
Атам най зброі ў све це ста ла менш, 
але ядзер ныя дзяр жа вы пра цяг ва юць яе 
ма дэр ні за ваць

Агуль ная коль касць адзі нак атам най зброі ў све це ска-
ра ча ец ца, але ядзер ныя дзяр жа вы зай ма юц ца яе ма дэр-
ні за цы яй, бо не га то выя ў агляд най бу ду чы ні ад мо віц ца 
ад яе. Та кія вы сно вы ўтрым лі вае чар го вы дак лад аб ста-
но ві шчы ядзер ных уз бра ен няў, апуб лі ка ва ны на сай це 
Стак гольм ска га між на род на га ін сты ту та да сле да ван ня 
праб лем мі ру (SІРRІ). Як ска за на ў да ку мен це, на па ча так 
2019 го да ў све це іс ну юць дзе вяць ядзер ных дзяр жаў: Ра-
сія, ЗША, Вя лі ка бры та нія, Фран цыя, Кі тай, Ін дыя, Па кі стан, 
Із ра іль і КНДР. Ра зам яны ва ло да юць пры клад на 13 865 
адзін ка мі ядзер най зброі (у па чат ку мі ну ла га го да — ка ля 
14 465). З іх 3750 раз гор ну тыя ў апе ра тыў ных час цях, амаль 
2000 зна хо дзяц ца ў ста не вы со кай га тоў нас ці. Па пад лі ках 
SІРRІ, агуль нае змян шэн не ядзер ных ар се на лаў ад бы ло ся 
ў асноў ным дзя ку ю чы Ра сіі і ЗША, на якія су куп на пры па дае 
звыш 90 пра цэн таў ядзер ных уз бра ен няў. Як сцвяр джа юць 

экс пер ты ін сты ту та, па ста не на сту дзень 2019 го да ядзер-

ны ар се нал РФ на ліч ваў ка ля 4330 бо е га ло вак, а Злу ча ных 

Шта таў — 3800. Ядзер ныя ар се на лы ўсіх ас тат ніх кра ін 

знач на мен шыя, ад нак усе гэ тыя дзяр жа вы аль бо рас пра-

цоў ва юць но выя сіс тэ мы, аль бо ўжо раз мя шча юць іх, аль бо 

аб вя шча юць пра на мер іс ці па гэ тым шля ху.

Ін дыя ўвя ла пош лі ны на та ва ры з ЗША
Ін дыя атры мае пры бліз на 217 міль ё наў до ла раў да-

дат ко ва га да хо ду ў вы ні ку па вы шэн ня ім парт ных пош лін 

на 28 та ва раў з ЗША, па ве да міў ТАСС са спа сыл кай на 

тэ ле ка нал NDT. Пош лі ны, якія дня мі ўсту пі лі ў сі лу, ста лі 

ад ка зам на па вы шэн не аме ры кан скіх та ры фаў на ўвоз 

ін дый скіх ста лі і алю мі нію. Ра ней ула ды кра і ны па ве да мі лі, 

што ім парт ныя пош лі ны рэз ка вы рас туць на нут — да 60 % 

і са ча ві цу — да 30 %. Акра мя та го, пла ну ец ца па вы шэн не 

пош лін на не ка то рыя ві ды мін да ля, грэц кія арэ хі, яб лы кі і 

гру шы, а так са ма на бор ную кіс ла ту, плос кі пра кат з не-

ржа ве ю чай ста лі, тру бы і не ка то рыя ін шыя ме та ла вы ра бы. 

Ін дыя пла на ва ла па вы сіць ім парт ныя та ры фы на шэ раг 

аме ры кан скіх та ва раў яшчэ ў жніў ні мі ну ла га го да, але іх 

па вы шэн не не каль кі ра зоў ад кла да ла ся. Ула ды тлу ма чы лі 

гэ та тым, што пе ра гаворы з Ва шынг то нам пра та ры фы 

пра цяг ва юц ца.

Фран цуз скія міль яр дэ ры не пе ра лі чы лі 
ні цэн та на ад наў лен не Нотр-Да ма

Буй ныя біз нес ме ны, якія пуб ліч на па абя ца лі даць сот ні 

міль ё наў до ла раў на ад наў лен не зга рэ ла га ў кра са ві ку 

Нотр-Дам дэ Па ры, па куль не пе ра лі чы лі ні цэн та. Як 

пі ша АР, асноў ныя ах вя ра ван ні ў даб ра чын ныя фон-

ды, якія збі ра юць гро шы 

на ад наў лен не са бо ра, 

ідуць ад ра да вых аме-

ры кан цаў і фран цу заў. 

