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Мак рон па апы тан нях апя рэдж вае Ле Пен
Экс-мі ністр эка но мі кі Фран-

цыі Эма ну эль Мак рон на тры 
пра цэн ты апя рэдж вае лі да ра 
пар тыі «На цы я наль ны фронт» 
Ма рын Ле Пен пе рад пер шым 
ту рам прэ зі дэнц кіх вы ба раў, 
свед чаць да ныя апы тан ня кам-
па ніі Harrіs Іnteractіve. Мак ро на 
пад трым лі ва юць 25 пра цэн-

таў вы бар шчы каў, та ды як за Ле Пен га то выя пра га ла са ваць 
22 пра цэн ты фран цу заў. Трэ цяе мес ца па дзя лі лі лі дар ру ху «Ня-
ско ра ная Фран цыя» Жан-Люк Ме лян шон і экс-прэм' ер Фран суа 
Фі ён — па 19 пра цэн таў га ла соў. Як вя до ма, прэ зі дэнц кія вы ба-
ры ў Фран цыі прой дуць у два ту ры — 23 кра са ві ка і 7 мая. Уся го 
на па са ду кі раў ні ка дзяр жа вы прэ тэн ду юць 11 кан ды да таў.

Па гад нен не аб ска ра чэн ні вы твор час ці наф ты 
бу дзе па доў жа на

Вы твор цы наф ты да сяг ну лі па пя рэд няй да моў ле нас ці 
на конт пад аў жэн ня па гад нен ня аб аб ме жа ван ні зда бы чы 
наф ты. Пра гэ та за явіў мі ністр энер ге ты кі Са удаў скай Ара віі 
Ха лед аль-Фа ліх пад час фо ру му ў ААЭ. Ён да даў, што пе ры-
яд, на які бу дзе пра цяг ну та па гад нен не, не важ ны, па коль кі 
га лоў ная яго мэ та за клю ча ец ца ў да сяг нен ні ба лан су на 
рын ку. Як вя до ма, Ар га ні за цыя кра ін-экс пар цё раў наф ты 
(АПЕК) у са ка ві ку ска ра ці ла зда бы чу наф ты больш, чым 
пра ду гле джа на да моў ле нас ця мі.

Мі хель сон зноў уз на ча ліў рэй тынг 
най ба га цей шых біз нес ме наў Ра сіі

Forbes дру гі год за пар па ста віў на пер шае мес ца рэй тын гу 
най ба га цей шых прад пры маль ні каў Ра сіі са ўла даль ні ка най-
буй ней шай у кра і не пры ват най га за зда быў ной кам па ніі «Но-
ва тэк» Ле а ні да Мі хель со на. Яго ка пі тал вы дан не ацэнь вае ў 
18,4 міль яр да до ла раў. Дру гое мес ца ў рэй тын гу за няў ула-
даль нік «Се верс та лі» Аляк сей Мар да шоў з $17,5 млрд. Трэ-
цяе — ула даль нік На ва лі пец ка га ме та лур гіч на га кам бі на та 
Ула дзі мір Лі сін з $16,1 млрд. Па да ных Forbes, за год коль касць 
до ла ра вых міль яр дэ раў у Ра сіі па вя лі чы ла ся з 77 да 96.

На ву коў цы вы яві лі пла не ту, 
на якой тэ а рэ тыч на маг чы ма жыц цё

Ня бес нае це ла 
зна хо дзіц ца ў су зор'і 
Кі та, яно знач на боль-
шае за Зям лю, мае 
гус тую ат мас фе ру, 
а яго па верх ня пе ра-
важ на па кры тая ска-
ла мі. Пла не та, якая 
атры ма ла ну мар LHS 1140b, раз ме шча на ў 11 ра зоў блі жэй 
да свай го свя ці ла, чым Зям ля да Сон ца. Ад нак яна атрым-
лі вае толь кі па ло ву ад та го цяп ла і свят ла, што да ста ец ца 
зям ля нам. Та му ат мас фе ра на ёй хут чэй мо жа на гад ваць 
мар сі ян скую, чым зям ную.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Генп лан Ма гі лё ва 
ад ка рэк ціраваны

Гэ та зроб ле на ад па вед ным ука зам, які ўчо ра пад пі саў 
Прэ зі дэнт. Як па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр-
жа вы, зме ны ў да ку мент уне се ны з улі кам эле мен таў 
улад ка ван ня го ра да, уз год не ных пад час ра бо чай па-
езд кі кі раў ні ка дзяр жа вы ў Ві цеб скую і Ма гі лёў скую 
воб лас ці 14 ліс та па да 2016 го да.

