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«ПАСОЛ ПАВIНЕН
СКЛЕЙВАЦЬ АДНОСIНЫ»

Кiраўнiк дзяржавы выказаў шкадаванне аб яго ад'ездзе, дадаўшы:
«Вельмi спадзяюся i проста па-сяброўску хачу вас папрасiць, каб вы
перадалi Прэзiдэнту Сербii, каб наступны пасол пасля вас быў такi ж,
як вы».
Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што ў Беларусi сярод паслоў
з'яўляецца ўсё больш сапраўдных
сяброў. Ён успомнiў рашэнне пасла
Славакii ў Беларусi Ёзафа Мiгаша
ўдзельнiчаць сёлета ў парадзе Перамогi ў Мiнску. «Гэта сапраўды
годны быў учынак. Калi шчыра,
мне не зусiм зразумелая пазiцыя
славацкага кiраўнiцтва, якое асудзiла гэта. Ён вырас у сям'i патрыёта,
бацька змагаўся з нацызмам, быў,
наколькi я ведаю, партызанам. Ён
(Ёзаф Мiгаш. — «Зв.») выступаў,
казаў пра гэта шчыра. Ну як можна
гэтаму чалавеку прад'яўляць прэтэнзii?» — пракаментаваў сiтуацыю
беларускi лiдар.
«Мы трапятлiва падыходзiм да
прызначэння i вiтаем прызначаных
паслоў у Беларусi i хацелi б, каб яны
былi сапраўднымi сябрамi, — дадаў
кiраўнiк дзяржавы. — Мы разумеем, што любы пасол будзе адстойваць iнтарэсы сваёй краiны. Але
пасол павiнен склейваць адносiны
сваёй краiны з Беларуссю, скажам,
калi ты служыш у Беларусi».
Аляксандр Лукашэнка падкрэслiў, што кiраўнiцтва краiны вельмi
зацiкаўленае ў тым, каб з братняй
Сербiяй былi добрыя адносiны i пасол адпавядаў iм.
«Мы з Прэзiдэнтам, як заўсёды, гаварылi пра нашы двухбаковыя стасункi, пра нашы сяброўскiя i
братнiя адносiны, — расказаў журналiстам спадар Кавачавiч пасля

Фота БелТА.

Пра гэта заявiў Прэзiдэнт
Беларусi на сустрэчы
з Надзвычайным
i Паўнамоцным Паслом
Рэспублiкi Сербiя Велькам
Кавачавiчам. Сустрэча
адбылася ў сувязi
з заканчэннем паўнамоцтваў
сербскага дыпламата.

Бе ла рус кi лi дар пад крэс лiў,
што яго перш за ўсё цiкавiць сiтуацыя ў падведамасных Кiраўнiцтву справамi прадпрыемствах, на
дзейнасць якiх уплываюць эканамiчныя наступствы пандэмii новага
каранавiруса, — а менавiта больш
чым у 100 арганiзацыях, разме-

Прэзiдэнт падпiсаў важныя дакументы сацыяльнай накiраванасцi.
Аляксандр Лукашэнка падпiсаў Указ № 179 «Аб аплаце працы».
Указам прадугледжваецца падтрыманне заработнай платы работнiкаў бюджэтных арганiзацый на ўзроўнi, не нiжэйшым за памер
мiнiмальнай заработнай платы, i ажыццяўленне iм адпаведных
даплат у выпадку вымушанай няпоўнай занятасцi або аб'яўлення
прастою. У якасцi дадатковай магчымай крынiцы фiнансавання расходаў бюджэтных арганiзацый у выпадку недастатковасцi сродкаў
ад дзейнасцi, якая прыносiць даходы, вызначаны сродкi рэспублiканскага i мясцовых бюджэтаў.
Таксама быў падпiсаны Указ № 178 «Аб часовых мерах дзяржаўнай падтрымкi наймальнiкаў i асобных катэгорый грамадзян».
Дакументам прадугледжана магчымасць атрымання наймальнiкамi
субсiдый для даплаты работнiкам да мiнiмальнай заработнай платы пры iх вымушанай няпоўнай занятасцi або аб'яўленнi прастою ў
перыяд з 1 мая да 31 лiпеня 2020 года, а таксама выплаты ўзносаў
у дзяржаўны пазабюджэтны фонд сацыяльнай абароны насельнiцтва. Рашэнне аб выдзяленнi субсiдый будзе прымацца мясцовым
выканаўчым i распарадчым органам, а пералiчэнне грашовых сродкаў — органам Фонду сацыяльнай абароны насельнiцтва.
Указам таксама прадугледжана падаўжэнне да 31 жнiўня 2020 года
перыяду прадастаўлення дзяржаўнай адраснай падтрымкi ў выглядзе
штомесячнай сацыяльнай дапамогi грамадзянам, у якiх у маi — лiпенi
2020 года заканчваецца тэрмiн дзеяння такой дапамогi.