У гэ тым ме ся цы даб-

ра чын ныя фон ды зро-

бяць пер шы пе ра вод у 

3,6 міль ё на еў ра. Гэ тыя 

гро шы па трэб ныя, каб 

вы плач ваць зар пла ты 150 ра бо чым, якія ад наў ля юць 

царк ву пас ля па жа ру 15 кра са ві ка. Амаль міль ярд еў-

ра па абя ца лі пе ра даць на ад наў лен не хра ма цэ лы шэ-

раг най ба га цей шых сем' яў Фран цыі, а так са ма буй ных 

кам па ній. Свае абя цан ні яны ра бі лі ў спеш цы, быц цам 

спа бор ні ча лі па між са бой. У кра са ві ку Фран суа Пі но (яго 

кам па ніі Kеrіng на ле жаць Guссі і Sаіnt Lаurеnt) па абя цаў 

€100 млн. Пра та кую ж су му ка заў Па трык Пу я не, ге не-

раль ны ды рэк тар фран цуз скай энер ге тыч най кам па ніі 

Tоtаl. Бер нар Ар но (яго хол дын гу LVMH на ле жаць Lоuіs 

Vuіttоn і Dіоr) абя цаў €200 млн. Столь кі ж ме ла на мер 

пе ра лі чыць і сям'я най ба га цей шай жан чы ны све ту і спад-

чын ні цы L'Оrеаl Фран су а зы Бе тан кур-Ма ерс. Як за ўва-

жыў афі цый ны прад стаў нік са бо ра Анд рэ Фі на, буй ныя 

біз нес ме ны хо чуць ве даць, на што бу дуць вы дат ка ва ныя 

іх гро шы, і не хо чуць прос та пла ціць за роб кі ра бо чым. 

До на ры ча ка юць, як бу дзе іс ці рэ кан струк цыя, і бу дуць 

зма гац ца за кант рак ты.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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На строй 
на гас цін ны пры ём

Пла ну ец ца, што праз па-

меж ныя пунк ты про пус ку, 

што на тэ ры то рыі воб лас ці, 

на спар тыў нае свя та тра пяць 

больш за 30 ты сяч за меж-

ных гас цей. Так са ма пры едзе 

шмат ту рыс тыч ных груп, якія 

на ве да юць як ста лі цу, так і 

Гро дзен скі рэ гі ён. Для па-

шы рэн ня ін фар ма тыў нас ці 

на тра се М6, рэ кан струк цыя 

якой ня даў на за вяр шы ла ся, 

уста ноў ле на 50 зна каў ме на-

ві та ту рыс тыч на га кі рун ку, 

што да зво ліць за меж ні кам 

лепш ары ен та вац ца ў рэ гі ё-

не. Бу дзе і яшчэ адзін важ ны 

ін фар ма цый ны кан тэнт.

— На гэ тым тыд ні мы за-

пус ка ем но вы ма біль ны да-

да так «М6» пра маг чы мас ці 

ту рыс тыч на га сэр ві су ў Гро-

дзен скай воб лас ці, — па ве-

да міў на чаль нік упраў лен ня 

спор ту і ту рыз му Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма Алег 

АНД РЭЙ ЧЫК. — Гэ та да-

зво ліць лепш ары ен та вац ца 

ў сла ву тас цях рэ гі ё на, а маг-

чы ма, пад штурх не ту рыс таў 

за ві таць сю ды па да ро зе ў 

ста лі цу. Да да так бу дзе мець 

анг ла моў ную вер сію, яго мож-

на бу дзе лёг ка спам па ваць.

Для пры цяг нен ня ту рыс-

таў ро біц ца мно гае. На тра се 

М6 на ла джа ны пры да рож ны 

сэр віс, на сы ча ец ца ка лян дар 

па дзей на гэ ты час, усе гі ды 

прай шлі не аб ход ную сер ты-

фі ка цыю. Гро дзен шчы на мае 

доб ры во пыт пры ёму ту рыс-

таў, спры яе гэ та му і бяз ві-

за вы рэ жым. Да рэ чы, дня мі 

тут су стра ка лі 50-ты сяч на га 

ту рыс та — жан чы ну з Поль-

шчы, якой па да ры лі бі лет 

на ад но са спа бор ніц тваў 

Гуль няў. У рэ гі ё не пра цу юць 

на тое, каб ства рыць мак сі-

маль на зруч ныя ўмо вы для 

за меж ных гас цей.

