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На рэ фе рэн ду ме ў Тур цыі 
пе ра маг лі пры хіль ні кі Эр да га на

Пад лік га ла соў на рэ фе-
рэн ду ме ў Тур цыі па ўня сен ні 
па пра вак у кан сты ту цыю, які 
прай шоў 16 кра са ві ка, за вяр-
шыў ся — вый гра лі пры хіль ні кі 
за ка на даў чых змя нен няў, якія 
ўвод зяць прэ зі дэнц кую фор му 
кі ра ван ня ў рэс пуб лі цы. Між 
тым ад рыў тых, хто вы ка заў ся 

за па праў кі, ад пры хіль ні каў ра ней шай фор мы кі ра ван ня ака-
заў ся ад нос на не вя лі кім (51,3% су праць 48,7%).

У цэ лым дзень рэ фе рэн ду му ў Тур цыі прай шоў у спа кой най 
ат мас фе ры, за вы клю чэн нем не ка то рых ла каль ных ін цы дэн таў. 
У пра він цыі Дзі яр ба кыр з-за ад роз нен няў у па лі тыч ных по гля-
дах па сва ры лі ся чле ны мяс цо вых кла наў — у вы ні ку стра ля ні ны 
за гі ну лі тры ча ла ве кі.

Прэ зі дэнт Тур цыі Рэджэп Таіп Эр да ган за явіў, што «бы ло 
пры ня та гіс та рыч на важ нае ра шэн не па пы тан ні сіс тэ мы кі раў-
ніц тва кра і най, пра якую спра ча лі ся апош нія 20 га доў». «На цыя 
аба ра ні ла сваю бу ду чы ню, і ўсе, у тым лі ку са юз ні кі Тур цыі, па-
він ны па ва жаць гэ тае ра шэн не на ша га на ро да», — ска заў ён.

Кан ды дат у прэ зі дэн ты Фран цыі мае на мер 
вы сы лаць тэ ра рыс таў у Ан тарк ты ду

Ні ка ля Дзю пон-Энь ян, кан ды дат у прэ зі дэн ты і лі дар ру ху 
«Уста вай, Фран цыя», за явіў аб на ме ры вес ці жорст кую ба раць-
бу су праць тэ ра рыз му ў вы пад ку абран ня яго на вы шэй шую па-
са ду ў дзяр жа ве. Па лі тык вы сту паў у эфі ры тэ ле ка на ла TF-1.

«У ма ёй пе рад вы бар чай пра гра ме змя шча ец ца пра па но ва вы-
сы лаць злоў ле ных у Фран цыі тэ ра рыс таў на ар хі пе лаг Кер ге лен, 
які ёй на ле жыць, раз ме шча ны за 12 тыс. кі ла мет раў ад Па ры жа, 
по бач з Ан тарк ты дай, — і я маю на мер вы ка наць гэ та абя цан не ў 
вы пад ку пе ра мо гі на вы ба рах», — ска заў Дзю пон-Энь ян.

Ён па ве да міў, што «на ар хі пе ла гу ёсць ужо бу дын кі, якія 
за раз вы ка рыс тоў ва юц ца ву чо ны мі», і ства рэн не пе ні тэн цы-
яр на га цэнт ра там цал кам маг чы ма. «Я не ма гу па га дзіц ца з 
тым, што тых ра ды каль ных іс ла міс таў, якія за бі ва юць лю дзей 
на тэ ры то рыі Фран цыі, за тым змя шча юць у тур мы, якія па сва іх 
вы го дах больш на гад ва юць ча ты рох зор ка выя гас ці ні цы. І я не 
мае на ме ру, стаў шы прэ зі дэн там, да пус каць, каб фран цуз ская 
юс ты цыя раз гля да ла як звы чай ных кры мі наль ных зла чын цаў 
тых, хто пе ра ра заў лю дзям гор ла ў Сі рыі, а за тым спа кой на 
вяр нуў ся на фран цуз скую тэ ры то рыю», — за явіў кан ды дат у 
прэ зі дэн ты.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