Ге не раль ны план Ма гі лё ва на пе ры яд да 2025 го да рас-
пра ца ва ны на пад ста ве ар хі тэк тур на-пла ні ро вач най кан цэп-
цыі за бу до вы мік ра ра ё наў, спе цы фі кі са цы яль на-эка на міч-
на га раз віц ця го ра да, су час на га ста ну яго функ цы я наль ных 
зон і пла ні ро вач най струк ту ры, вы ка ры стан ня пры лег лых да 
го ра да тэ ры то рый і асноў ных транс парт ных ма гіст ра ляў.

У ме жах Ма гі лё ва пла ну ец ца за вяр шыць за бу до ву шэ-
ра гу жы лых ра ё наў, уклю ча ю чы Ка зі мі раў ку, Спа да рож нік, 
Со неч ны, а так са ма ў ме жах ву ліц Кры ву лі на — Ту ра ва, 
Ста са ва — Гры шы на і ін шых.

У за бу да ва най част цы го ра да пра ду гледж ва ец ца за вяр-
шэн не фар мі ра ван ня ра ё наў ся дзіб на га бу даў ніц тва Грэ бя-
нё ва, Да ры, Дач ны, Га род шчы на, Са ра ка найск, па пра спек це 
Шмі та, у квар та ле ву ліц Аграр най — Сле па ку ра ва, а так са ма 
раз мя шчэн не аб' ек таў са цы яль най інф ра струк ту ры пе ра важ-
на ў ра ё нах но ва га бу даў ніц тва.

Пра ду гле джа на комп лекс ная рэ кан струк цыя жы лых тэ-
ры то рый, у тым лі ку ажыц цяў лен не зно су трух ля ва га жыл-
ля, вы на су і пе ра но су шкод ных прад пры ем стваў у асоб ныя 
перс пек тыў ныя пра мзо ны, пра вя дзен не ме ра пры ем стваў па 
ад наў лен ні гіс та рыч най за бу до вы го ра да і ін шае.

Гэ ты мі дня мі з ві зі там у на шай кра-
і не зна хо дзіц ца дэ ле га цыя Ні жа-
га род скай воб лас ці на ча ле з гу-
бер на та рам Ва ле ры ем Шан ца вым. 
Мэ та — вы зна чыць но выя за да чы 
ва ўза е ма дзе ян ні. З Ні жа га род скай 
воб лас цю Бе ла русь су мес на рэа-
лі зуе пя ці га до вую Пра гра му раз-
віц ця двух ба ко ва га су пра цоў ніц-
тва. І шчыль ныя кан так ты да юць 
ста ноў чыя рэ зуль та ты. Па вы ні ках 
ня прос та га ў эка на міч ным пла не 
2016 го да та ва ра зва рот з гэ тым 
ра сій скім рэ гі ё нам вы рас на 7,3% 
і склаў, як пад крэс ліў Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час су-
стрэ чы з гас ця мі з Ні жа га род чы ны, 
больш чым паў міль яр да до ла раў.

Пры зна ны во пыт
— Уліч ва ю чы той па тэн цы ял, які ма ец-

ца ў ба коў, лі чу, што ёсць усе пе рад умо вы 
для на рошч ван ня аб' ёмаў уза ем на га ганд-
лю да ўзроў ню 2012 го да. У нас ужо та ды 
бы ло 800 міль ё наў до ла раў, — на га даў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Для вы твор чай ка а пе ра цыі ство ра на 
са лід ная ба за. На тэ ры то рыі Ні жа га род-
скай воб лас ці на ла жа на збор ка бе ла рус-
кіх ліф таў, ад кры ты ганд лё вы дом «Бел-
шы ны», пра цу юць ды ле ры та кіх буй ных 
прад пры ем стваў ма шы на бу да ван ня, як 
«Гом сель маш», МТЗ, МАЗ і «Амка дор». 
У сваю чар гу, Бе ла русь ак тыў на за ку пае 
ў ра сій скім рэ гі ё не ме та ла пра дук цыю, 
гру за выя аў та ма бі лі, та ва ры хі міч най 
пра мыс ло вас ці.