— Гро дзен ская воб ласць, 

як і ўся кра і на, рых та ва ла ся 

да гэ тай па дзеі, — пад крэс ліў 

на мес нік стар шы ні Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма Вік тар 

ЛІС КО ВІЧ. — Ты ся чы гас-

цей — спарт сме наў, удзель-

ні каў, ба лель шчы каў — перш 

чым тра піць у ста лі цу, бу дуць 

пе ра ся каць ме жы рэ гі ё на. 

Важ на, што яны тут уба чаць, ці 

за хо чуць пры ехаць сю ды яшчэ 

раз. Та му за да ча — па ка заць 

та кі ўзро вень гас цін нас ці і ту-

рыс тыч най інф ра струк ту ры, 

каб за меж ні кі за ха це лі вяр-

тац ца сю ды зноў.

І за ці каў ле насць ёсць. Ужо 

20 ту рыс тыч ных груп з-за мя-

жы вы ра шы лі кам бі на ва на 

па ды сці да па езд кі ў Бе ла-

русь і ра зам з Гуль ня мі на-

ве даць ту рыс тыч ныя аб' ек ты 

Гро дзен шчы ны.

Апы нуц ца 
ў ат мас фе ры Гуль няў

Под ых спа бор ніц тваў ад-

чу ва юц ь і ў Грод не. На мес-

нік стар шы ні Гро дзен ска га 

гар вы кан ка ма Зоя КУ ЛЕ ША 

рас ка за ла, што ў го ра дзе 

з'я вяц ца бігбор ды з вы ява мі 

спарт сме наў-удзель ні каў.

Эпі цэнт рам па дзей ста не 

ЦСК «Нё ман», дзе ар га ні-

за ва на фан-зо на на 300 па-

са дач ных мес цаў з вя лі кім 

эк ра нам. Гас цей ча ка юць 

бе ла рус кая кух ня, фо та зо-

ны, пля цоў кі для дзя цей, ін-

фар ма цый ная лі та ра ту ра. 

Ба лель шчы кам да па мо гуць 

30 ва лан цё раў.

Фан-зо на бу дзе пра ца ваць 

з 16 да 21 га дзіны на пра ця гу 

ўсіх спа бор ніц тваў, а транс-

ля цыя важ ных спар тыў ных 

па дзей бу дзе вес ці ся з 10 га-

дзін. Да рэ чы, пад час цы ры мо-

ніі ад крыц ця Гуль няў у Мін ску 

вы сту піць за слу жа ны ка лек-

тыў Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Ан-

самбль тан ца, му зы кі і пес ні 

«Бе лыя ро сы», што ў Грод не.

Ад да ец ца ўва га бяс пе цы 

і ахо ве па рад ку. У аб лас ным 

упраў лен ні ўнут ра ных спраў 

па ве да мі лі, што аса біс ты 

склад пе рай шоў на ўзмоц не ны 

рэ жым ня сен ня служ бы. За-

бяс печ ваць гра мад скі па ра дак 

у Мін ску бу дзе і звод ны атрад 

з лі ку су пра цоў ні каў Гро дзен-

ска га ўпраў лен ня ўнут ра ных 

спраў. У Грод не пад асаб лі вую 

ўва гу тра пяць фан-зо на і куль-

тур ныя ме ра пры ем ствы.

З ма рай 
пра першынства

У гэ ты час спарт сме ны ак-

тыў на рых ту юц ца да ад каз ных 

вы ступ лен няў. У склад збор-
най кра і ны ўвай шлі 30 ат ле таў 
Гро дзен шчы ны, якія бу дуць 
ад стой ваць го нар кра і ны ў 
13 ві дах спор ту. Па прад стаў-
ніц тве гро дзен цы зай ма юць 
трэ цяе мес ца пас ля Мін ска 
і Го ме ля. Яшчэ во сем ча ла-
век — у рэ зер ве. Гэ та ўдвая 
больш, чым бы ло на І Еў ра пей-

скіх гуль нях у Ба ку, ка лі гро-

дзен цы за ва я ва лі для Бе ла ру сі 

во сем ме да лёў. Най боль шае 

прад стаў ніц тва — па спар тыў-

ных адзі на бор ствах, та кіх як 

ба раць ба, дзю до, сам ба.

