гэ тыя лiч-
бы боль шыя, чым у 2016 го дзе», —
пад крэс лiў на мес нiк прэм' ер-
мi нiст ра Бе ла ру сi Ва сiль Жар ко, 
якi так са ма пры няў удзел у па са д-
цы алеi ў Цэнт раль ным ба та нiч-
ным са дзе.

«Част ка срод каў (50%) за ста ец ца ў 
рас па ра джэн нi Мiн фi на, ас тат нiя гро -
шы — у рас па ра джэн нi абл вы кан ка маў. 
I яны бу дуць на кi ра ва ныя на ўма ца ван-
не ма тэ ры яль на-тэх нiч най ба зы цэнт раў 
дзi ця чай твор час цi, на рэ кан струк цыю 
i ад наў лен не аб' ек таў гiс то ры ка-куль-
тур най спад чы ны, ства рэн не суб' ек таў 
iна ва цый най дзей нас цi, ра монт, ад наў-
лен не i пад рых тоў ку да лет ня га се зо на 

азда раў лен чых дзi ця чых ла ге раў», — 
рас тлу ма чыў ён.

Наш ка рэс пан дэнт пад тры ма ла тра-
ды цыю доб ра ўпа рад ка ван ня ра зам з 
жы ха ра мi Мiн скай воб лас цi. Стар шы ня 
Мi набл вы кан ка ма Ся мён Ша пi ра i па-
моч нiк Прэ зi дэн та па Мiн скай воб лас-
цi Ана толь Iса чан ка, а так са ма чле ны 
абл вы кан ка ма пра ца ва лi на бу даў нiц тве 
но ва га дзi ця ча га са да на 230 мес цаў у 
го ра дзе Стоўб цы. Су пра цоў нi кi аб лас-
ных служ баў i ар га нi за цый доб ра ўпа-
рад ка ва лi роз ныя са цы яль ныя аб' ек ты, 
ва ен на-гiс та рыч ныя пом нi кi i ме ма ры-
яль ныя комп лек сы, тэ ры то рыю Кi тай ска-
бе ла рус ка га пар ка «Вя лi кi ка мень».

Маш таб на су бот нiк прай шоў i ў 
Брэсц кай воб лас цi. Асноў ныя на ма-
ган нi ўдзель нi каў бы лi скан цэнт ра ва-
ны на доб ра ўпа рад ка ван нi тэ ры то рый 
i на вя дзен нi па рад ку на зям лi. Па сло-
вах стар шы нi Брэсц ка га абл вы кан ка-
ма Ана то ля Лi са, су бот нiк для жы ха роў 

воб лас цi спра ва не ад на го дня. «Су-
бот нiк жа не толь кi сён ня пра хо дзiць —
у нас дэ ка да iдзе», — удак лад нiў ён. Так, 
пра цоў ны дэ сант на ча ле з кi раў нi ком 
воб лас цi ў су бо ту пра ца ваў на бу даў нiц-
тве дру гой чар гi транс парт най раз вяз кi 
«За ход нi абы ход Брэс та». Пу цеп ра вод 
даў жы нёй у 2,5 км у перс пек ты ве звя-
жа па гран пе ра хо ды «Вар шаў скi мост» 
i «Каз ло вi чы».

Пла ну ец ца, што за роб ле ныя пад час 
пра цоў най ак цыi срод кi бу дуць на кi ра-
ва ны на доб ра ўпа рад ка ван не па мят ных 
мес цаў, пад рых тоў ку дзi ця чых азда-
раў лен чых ла ге раў да лет ня га се зо на. 
Част ка срод каў пой дзе на бу даў нiц тва 
ма ла дзёж на га па тры я тыч на га цэнт ра ў 
Брэсц кай крэ пас цi i вы раб скульп тур да 
ты ся ча год дзя Брэс та.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

Ве ра нi ка ПУС ТА ВIТ.
pustavit@zviazda.by

НА ВЯ ЛI ПА РА ДАК ТА ЛА КОЙ
У рэс пуб лi кан скiм су бот нi ку ўзя ло ўдзел больш за 3 мiль ё ны бе ла ру саў
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НА ПЕ РА ДЗЕ ЦІ КА ВЫ ПЕ РЫ ЯД
Ер га лі БУ ЛЕ ГЕ НАЎ, Над звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол Ка зах ста на ў Бе ла ру сі: 

— Ду маю, у на шых дзяр жаў на пе ра дзе 
вель мі ці ка вы пе ры яд. Тым больш, тэн-
дэн цыі да пад' ёму эка но мі кі ўжо ёсць. У 
гэ тым кі рун ку мы ўсе і пра цу ем. Ня даў на 
тут бы ла са лід ная дэ ле га цыя з Паў ла дар-
скай воб лас ці Ка зах ста на, якая на ве да ла 
не ка то рыя бе ла рус кія воб лас ці... Ду маю, і 
дэ ле га цыі рэ гі ё наў Бе ла ру сі па едуць у Ка-
зах стан. Бу дзем ума цоў ваць на шы су вя зі.