— Мяр кую, што той во пыт, які на-
бы ва юць на шы ар га ні за цыі ў су пра-
цоў ніц тве з ні жа га род скай кам па ні яй 
«Атам строй экс парт» пры бу даў ніц тве 
Бе ла рус кай АЭС, мо жа быць за па тра-
ба ва ны пры здзяйс нен ні ін шых энер ге-
тыч ных пра ек таў, — ад зна чыў кі раў нік 
бе ла рус кай дзяр жа вы, га во ра чы пра 
су пра цоў ніц тва з ра сій скім рэ гі ё нам у 
сфе ры энер ге ты кі. Па яго сло вах, для 
нас вель мі важ на, каб у гэ ты пра цэс ак-
тыў на ўклю ча лі бе ла ру саў:

— І там пра цу юць вель мі мно гія на шы 
кам па ніі, і да гэ туль ні хто не атрым лі ваў 
за ўваг на конт свай го пра фе сі я на ліз му. 
Гэ та зна чыць, што мы мо жам бу да ваць 
атам ныя стан цыі па ўсім све це, і мы бу-
дзем там за па тра ба ва ны, та му што, ча-
го гра ху та іць, у мно гіх кра і нах сён ня 
дэ фі цыт ра бо чай сі лы. На ша пе ра ва га 
ў тым, што мы за ха ва лі праф тэх аду-
ка цыю, цал кам за ха ва лі, па вя лі чы лі 
і ўзмац ні лі ба зу.

Па сло вах Прэ зі дэн та, да нас ужо 
звяр та юц ца іншыя дзяр жа вы, асаб лі ва 
пост са вец кай пра сто ры, каб мы да па-
маг лі пад рых та ваць ім ра бо чыя кад ры.

— А не ка то рыя — я вось быў ня даў на 
ў Турк ме ні ста не — па пра сі лі ў іх ства-
рыць сіс тэ му праф тэх аду ка цыі, ад на-
віць пра фе сій на-тэх ніч ную аду ка цыю... 
Мы ра ды, што на шы ра бо чыя спе цы я-
ліс ты за па тра ба ва ныя. Мы на ву чы лі ся 

мно га му і га то вы ўдзель ні чаць у лю бой 
кроп цы све ту, ра зам з ра сі я на мі бу да-
ваць па доб ныя і ін шыя аб' ек ты.

Аў то бу сы 
і сель ская гас па дар ка

Кі раў нік дзяр жа вы за явіў, што Бе-
ла русь пад трым лі вае імк нен не Ні жа га-
род ска га рэ гі ё на на рошч ваць ма гут нас ці 
аграр най га лі ны.

— Мы, як і ра ней, га то вы ака заць 
да па мо гу ў ма дэр ні за цыі жы вё ла га доў-
чых комп лек саў, па стаў ках сель ска гас-
па дар чых ма шын і агрэ га таў, — да даў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, — га то вы вы кон-
ваць ра бо ты пад ключ, ка лі гэ та бу дзе 
не аб ход на.

Па сло вах Прэ зі дэн та, ёсць доб рыя 
перс пек ты вы ў сфе ры транс пар ту. Бе ла-
рус кі бок мо жа пад клю чыц ца да аб наў-
лен ня ні жа га род ска га пар ку па са жыр-
скай тэх ні кі — з пра па но вай су час ных 
га рад скіх аў то бу саў і тра лей бу саў роз-
ных ма ды фі ка цый.