Гро дзен цы ёсць і ў збор най 

па пляж ным фут бо ле, — да рэ-

чы, гэ ты від спор ту хоць і ма-

ла ды, але вель мі па пу ляр ны: 
на спа бор ніц твы па ім рас куп-
ле ны ўсе бі ле ты, па ве да мі лі ў 
аб лас ным упраў лен ні спор ту і 
ту рыз му. Так са ма ёсць удзель-
ні кі з Грод на і ў та кіх ві дах спор-
ту, як страль ба, ве ла спорт, 
бокс, скач кі на ба ту це і ін шыя. 
Гро дзен скія спарт сме ны ўпер-
шы ню прад стаў ле ны ў та кім 

шы ро кім фар ма це. На фі ніш-

най пра мой яны трэ ні ру юц-

ца вель мі на пру жа на, кож ны 

вы клад ва ец ца па мак сі му ме і 

на стро е ны на пе ра мо гу. І гэ-

та са праў ды спарт сме ны вы-

со ка га ўзроў ню — фі на ліс ты і 

пры зё ры Алім пій скіх гуль няў, 

чэм пі ё ны і пры зё ры су свет ных 

і еў ра пей скіх спа бор ніц тваў.

Пад тры маць сва іх зем ля-

коў па едуць у ста лі цу гро дзен-

скія ба лель шчы кі. Ад сюль на-

кі ру юц ца ка ля 40 аў то бу саў. 

Для сва іх жы ха роў ра ё ны на-

бы лі 10 ты сяч бі ле таў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Да спар тыў най па дзеіДа спар тыў най па дзеі

Бі лет на гуль ні, фан-зо ны 
для гле да чоў і на дзея на пе ра мо гу
Як Гро дзен ская воб ласць су стра кае ІІ Еў ра пей скія гуль ні

Пе рад тым як апы нуц ца ў Мін ску, эс-

та фе та агню ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

па бы ва ла на зна ка вых для бе ла рус-

ка га на ро да мес цах — «Лі ніі Ста лі на» 

і Кур га не Сла вы. Фа ке ла нос ца мі там 

ста лі ге не раль ны ды рэк тар На цы я-

наль най кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» 

Ула дзі мір Ка ра чэў скі, бе ла рус кі асі-

лак Кі рыл Шым ко, алім пій скія чэм пі-

ё ны Ле а нід Та ра нен ка і Аляк сей Гры-

шын, за слу жа ныя ар тыст кі Бе ла ру сі 

Алё на Лан ская, Іры на Да ра фе е ва і 

ін шыя вя до мыя асо бы кра і ны.

Учо ра агонь Гуль няў су стрэ лі ў Мін ску, 

эс та фе та па ча ла ся з пло шчы Сва бо ды і 

пра ля га ла па ву лі цы Ле ні на, пра спек це 

Пе ра мож цаў, праз стэ лу «Мінск — го рад 

ге рой» да пло шчы Дзяр жаў на га сця га, дзе 

і ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо нія су стрэ чы 

«По лы мя мі ру» ў ста лі цы. Сён ня эс та фе та 

пра цяг нец ца, яна за ві тае ў Ба та ніч ны сад 

і На цы я наль ны Ака дэ міч ны Вя лі кі тэ атр 

опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На-

га да ем, марш рут эс та фе ты за вер шыц ца 

21 чэр ве ня на На цы я наль ным алім пій скім 

ста ды ё не «Ды на ма» пад час цы ры мо ніі ад-

крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

 У тэ му
Фонд «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў 2019 го да» і арг-

ка мі тэт Еў ра-2020 (ра сій скай 

част кі чэм пі я на ту Еў ро пы па 

фут бо ле) пад пі са лі ў Санкт-Пе-

цяр бур гу па гад нен не аб пра-

гра ме ва лан цёр ска га аб ме ну. У рам ках 

су пра цоў ніц тва най леп шыя ва лан цё ры па 

вы ні ках пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

у Мін ску ад пра вяц ца ў Санкт-Пе цяр бург 

для ра бо ты на Еў ра-2020. Ва лан цёр ская 

пра гра ма юбі лей на га чэм пі я-

на ту пра ду гледж вае ра бо ту ў 

22 функ цы я наль ных кі рун ках: 

ад акрэ ды та цыі і до пінг-кант-

ро лю да функ цый устой лі ва га 

раз віц ця і сэр ві саў для гле да-

чоў на ста ды ё не.