У ве рас ні мі ну ла га го да ад-
бы ла ся су стрэ ча Прэ зі дэн та Бе-
ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі з 
Чжан Дэ цзя нам. Па сло вах Мі-
ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА, стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі, сё лет ні 
ві зіт у пэў ным сэн се з'яў ля ец ца 
пра ця гам той су стрэ чы і рэа лі за-
цыі тых да моў ле нас цяў, якія бы лі 
да сяг ну ты не па срэд на ў Пе кі не. 
Так, аса біс тыя ад но сі ны, якія 
скла лі ся па між лі да ра мі Кі тая і 
Бе ла ру сі, — гэ та «тры ва лы пад-
му рак для ўсе ба ко ва га су пра-
цоў ніц тва». Пры гэ тым, ад зна чыў 
спі кер верх няй па ла ты бе ла рус-
ка га пар ла мен та, на шы кан так ты 
па спя хо ва раз ві ва юц ца не толь кі 
на вы шэй шым уз роў ні, але і на 
рэ гі я наль ным. «У рэ гі я наль ным 
су пра цоў ніц тве мы ба чым вель мі 
вя лі кія рэ зер вы», — ска заў Мі ха-
іл Мяс ні ко віч і да даў, што пры гэ-
тым ба кі бу дуць кан цэнт ра вац ца 
на пы тан нях раз віц ця ад но сін на 
перс пек ты ву, па глыб лен ні па лі-
тыч на га дыя ло гу, эка на міч на га 
су пра цоў ніц тва, ра бо це з трэ ці мі 
дзяр жа ва мі.

Па вы ні ках су стрэ чы, пас ля 
пад пі сан ня су мес най за явы аб 
су пра цоў ніц тве стар шы ня Па ла-
ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі Ула дзі мір 

АНД РЭЙ ЧАН КА за явіў, што ві зіт 
кітайскай дэ ле га цыі ста не на го-
дай для ак ты ві за цыі двух ба ко вай 
пра цы ў ганд лё ва-эка на міч най 
сфе ры. Па сло вах пар ла мен та-
рыя, у апош нія га ды Бе ла ру сі і 
Кі таю ўда ло ся знач на пра су нуц-
ца ў рэа лі за цыі куль тур ных, аду-
ка цый ных, на ву ко вых пра ек таў. 
«Гэ та вель мі важ на, па коль кі 
су час ная эка но мі ка — гэ та эка-
но мі ка ве даў», — пад крэс ліў 
стар шы ня Па ла ты прад стаў ні-
коў. Пад час су стрэ чы як раз аб-
мяр коў ва лі ся шля хі па шы рэн ня 
та ко га ўза е ма дзе ян ня: га вор ка 
ў тым лі ку ідзе пра двух ба ко вы 
аб мен сту дэн та мі і су мес ныя на-
ву ко выя да сле да ван ні.

Кі тай скі бок вы ка заў асаб-
лі вую за ці каў ле насць у аб ме не 
во пы там у за ка на даў чай сфе ры. 
На дум ку стар шы ні Па ста ян-
на га ка мі тэ та Усе кі тай ска га 
схо ду на род ных прад стаў ні-
коў Чжан ДЭ ЦЗЯ НА, не аб ход-
на бес пе ра пын на па глыб ляць 
друж бу і кан так ты па між за ка-
на даў чы мі ор га на мі дзвюх кра ін, 
бо яны вы кон ва юць не за мен ную 
ро лю ва ўсе ба ко вым раз віц ці 
між дзяр жаў ных ад но сін. «Мы 
па він ны мак сі маль на за дзей-
ні чаць асаб лі вас ці і пе ра ва гі 
на шых за ка на даў чых ор га наў, 
па глыб ляць кан так ты па лі ніі 

про філь ных ка мі тэ таў і ра бо чых 
ор га наў, удас ка наль ваць пра ва-
вое ася род дзе для прак тыч на-
га су пра цоў ніц тва», — ад зна-
чыў Чжан Дэ цзян. Акра мя та го, 
стар шы ня Па ста ян на га ка мі тэ та 
ска заў, што для Кі тай скай На-
род най Рэс пуб лі кі важ на су мес-
ная пра ца ў ме жах іні цы я ты вы 
«Адзін по яс і адзін шлях».