Блізкая ўлада
сустрэчы з кiраўнiком беларускай
дзяржавы. — Прэзiдэнт заўважыў,
што адносiны, якiя iснуюць памiж
Беларуссю i Сербiяй, — рэдкасць».
Па словах пасла, размова iшла i
пра розныя канкрэтныя магчымасцi
гандлёва-эканамiчнага супрацоўнiцтва.
«Напрыклад, Сербiя чакае iмпарту беларускiх электробусаў», —
дадаў дыпламат.
«Што датычыцца мяне асабiста, гэта цяжкi момант — з'язджаць

з краiны, якую любiш, — прызнаўся пасол. — Беларусь — дзiвосная
краiна! Вы тут жывяце i для вас
гэта звыкла. Але калi паглядзець
свежым поглядам i з адкрытай душой на Мiнск i Беларусь, то бачыш
усю прыгажосць гэтай краiны. Разам з тым беларускiя людзi — яны
прос та цудоў ныя! Я вяр та ю ся ў
Сербiю, але Беларусь i беларускi
народ у маёй асобе заўсёды будуць мець сябра».
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

 У тэму
Сербiя — адзiная краiна ў Еўропе, з якой у Беларусi дзейнiчаюць
двухбаковы Дагавор аб свабодным гандлi i бязвiзавы рэжым.
Летась тавараабарот склаў каля 150 мiльёнаў долараў, сальда было
станоўчае ў памеры каля 13 мiльёнаў долараў. У першым квартале
гэтага года тавараабарот знiзiўся на 30 працэнтаў, экспарт — удвая.
У вынiку склалася адмоўнае сальда.
Разам з тым экспарт беларускiх паслуг у Сербiю актыўна расце
(у 12 разоў за мiнулы год i ў 11 разоў за першы квартал сёлета).
Асноўная доля яго прыходзiцца на будаўнiцтва часткi трубаправода
«Турэцкi паток».
У Сербii дзейнiчаюць лiнii па зборцы трактараў МТЗ i аўтобусаў МАЗ.
Рэалiзаваны праект па пастаўцы для МУС Сербii 33 пажарных машын
на базе шасi МАЗ. Вядзецца работа па арганiзацыi паставак буйной
партыi беларускiх аўтобусаў i тралейбусаў для Белграда.
У Мiнску сербская кампанiя «Дана Холдынг» будуе жылы комплекс
«Маяк Мiнска» побач з Нацыянальнай бiблiятэкай i мiжнародны фiнансавы, дзелавы, забаўляльны i жылы комплекс «Мiнск-Мiр» на месцы
былога аэрапорта. Кошт праектаў — 800 мiльёнаў долараў.

«НАМ НI Ў ЯКIМ ВЫПАДКУ
НЕЛЬГА СТРАЦIЦЬ ЛЮДЗЕЙ»
Аляксандр Лукашэнка
прыняў з дакладам кiраўнiка
спраў Прэзiдэнта Вiктара
Шэймана.

МЕРЫ РЭАЛЬНАЙ ПАДТРЫМКI

шчаных на тэрыторыi i за межамi
Беларусi.
«Не ў кожнага мiнiстра столькi
прадпрыемстваў, — заўважыў Прэзiдэнт. — Гэта працоўныя калектывы, тысячы людзей».
Аляксандр Лукашэнка пацiкавiўся, якая там сiтуацыя, дзе яна
найбольш напружаная i якiя кiраўнiк спраў бачыць негатыўныя тэндэнцыi.
«Нам нi ў якiм выпадку нельга страцiць людзей, — падкрэслiў

Прэзiдэнт. — Кiраўнiцтва справамi — тут i бог загадаў, каб не было
праблем... Трэба падтрымаць iх хоць
пару месяцаў, пакуль адновiцца эканомiка ў свеце».
Беларускi лiдар дадаў, што размова iдзе пра падтрымку не ўсiх
агулам, а тых, хто найбольш пацярпеў з аб'ектыўных прычын —
з-за знiжэння турыстычных патокаў ва ўмовах каранцiну ў многiх
краiнах.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Агучыць праблемы, задаць пытаннi
Традыцыйна па суботах аблвыканкамамi i Мiнскiм гарвыканкамам праводзяцца прамыя лiнii ў мэтах павышэння эфектыўнасцi работы са зваротамi грамадзян i юрыдычных асоб,
выкаранення фактаў бюракратызму i цяганiны, паператворчасцi, а таксама для аператыўнага вырашэння праблемных
пытанняў, якiя ўзнiкаюць у людзей.
Тэлефонныя лiнii ў суботу, 30 мая, з 9.00 да 12.00 правядуць:
намеснiк старшынi Брэсцкага аблвыканкама Вадзiм Iванавiч
АЛЬШЭЎСКI. Тэл. 8 016 221 31 21;
кiраўнiк спраў Вiцебскага аблвыканкама Аляксандр Уладзiмiравiч
СЫСОЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
першы намеснiк старшынi Гомельскага аблвыканкама Iгар
Мiкалаевiч ЧАСНОК. Тэл. 8 023 233 12 37;
кiраўнiк спраў Гродзенскага аблвыканкама Iгар Андрэевiч
ПАПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;
кiраўнiк спраў Магiлёўскага аблвыканкама Рыгор Аляксандравiч
ВАРОНIН. Тэл. 8 022 250 18 69;
першы намеснiк старшынi Мiнскага аблвыканкама Сяргей
Вiктаравiч ЛЯЎКОВIЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;
на мес нiк стар шы нi Мiнск ага гар вы кан ка ма Аляксандр
Вiкенцьевiч ДАРАХОВIЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Парламенцкi дзённiк