— Гіс то рыя ўза е ма ад но сін і 

сяб роў ства з ра сій скі мі ва лан-

цё ра мі доў жыц ца з чэм пі я на ту 

све ту па фут бо ле FІFА, — рас-

ка за ла на чаль нік упраў лен-

ня па ра бо це з ва лан цё ра мі 

фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў 2019 го да» 

На дзея АНІ САВЕЦ. — Пад пі-

сан не да мо вы — пра цяг гэ тых 

ад но сін. У ад па вед нас ці з па гад нен нем мы 

пры ма ем 25 ра сі ян. Гэ та най леп шыя ва лан-

цё ры, і яны пры едуць да па ма гаць нам на 

ІІ Еў ра пей скіх гуль нях. У на ступ ным го дзе 

на чэм пі я на це Еў ро пы-2020 па фут бо ле 

ра сі я не пры муць на шых най леп шых ва лан-

цё раў. Та кія аб ме ны бу дуць пра хо дзіць і ў 

да лей шым, пра што га во рыц ца ў ме ма-

ран ду ме аб уза е ма ра зу мен ні. Най леп шыя 

ва лан цё ры бу дуць вы зна ча ны ў роз ных 

на мі на цы ях: са мы пунк ту аль ны, най леп-

шы ва лан цёр пэў на га функ цы я наль на га 

кі рун ку і г. д. Вы ні кі ад бо ру бу дуць аб ве-

шча ны 3 лі пе ня.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Та кое мер ка ван не вы ка заў мі ністр 

ін фар ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕВІЧ 

на прэ зен та цыі тэ ма тыч ных вы дан-

няў да спар тыў на га фо ру му. Ме ра-

пры ем ства ад бы ло ся ў аб ноў ле ным 

До ме кні гі «Све тач».

«Ха це ла ся, каб спа бор ніц твы та ко га 

ве лі зар на га маш та бу, як ІІ Еў ра пей скія 

гуль ні, па ка за лі яшчэ тую вы со кую план-

ку, на якую трэ ба раў няц ца ў тым лі ку і ў 

кні га вы дан ні, і ў асвет ніц кім, куль тур ным 

ас пек це», — так Аляк сандр Кар лю ке віч 

па тлу ма чыў, ча му гэ тыя вы дан ні прэ зен-

ту юц ца на пя рэ дад ні ад крыц ця спар тыў-

на га фо ру му.

Што па ка за лі гас цям прэ зен та цыі? Ка-

лен да ры, да вед нік па Мін ску і ту рыс тыч-

ныя кар ты ста лі цы. Усё гэ та вы пус ці ла 

вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя 

імя Пет ру ся Броў кі». Яшчэ бы ла прэ зен та-

ва ная кні га «Спорт най вы шэй шай про бы. 

Еў ра пей скія і Алім пій скія гуль ні» з се рыі 

«Бе ла русь спар тыў ная».

Да рэ чы, на ме ра пры ем стве пры сут-

ні ча лі за меж ныя жур на ліс ты, акрэ ды та-

ва ныя на на ды хо дзя чыя спа бор ніц твы. 

У гэ ты дзень су пра цоў ні кі за меж ных СМІ 

на ве да лі пяць аб' ек таў, у тым лі ку ста ды-

ён «Ды на ма», страл ко вы цір імя Ці ма шэн-

кі і «Мінск-Арэ ну».

«Еў ра пей скія гуль ні для на шай кра і-

ны — гэ та маг чы масць па ка заць усё», — 

ад зна чыў мі ністр, тлу ма ча чы, ча му за-

меж ных жур на ліс таў пры вез лі яшчэ і ў 

«Све тач». Ён да даў, што пад час спа бор-

ніц тваў у нас ёсць маг чы масць рас ка заць 

за меж ным гас цям, як улад ка ва на на ша 

кра і на, які го рад Мінск, па ка заць на шы 

ту рыс тыч ныя марш ру ты і, вя до ма, на шых 

лю дзей.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ІМК НУЦ ЦА ДА ПА ВЫ ШЭН НЯ
Вы дан ні да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў па каз ва юць вы со кую план ку

Ня гле дзя чы на тое, што гран ды ёз ная спар тыў ная 

па дзея прой дзе ў Мін ску, рэ гі я наль ны арг ка мі тэт 

жы ве ў на пру жа ным рыт ме. І не дзі ва. Пры гра ніч ны 

рэ гі ён су стра кае знач ную коль касць гас цей, 

якія па ча лі пры яз джаць з-за мя жы. Ба лель шчы кі 

і ўдзель ні кі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў мо гуць 

ска рыс тац ца бяз ві за вым рэ жы мам, які дзей ні чае 

з 10 чэр ве ня да 10 лі пе ня.

«ПО ЛЫ МЯ МІ РУ» ЎЖО Ў СТА ЛІ ЦЫ