У дру гой па ло ве па ня дзел ка 
пар ла менц кая дэ ле га цыя КНР 
на ве да ла не каль кі аб' ек таў Кі-
тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры-
яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень», 
у тым лі ку пад стан цыю — асноў-
ную кры ні цу элект ра за бес пя чэн-
ня, а так са ма ганд лё ва-ла гіс тыч-
ны цэнтр. Пад час гэ та га ві зі ту 
Над звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол Бе ла ру сі ў Кі таі Кі рыл 
РУ ДЫ па ве да міў жур на ліс там 
пра пла ны дзвюх кра ін ства рыць 
су мес ную вы твор часць ро ба таў 
для ту шэн ня па жа раў і лік ві да-
цыі над звы чай ных зда рэн няў. 
«Кі тай ская і бе ла рус кая кам па ніі 

вя дуць пе ра га во ры. Та кую вы-
твор часць пла ну ец ца ад крыць 
ка лі не ў на шым ін дуст ры яль ным 
пар ку, то дак лад на дзесь ці ў Бе-
ла ру сі», — ска заў Кі рыл Ру ды. 
Ён ад зна чыў, што ін дуст ры яль-
ны парк з'яў ля ец ца ад ным з трох 
між на род ных пра ек таў, якім у Кі-
таі ўдзя ля ец ца асаб лі вая ўва га.

«Гэ та не прос та наш су мес ны 
пра ект, гэ та і пра ект друж бы Кі-
тая і Бе ла ру сі. Мы па він ны ра зам 
пры кла даць на ма ган ні для раз віц-
ця ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі 
ка мень». Гэ та на ша агуль ная спра-
ва», — ска заў Чжан Дэ цзян пад час 
на вед ван ня пар ка.

Апроч ін ша га, у пра гра ме ві-
зі ту кі тай скіх гас цей — на вед-
ван не му зея гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, ус кла дан не 
вян ка да ма ну мен та Пе ра мо гі 
і эк скурсія ў На цы я наль ны мас-
тац кі му зей Бе ла ру сі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by
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ШЧОД РЫ ПА ДА РУ НАК У ДЗЯ СЯ ТАК МА ШЫН
Бе ла русь у гэ тыя дні на вед вае пар ла менц кая дэ ле га цыя з Кі тая
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Упар тасць — 
не са мы леп шы 

да рад чык
Жыль цы мо гуць па зба віц ца 

кап ра мон ту з-за су сед кі
Шэсць ча ла век звяр ну-
лі ся да стар  шы ні 
Мі набл выкан ка ма 
Ся мё на ША ПІ РЫ 
пад час вы яз но га 
пры ёму гра ма дзян 
у Лю ба ні. Кі раў нік 
цэнт раль на га 
рэ гі ё на ўваж лі ва 
вы слу хаў кож на га 
з на вед вальні каў. 
Ра зам з тым не ка то рыя 
пы тан ні ака за лі ся не на столь кі 
знач ны мі, каб іс ці з імі да гу бер на та ра.

Мі ха іл Куп ры я на віч з вёс кі Бе лы Слуп па скар-
дзіў ся на не дас ка на лую, з яго пунк ту гле джан ня, 
сіс тэ му ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня ў вёс цы Об-
чын. Па цы ен таў ад сюль на кі роў ва юць у ам бу ла то-
рыю аг ра га рад ка Рэ чань. А ўжо за тым трэ ба ехаць 
на кан суль та цыю да вуз кіх спе цы я ліс таў у Лю бань. 
Хоць ра ней вы піс ва лі на кі ра ван не не па срэд на ў ра-
ён ную баль ні цу. Гэ та ства рае для ста рых лю дзей 
шмат кло па таў і ня зруч нас цяў. Між ін шым пен сі я нер 
па скар дзіў ся і на не да хоп ма шын хут кай да па мо гі.