— Цес ныя су вя зі ў нас скла лі ся ў аду ка-
цыі, на ву цы, куль ту ры, ме ды цы не, спор це, 
ту рыз ме. Спа дзя ю ся, што з бо ку кі раў ніц-
тва Ні жа га род скай воб лас ці ўсім іні цы я ты-
вам бу дзе ака за на ад па вед ная пад трым-
ка, — за явіў кі раў нік кра і ны. — Та кія на шы 
ад но сі ны: Бе ла ру сі і Ні жа га род чы ны — 
узор для ін шых кра ёў і рэ гі ё наў. І на коль кі 
моц ны мі бу дуць гэ тыя між рэ гі я наль ныя 
су вя зі, на столь кі моц ны мі бу дуць на шы 
бе ла рус ка-ра сій скія ад но сі ны.

Мы цес на звя за ныя...
Ад но сі ны і з на шым га лоў ным эка-

на міч ным і па лі тыч ным парт нё рам у 
цэ лым, і з Ні жа га род скай воб лас цю ў 
пры ват нас ці, у Бе ла ру сі тра ды цый на 
доб рыя. Тыя праб лем ныя мо ман ты, 
якія бы лі, прэ зі дэн ты абедз вюх дзяр жаў 
вы ра шы лі пад час ня даў няй су стрэ чы ў 
Санкт-Пе цяр бур гу. Ня гле дзя чы на гэ та і 
ця пер зна хо дзяць мес ца пэў ныя ін сі ну а-
цыі, ка лі не ка то рыя СМІ ў рам ках сва ёй 
ін фар ма цый най па лі ты кі аб ві на вач ва-
юць Бе ла русь у спа жы вец кім стаў лен ні 
да ўсход ня га су се да або на ват у ру са-
фоб скай па лі ты цы. Прэ зі дэнт вы ка заў ся 
на конт не спра вяд лі вых аб ві на ва чан няў 
у ад рас на шай дзяр жа вы.

— Па чы на юць у СМІ з'яў ляц ца роз-
на га кштал ту вы дум кі, хто ка го там пад-
ма нуў, што мы зноў на ка ле нях неш та 
про сім у Ра сіі і гэ так да лей. Мы ні пе-
рад кім ні ко лі не ста я лі на ка ле нях, вы 
гэ та доб ра ве да е це. Пі са кам асоб ным 
і тым, хто вы сту пае на тэ ле эк ра нах, я 
ха чу ска заць, што ў вы ра бах Бе ла ру-
сі — трак та рах, аў та ма бі лях, усёй ма шы-
на бу даў ні чай га лі не, хі міч ных вы ра бах, 
ін шых — ад 30 да 90% кам плек ту ю чых, 
сы ра ві ны і ма тэ ры я лаў з Ра сіі.

«Сён ня на прад пры ем ствах Ра сіі, якія 
пра цу юць на фі ніш ную вы твор часць у 
Бе ла ру сі (вы раб ля юць кам плек ту ю чыя, 
ма тэ ры я лы і ін шае), пра цуе больш за 

10 міль ё наў ча ла век. Ка лі мы да па ма-
га ем фі ніш най вы твор час ці, пад трым-
лі ва ем, каб яна не спы ні ла ся, мы да па-
ма га ем мі ні мум 10, а то і 15 міль ё нам 
лю дзей, якія пра цу юць у Ра сіі», — за ў-
ва жыў Прэ зі дэнт.

Што да ра сій скіх крэ ды таў для Бе ла ру-
сі, то мы пла цім за іх 4,5—6% га да вых:

— Усе кра і ны атрым лі ва юць пэў ныя 
крэ ды ты або ад між на род ных ар га ні за-
цый, або ад дзяр жаў. Ра сія ў нас па гэ тых 
пы тан нях не зай мае пер шае мес ца, на 
ім — Кі тай ская На род ная Рэс пуб лі ка, — 
сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Яна да-
ла нам крэ дыт ную лі нію ка ля 15 міль яр даў 
до ла раў пад пра ек ты, якія рэа лі зу юц ца ў 
Бе ла ру сі, мы яе да гэ туль не вы бра лі. Са-
мае га лоў нае — яны нас не па пра ка юць 
у тым, што да па ма га юць нам.