Са ства рэн ня Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за прай шло 
ня шмат ча су. Па гіс та рыч ных мер ках — вель мі ма ла. Тым 
не менш гэ ты са юз ужо па чы нае па каз ваць свой твар. Ёсць 
яшчэ шэ раг ня вы ра ша ных пы тан няў, пра гэ та Аляк сандр 
Ры го ра віч шмат га во рыць.

Як вя до ма, у тых да ку мен тах, якія за кла дзе ны ў ЕА ЭС, мно-
гія пы тан ні па він ны быць вы ра ша ны да 2025 го да ме на ві та ў 
тых сфе рах, у якіх і Бе ла русь, і Ка зах стан вель мі за ці каў ле ныя. 
Гэ та наф та, газ... Ужо за раз па чы на юць пад рых тоў ку ад па-
вед ных да ку мен таў. І гэ та са праў ды бу дзе доб рым сты му лам 
для да лей ша га су пра цоў ніц тва ў Еў ра зій скім эка на міч ным
са ю зе. І ён ста не пры ваб ным для мно гіх-мно гіх дзяр жаў. 
Ду маю, па шы рэн не ЕА ЭС бу дзе ў на ступ ныя га ды, бо вель-
мі пры ваб ны ры нак на ша га са ю за, бо Бе ла русь, Ка зах стан, 
Ра сія — ма гут ныя дзяр жа вы. Мы са мі па між са бой мо жам 
доб ра су пра цоў ні чаць. 

Іры на КАС ЦЕ ВІЧ, мі ністр пра цы і са цы яль най аба-
ро ны:

— У кра і не раз гор ну та вя лі кая ра бо та 
па пра ца ўлад ка ван ні гра ма дзян. Трэ ба ска-
заць, што сён ня тых гра ма дзян, якія не па-
срэд на звяр ну лі ся ў служ бу за ня тас ці і ста лі 
на ўлік там у якас ці бес пра цоў ных, на пер-
шае кра са ві ка іх 43 ты ся чы — на 44 ты ся чы 
ва кан сій. На ад ну ва кан сію — адзін бес-
пра цоў ны. Гэ та зна чыць, да стат ко ва доб-
рая сі ту а цыя. Ра зам з тым ёсць праб ле мы. 
Ка лі па ва кан сі ях у нас 56% — гэ та ра бо чыя спе цы яль нас ці, 
а тых, хто стаў на ўлік служ бы за ня тас ці — 76% з ра бо чы мі 
спе цы яль нас ця мі. Дыс ба ланс па по пы це і пра па но ве ства рае 
пэў ную на пру жа ную сі ту а цыю на рын ку пра цы.

Ад на з най важ ней шых за дач для мі ніс тэр ства — гэ та 
да сяг нен не да кан ца го да, да снеж ня, зар пла ты не менш 
чым 1000 руб лёў. І сён ня ўрад, ор га ны дзяр жаў на га кі ра-
ван ня ак тыў на пра цу юць у гэ тым кі рун ку. Мы ба чым вы ні кі 
пер ша га квар та ла: рэ аль ны тэмп зар пла ты — 101%. Ёсць 
па кро ка вы рух на пе рад у гэ тым кі рун ку.

Ула дзі мір ЗІ НОЎ СКІ, мі ністр эка но мі кі:

— Як звы чай на, Прэ зі дэнт вя лі кую ўва-
гу ад во дзіць эка на міч на му бло ку пы тан-
няў. Вы ні кі пер ша га квар та ла як быц цам 
бы па зі тыў ныя і ра ду юць нас, але мне 
зда ец ца, што гэ та толь кі па ча так, трэ ба 
за ма ца вац ца на трэн дзе ста ноў ча га рос-
ту ВУП. Сён ня ся рэд няя зар пла та ў нас 
скла дае 737 руб лёў. Рух на пе рад ёсць. Мы 

ду ма ем, што гэ та па він на на браць пэў ныя тэм пы. Мы, без-
умоў на, поў ныя ўпэў не нас ці, што на 101,7% рос ту ВУП па 
го дзе вый дзем.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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