Ся мён Ша пі ра рас тлу ма чыў за яў ні ку, што пы тан-
не па за крыц ці ам бу ла то рыі ў Рэ ча ні вы ву ча ла ся 
спе цы я ліс та мі, але з та кім ра шэн нем не згод ныя 
мяс цо выя жы ха ры. Акра мя та го, як ад зна чыў стар-
шы ня рай вы кан ка ма Сяр гей Ка зец кі, у ра ё не не-
да стат ко ва бры гад «хут кай»: толь кі тры на 32 тыс. 
на сель ніц тва. У перс пек ты ве аў та парк ме дабс лу-
гоў ван ня для на сель ніц тва бу дзе па шы рац ца.

Акра мя та го, муж чы на па пра сіў кі раў ні ка цэнт-
раль на га рэ гі ё на па са дзей ні чаць у ас фаль та ван ні 
ўчаст ка да ро гі ад Об чы на да Шы пі ла віч. Ся мён Ша-
пі ра кан ста та ваў, што та кой маг чы мас ці ня ма. Тым 
больш гра вій ка цал кам ад па вя дае па тра ба ван ням ру-
ху і бяс пе кі. Гу бер на тар яшчэ раз на га даў: у кож ным 
ра ё не ство ра на ка мі сія з кам пе тэнт ных спе цы я ліс таў, 
якія вы ра ша юць, што перш за ўсё трэ ба ра ман та ваць. 
А спі сы чар го вас ці на дру ка ва ны ў ра ён ных га зе тах. 
Ся мён Ша пі ра ад зна чыў, што ў Мін скай воб лас ці 
шмат да рог, якія зна хо дзяц ца ў знач на гор шым ста-
не і па тра бу юць не ад клад на га ўпа рад ка ван ня. На-
прык лад, най больш та кіх у буй ных на се ле ных пунк тах 
Мінск ага ра ё на. У пры ват нас ці, у Ка ло дзі шчах, дзе 
пра жы ваюць 16 тыс. ча ла век.

Мі ха іл Мі хай ла віч з вёс кі Па лі чын хо ча вы ку піць 
дом, які на ле жыць ад кры та му ак цы я нер на му та ва-
рыст ву «Лю бан скі рай аг ра сэр віс». Ды па вод ле па ла-
жэн ня, што за цвер джа на сель гас прад пры ем ствам, у 
спіс тых, хто мае на гэ та пра ва, не ўклю ча ны ра бот ні кі 
са цы яль най сфе ры. А Мі ха іл Мі хай ла віч з жон кай 
пра цу юць у шко ле. «Ра шэн не па він на пры мац ца на 
ўзроў ні мяс цо вых улад, — вы ка заў мер ка ван не Ся-
мён Ша пі ра. — Ка лі да звол на гэ та да дуць стар шы ня 
рай вы кан ка ма і кі раў нік сель гас прад пры ем ства, то 
вы мо жа це ку піць дом. Пры чым, па ла жэн не ар га ні за-
цыі аб вы дзя лен ні і про да жы жыл ля трэ ба пры вес ці ў 
ад па вед насць з дзе ю чым за ка на даў ствам».