Не мо жам 
ні з кім сва рыц ца

Што да знеш няй па лі ты кі на шай дзяр-
жа вы, то і яна, як ні дзіў на, — ад на з лю-
бі мых тэм для ра сій скіх кры ты каў.

— Мы цу доў на ра зу ме ем сваё мес ца: 
мы на За ха дзе ні ко му не па трэб ныя, — 
за явіў Прэ зі дэнт. — А як мя не лю бяць 
на За ха дзе, вы па мя та е це так са ма з тых 
ча соў. Ні чо га тут не змя ні ла ся. А тое, што 
мы, жы ву чы ў цэнт ры Еў ро пы, вы му ша ны 
пра во дзіць та кую па лі ты ку, каб за ха ваць 
кра і ну і яе бяс пе ку, су ве рэ ні тэт, ста біль-
насць, каб лю дзям нар маль на жы ло ся... 
Та кое на ша жыц цё: мы не мо жам сва рыц-
ца ні з Ра сі яй, ні з За ха дам, ні з Укра і най, 
ні з Поў нач чу. Наш лёс та кі.

Што да вы ступ лен няў у ад рас бе ла-
рус кай мо вы, то і на гэ та Аляк сандр Лу-
ка шэн ка даў грун тоў ны ад каз:

— А тое, што мы не за бы ва ем бе-
ла рус кую мо ву... Дык гэ та так і па він на 
быць. Гэ та доб ра, што ў бе ла ру саў ёсць 
яшчэ і свая мо ва. Ча го нас у гэ тым па-
пра каць? Хоць у нас пе ра важ ная боль-
шасць лю дзей раз маў ляе па-рус ку і ў 
бы це ў нас мо ва зно сін — гэ та рус кая 
мо ва. Але гэ та не ра сій ская мо ва, я пад-
крэс лі ваю, гэ та на ша агуль ная з ва мі мо-
ва... Мы ад яе ні ко лі не ад мо вім ся, як бы 
тут нех та нас не штур хаў. Ну і ёсць у нас 
свая на цы я наль ная бе ла рус кая мо ва, 
род ная мо ва бе ла ру саў, якія тут жы вуць. 
Мно гія яе ве да юць з бе ла ру саў, якія жы-
вуць за ме жа мі на шай кра і ны. Та му тут 
усё нар маль на і ўсё пад кант ро лем.

* * *
Гу бер на тар Ні жа га род скай воб лас ці 

па дзя ка ваў за гас цін насць і за явіў, што 
Бе ла русь сён ня з'яў ля ец ца клю ча вым 
парт нё рам у знеш няй дзей нас ці для яго 
рэ гі ё на. Да рэ чы, воб ласць су пра цоў ні-
чае больш чым са 140 кра і на мі, та му 
да сяг нен не са праў ды вя лі кае. Уво гу ле ж 
Ва ле рый Шан цаў ста віць за да чу вы вес ці 
та ва ра зва рот з Бе ла рус сю на ўзро вень 
у міль ярд до ла раў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

АД АТА МА ДА СПОРТУ
Су пра цоў ніц тва з Ні жа га род скай воб лас цю Прэ зі дэнт на зваў узор ным

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

Да дат ко выя цягнікі на свя ты
Уся го ў пе ры яд з 26 кра са ві ка па 11 мая да дат ко ва пры-
зна ча ны 51 цягнік. З іх — 40 са ста ваў між рэ гі я наль ных 
лі ній і 11 — між на род ных.

У свя точ ныя дні бу дуць кур сі ра ваць цягнікі здво е ных са ста-
ваў: №701/702 Мінск—Брэст ад праў лен нем з Мін ска 1 мая, 
у зва рот ным на прам ку цяг нік ад пра віц ца 2 мая; №748/747 
Мінск—Баб руйск ад праў лен нем з Мін ска і Баб руй ска 1, 9 мая; 
№743 Баб руйск—Мінск ад праў лен нем з Баб руй ска 26 кра са ві ка 
і 10 мая; №732/731 Мінск—Ор ша ад праў лен нем з Мін ска і Ор-
шы 17, 25-26 кра са ві ка; №734/733 Мінск—Ор ша ад праў лен нем 
з Мін ска і Ор шы 25 кра са ві ка і 9 мая; №736/735 Мінск—Ор ша 
ад праў лен нем з Мін ска і Ор шы 25 кра са ві ка і 9 мая.