Вялiкае свята для маленькiх
Перад Днём абароны дзяцей члены Пастаяннай камiсii Палаты прадстаўнiкоў
па заканадаўстве завiталi
з такой мэтай у дзiцячы
гарадок Ленiнскага раёна
Мiнска.
Парламентарыi прывезлi падарункi i «цудоўны рамонак»,
на пя лёст ках яко га па кi нулi
свае пажаданнi. Расцi здаровымi i дужымi дзецям i падлеткам
дапамогуць кеглi, мячы, абручы,
дыскi. А малыя, у сваю чаргу,
падрыхтавалi сувенiры для гасцей — яркiя малюнкi, на якiх адлюстравана ўсё самае галоўнае
для чалавека: сям'я, здароўе,
сяброўства.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
COVID-19 у ЗША: як чатыры вайны
За чатыры месяцы эпiдэмii
COVID-19 у ЗША загiнула столькi ж амерыканцаў, колькi сукупна ў чатырох працяглых ваенных
кампанiях — на Карэйскiм паўвостраве, у В'етнаме, у Iраку i
ў Афганiстане, перадае Euronews. Агульная колькасць
ахвяр перавысiла 100 тысяч чалавек, склаўшы трацiну ад
агульнай колькасцi смяротных зыходаў у свеце ад каранавiруснай iнфекцыi. Першы хворы быў зарэгiстраваны ў
штаце Вашынгтон у канцы студзеня. Пандэмiя адбiлася i
на эканомiцы: 39 мiльёнаў амерыканцаў цяпер зарэгiстравана на бiржы працы. Федэральныя ўлады настойваюць
на аднаўленнi эканамiчнай актыўнасцi, падкрэслiваючы
пры гэтым, што рашэннi такога кшталту — прэрагатыва
губернатараў.

Renault, Nissan i Mitsubishi
плануюць унiфiкаваць вытворчасць
Аўтамабiльны альянс абвясцiў маштабную рэформу
з мэтай скарачэння выдаткаў
i па ве лi чэн ня кан ку рэн таздольнасцi. У рамках гэтага
праекта да 2025 года Renault,
Nissan i Mitsubishi павiнны будуць сумесна распрацоўваць
i вырабляць прыблiзна палову сваiх мадэляў. «Такi падыход скароцiць нашы ўкладаннi ў распрацоўку мадэляў
на 40 працэнтаў», — растлумачыў старшыня праўлення
Renault Жан-Дамiнiк Сенар. Рэформа прадугледжвае стандартызацыю вытворчасцi i выкарыстанне адзiных базавых
платформаў для стварэння новых аўтамабiляў. Пры гэтым
партнёры па альянсе падзеляць памiж сабой рынкi. Renault

«Хай сцiпла, але ад душы
вырашылi павiншаваць дзяцей.
Дзецi — самае галоўнае, што
ёсць у краiне. Малыя i моладзь
заўсёды былi на першым месцы», — ска заў жур на лiс там
дэпутат Аляксандр СОНГIН.
1 чэрвеня дэпутаты працягнуць вiншаваць дзяцей у сваiх
выбарчых акругах, дапамогуць
вырашыць пытаннi канкрэтнага
дзiцяцi або ўстановы. Разглядаюцца праблемы малых беларусаў
i на заканадаўчым узроўнi: зараз у
Палаце прадстаўнiкоў знаходзiцца
Кодэкс аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях, адзiн з раздзелаў
якога датычыцца непаўналетнiх.
Варвара МАРОЗАВА.

будзе адказваць за Еўропу, Расiю, Паўднёвую Амерыку i
Афрыку, Mitsubishi — за Паўднёва-Усходнюю Азiю i Акiянiю, а Nissan нацэлiцца на Японiю, Кiтай i ЗША.

Венецыянскi кiнафестываль пройдзе ў тэрмiн
Ён адбудзецца з 2 да 12 верасня, паведамiла выданне
Variety са спасылкай на губернатара рэгiёна Венета Луку Заю. Тым не менш венецыянскае бiенале архiтэктуры
адклалi на наступны год з-за пандэмii каранавiруса. Звычайна даты абодвух мерапрыемстваў супадалi. Па словах
Заi, для архiтэктурнай выстаўкi спатрэбiцца дабудаваць
неабходныя павiльёны, у той час як для кiнаагляду «ўсё
гатова». Губернатар Венета i па сумяшчальнiцтве член
адмiнiстрацыйнага савета кiнаагляду падкрэслiў, што фестываль адбудзецца ў «эксперыментальным фармаце». Ён
папярэдзiў, што сёлета будзе паказана менш фiльмаў, чым
летась. Гэта тлумачыцца рэжымам iзаляцыi, у якiм апынулiся ў тым лiку кiнематаграфiсты па ўсiм свеце.