Кі раў нік фер мер скай гас па дар кі За рба лі Алах-
вер ды еў у вя лі кай крыў дзе на Слуц кі мя са кам бі нат, 
які не раз лі чыў ся з ім за зда дзе ную сві ні ну. А доўг 
не ма лы — 160 млн не дэ на мі на ва ных руб лёў. Ся мён 
Ша пі ра звя заў ся з ды рэк та рам прад пры ем ства, 
каб вы свет ліць пад ра бяз нас ці. Сі ту а цыя ака за ла ся 
не ад на знач най. Да ўмоў утры ман ня жы вё лы фер-
ме ру прад' яў ля ла прэ тэн зіі са ні тар ная служ ба, ды 
і якасць мяс ной пра дук цыі, па сло вах ды рэк та ра 
кам бі на та, бы ла не са мая леп шая. Тым не менш 
Ся мён Ша пі ра да ру чыў кі раў ні ку раз лі чыц ца з па-
стаў шчы ка мі ў па рад ку чар го вас ці.

Пы тан ні, з які мі звяр ну ла ся Люд мі ла Мі ка ла еў на з 
Лю ба ні, мяк ка ка жу чы, вы клі ка юць не па ра зу мен не. 
Шмат ква тэр ны дом па ву лі цы Кі ра ва, дзе яна пра-
жы вае, уклю ча ны ў план ка пі таль на га ра мон ту. Але 
яго не мо гуць па чаць... па пры чы не ня зго ды са мой 
за яў ні цы. Спра ва ў тым, што ў ква тэ рах не аб ход на 
рас шы рыць кух ні на 10 сан ты мет раў за кошт жы лых 
па ко яў. Для та го, каб па ста віць сю ды плі ту, ін шае аб-
ста ля ван не, пра клас ці ка му ні ка цыі для сан вуз ла. Як 
вы свет лі ла ся, ін шыя жыль цы не су праць пе ра пла ні-
роў кі. Але без зго ды ўсіх най маль ні каў жыл ля ра бо ты 
не мо гуць па чац ца. Ся мён Ша пі ра рас тлу ма чыў, што 
па зі цыя ад на го ча ла ве ка мо жа стаць пад ста вай да 
вы клю чэн ня до ма з гра фі ка ка пі таль на га ра мон ту.

На ўсе пы тан ні мяс цо вых жы ха роў, а гэ та пад-
тап лен не ву ліц і пры ват ных пад вор каў, па ляп шэн-
не жыл лё вых умоў, пас ля ад па вед на га вы ву чэн ня 
бу дуць да дзе ны пісь мо выя ад ка зы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У сваю чар гу ар хі епіс кап Ві цеб скі і Ар-
шан скі Дзі міт рый пад крэс ліў важ насць за-
ха ван ня са праўд ных каш тоў нас цяў і зва-
ро ту да ве ры, асаб лі ва з улі кам шмат лі кіх 
цяж кас цяў, якія ад бы ва юц ца ў све це. Ён 
па дзя ка ваў Аляк санд ру Лу ка шэн ку і кі раў-
ніц тву кра і ны ў цэ лым за на ма ган ні па пад-
тры ман ні доб рых ад но сін і су пра цоўніцтва 
па між дзяр жа вай і царк вой, а так са ма за 
за ха ван не ў Бе ла ру сі мі ру і зго ды.

Кі раў нік дзяр жа вы за па ліў свеч ку і пе-
ра даў у дар хра му іко ну «Ісус Хрыс тос Усе-
дзяр жы цель». Прэ зі дэн ту пад нес лі ў дар 
аб раз Аляк санд ра Не ўска га, па ве дам ляе 
прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

Пас ля на вед ван ня хра ма Аляк сандр 
Лу ка шэн ка цёп ла па гу та рыў з мяс цо вы мі 
жы ха ра мі, рас ка заў шы пра перс пек ты вы 
раз віц ця ўся го Ар шан ска га ра ё на.