Што даты чыц ца між на род ных зно сін, да дат ко ва пры зна-
ча ны цягнікі: Брэст— Маск ва—Брэст, Мінск—Маск ва—Мінск. 
Акра мя та го, у свя точ ны пе ры яд па Бе ла рус кай чы гун цы 
тран зі там бу дуць кур сі ра ваць да дат ко выя цягнікі №148/147 
Маск ва—Ка лі нінг рад і №80/79 Санкт-Пе цяр бург—Ка лі нінг-
рад, Го мель—Шчорс—Го мель.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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Фі нан сыФі нан сы  ��

На сель ніц тва здае ва лю ту
З па чат ку го да па гэ тай лі ніі каз на па поў ні ла ся 

больш чым на 0,5 млрд до ла раў
Ста тыс ты ка На цы я наль на га бан ка кра і ны свед чыць аб 
тым, што з па чат ку го да на сель ніц тва пра да ло на яў най 
і без на яў най ва лю ты на 1,828 млрд до ла раў у эк ві ва-
лен це, а на бы ло — толь кі 1,328 млрд до ла раў. Чыс ты 
про даж за меж най ва лю ты фі зіч ны мі асо ба мі склаў 
500,34 млн до ла раў.

Ана ліз рын ку фі нан са вым рэ гу ля та рам па каз вае, што сё ле та 
«юры кі» пра да юць і  ку пля юць ва лю ту пры клад на ў ад ноль ка вых 
аб' ёмах. На прык лад, суб' ек ты гас па да ран ня — рэ зі дэн ты Бе ла ру сі 
ў сту дзе ні—са ка ві ку пра да лі за меж най ва лю ты на 4,024 млрд до-
ла раў у эк ві ва лен це, а на бы лі — 4,108 млрд (мі нус 80 млн). А не-
рэ зі дэн ты за тры ме ся цы пра да лі ва лю ты на 123,56 млн до ла раў 
у эк ві ва лен це, а на бы лі — 28,38 млн (плюс 95 млн до ла раў).

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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МеМе  �� р ка ван нер ка ван не

Важ на даць біз не су больш сва бо ды
Сён ня Прэ зі дэнт звер нец ца са што га до вым Па слан нем 
да бе ла рус ка га на ро да і На цы я наль на га схо ду. Дэ пу тат 
Па ла ты прад стаў ні коў Ле а нід БРЫЧ, на мес нік стар шы-
ні Па ста ян най ка мі сіі па эка на міч най па лі ты цы, лі чыць, 
што ад ной з асноў ных тэм пад час Па слан ня бу дзе 
спра шчэн не ўмоў для вя дзен ня біз не су.

— Гэ та са праў ды тое, што сён ня важ на для на шай кра і-
ны, для на шай эка но мі кі, — ад зна чыў Ле а нід Брыч. — Гэ та 
тыя ме ры і тыя да ку мен ты, якія вы не се ны на ўсе на род нае 
аб мер ка ван не.

На дум ку пар ла мен та рыя, вель мі важ на, каб біз нес менш 
кант ра ля ва лі з бо ку дзяр жа вы, каб менш умеш ва лі ся ў эка но мі-
ку прад пры ем стваў як пры ват на га біз не су, так і дзяр жаў на га:

— Каб са мі кі раў ні кі, улас ні кі біз не су, ды рэк та ры прад пры ем-
стваў ме лі больш пра воў са ма стой на ад каз ваць за тыя дзе ян ні, 
якія яны ро бяць. Што да ты чыц ца ін ды ві ду аль ных прад пры маль-
ні каў, са праў ды, вель мі сур' ёз нае па слаб лен не па він на быць для 
са ма рэа лі за цыі тых лю дзей, якія хо чуць за няц ца сва ёй спра вай. 
Я ду маю, што кі раў нік дзяр жа вы звер не на гэ та сур' ёз ную ўва гу.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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