«Я вель мі доб ра ве даю праб ле мы, якія 
склад ва юц ца тут — Бал ба са ва, Ба рань, Ор-
ша, — у гэ тым рэ гі ё не. Гэ та адзін з са мых 

скла да ных рэ гі ё наў у Бе ла ру сі па пра ца-
ўлад ка ван ні, за ня тас ці на сель ніц тва. Так 
быць не па він на, — ска заў Прэ зі дэнт. — І ў 
най блі жэй шы час ва ўра дзе мы вель мі сур'-
ёз на раз гле дзім пы тан ні раз віц ця гэ та га рэ-
гі ё на, асаб лі ва гэ тых на се ле ных пунк таў».

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 
ёсць перс пек ты вы для раз віц ця ма лых на-
се ле ных пунк таў у Ар шан скім ра ё не і са-
мой Ор шы. Га вор ка ідзе як аб вы твор чым 
сек та ры, пры цяг нен ні ін вес ты цый, так і аб 
бу даў ніц тве жыл ля, транс парт най інф ра-
струк ту ры. «Бу дзем раз ві ваць гэ ты рэ гі-
ён. І на пра ця гу го да-двух, па вер це, мы ў 
асноў ным зні мем тыя праб ле мы, якія сён ня 
іс ну юць», — за явіў Прэ зі дэнт. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за клі каў і да ак тыў нас ці са міх 
гра ма дзян: «Трэ ба пры вы каць да та го, што 
лю дзі па він ны іс ці за пра цай. Не пра ца да 
лю дзей, а так, як пры ня та ва ўсім све це».

Кі раў нік дзяр жа вы рас тлу ма чыў, што 
трэ ба бу дзе ўдзя ліць ува гу раз віц цю ме-
на ві та ма лых на се ле ных пунк таў, асаб лі-
ва дзе ёсць доб рая інф ра струк ту ра. А за 

кошт удас ка на лен ня транс парт ных зно сін 
жы ха ры змо гуць до сыць хут ка да бі рац ца 
на пра цу ў су сед нія, больш буй ныя на се-
ле ныя пунк ты.

«Гэ та не ра бо та, што са мыя доб рыя 
пры го жыя мес цы, зруч ныя для жыц ця лю-
дзей, мы не мо жам пры вес ці ў па ра дак. 
Не ска жу, што яны не ў па рад ку, але яны 
па він ны быць яшчэ леп шыя, і лю дзі па-
він ны мець тут пра цу. Вось гэ та га лоў нае 
пы тан не, якое мя не хва люе. Спра ва не ў 
тым, што гэ та мая ра дзі ма. Мая ра дзі ма 
сён ня — уся Бе ла русь. Але гэ та мес ца за-
слу гоў вае свай го раз віц ця, та му што інф ра-
струк ту ра тут ад па вед ная», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

«Па вер це, мы ўме ем ра біць усё. Ча сам 
і лю дзі на шы не вель мі ак тыў ныя, ча ка юць 
ча гось ці ад Гос па да, але і ўла ды не заў сё ды 
ва ру шац ца так, як трэ ба. Я гэ та пры знаю. 
Жы ві це доў га, моц на га вам зда роўя. Усе 
праб ле мы, па вер це, мы вы ра шым», — рэ-
зю ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

УСЁ Ў НАС АТРЫ МА ЕЦ ЦА

У гэ тым го дзе Бе ла русь і Кі тай ад зна ча юць 25-год дзе ўста наў-
лен ня дып ла ма тыч ных ад но сін. Гэ та ўчо ра зга даў і бе ла рус кі, 
і кі тай скі бок пад час су стрэ чы спі ке раў абедз вюх па лат пар-
ла мен та на шай кра і ны са стар шы нёй Па ста ян на га ка мі тэ та 
Усе кі тай ска га схо ду на род ных прад стаў ні коў Чжан Дэ цзя нам. 
Ві зіт кі тай скай дэ ле га цыі пра цяг нец ца тры дні. Па ня дзе лак 
быў асаб лі ва пры ем ным для бе ла рус ка га бо ку: за меж ныя 
гос ці бяз вы плат на пе рад алі На цы я наль на му схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь дзе сяць лег ка вых аў та ма бі ляў мар кі Geely.
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