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Да ра гiя сяб ры!
Сар дэч на вiн шую вас з 

Днём яд нан ня на ро даў Бе-

ла ру сi i Ра сii.

Свя та, якое ўпi са на ў гiс та рыч ны ка лян дар 

на шых кра iн больш за 20 га доў та му, ува саб-

ляе ў са бе не пад роб нае iмк нен не бе ла ру саў 

i ра сi ян пра цяг ваць слаў ныя тра ды цыi сва iх 

дзя доў i баць коў жыць у мi ры i зго дзе, бу да-

ваць агуль ны тры ва лы дом на ка рысць сён-

няш ня га i на ступ ных па ка лен няў.

За ка рот кi па мер ках гiс то рыi пе ры яд нам 

уда ло ся ства рыць на дзей ны пра ва вы фун-

да мент Са юз най дзяр жа вы, за сна ва ны на 

прын цы пах су ве рэ нi тэ ту i не за леж нас цi Бе ла-

ру сi i Ра сii пры за ха ван нi агуль на сцi iх шля ху 

раз вiц ця i не па рыў нас цi ча ла ве чых лё саў.

Мы збе раг лi i пры мно жы лi глы бо кiя эка-

на мiч ныя су вя зi. Сён ня ты ся чы бе ла рус кiх 

i ра сiй скiх прад пры ем стваў удзель нi ча юць 

у вы твор чай ка а пе ра цыi, што да зва ляе вы-

пус каць кан ку рэн та здоль ную пра дук цыю, 

за па тра ба ва ную на знеш нiх рын ках. Гэ та му 

так са ма спры я юць су мес ныя пра ек ты ў на ву-

ка ё мiс тых i вы со ка тэх на ла гiч ных га лi нах.

Фар мi ра ван не агуль на га рын ку пра цы i спа-

да рож най iнф ра струк ту ры знач на па шы ры ла 

маг чы мас цi пра фе сiй най са ма рэа лi за цыi i 

раз вiц ця для гра ма дзян дзвюх дзяр жаў.

Iн тэ гра цый ныя па мкнен нi бе ла ру саў i ра сi ян 

грун ту юц ца не толь кi на агуль ных эка на мiч ных 

iн та рэ сах i ўза е ма вы гад ным ганд лi. Iх стрыж-

нем заў сё ды бы лi, ёсць i бу дуць не па руш нае 

шмат га до вае сяб роў ства i згур та ва насць 

на ро даў, за гар та ва ных на фран тах Вя лi кай 

Ай чын най вай ны, 75-год дзе Пе ра мо гi ў якой 

мы бу дзем ура чыс та ад зна чаць сё ле та.

Наш свя ты аба вя зак — збе раг чы i пе ра даць 

па том кам праў ду пра тыя страш ныя па дзеi i 

гiс та рыч ны подз вiг са вец ка га на ро да. Маш-

таб ныя са юз ныя пра ек ты — рэ кан струк цыя 

Брэсц кай крэ пас цi i ўзвя дзен не Ржэў ска га ме-

ма ры я ла са вец ка му сал да ту — важ ны ўнё сак 

ва ўве ка ве чан не па мя цi аба рон цаў Ай чы ны.

Цал кам зра зу ме ла i за ка на мер на, што 

сён ня на шы кра i ны ра зам су праць дзей нi ча-

юць уз нi ка ю чым вы клi кам i па гро зам бяс-

пе цы, пра вод зя чы ўзгод не ную знеш нюю i 

аба рон ную па лi ты ку ў iмя пад тры ман ня мi ру 

i ста бiль нас цi ў рэ гi ё не.

На мi пра ве дзе на вя лi кая ра бо та. Але яшчэ 

шмат трэ ба зра бiць на шля ху раў на праў най уза-

е ма вы гад най iн тэ гра цыi i ўма ца ван ня Са юз най 

дзяр жа вы. Па спя хо васць рэа лi за цыi на шых пла-

наў бу дзе за ле жаць ад ня ўхiль на га вы ка нан ня 

пры ня тых да моў ле нас цяў, вы клю чэн ня на цы я-

наль на га пра тэк цы я нiз му, ска са ван ня iс ну ю чых 

бар' е раў, вы клю чэн няў i аб ме жа ван няў.

У нас для гэ та га ёсць усё не аб ход нае — 

во ля да яд нан ня, ма гут ная ма тэ ры яль на-тэх-

нiч ная ба за, вы со ка пра фе сiй ныя кад ры, пра-

ца вi тыя i та ле на вi тыя лю дзi.

Ад усёй ду шы жа даю моц на га зда роўя, 

мi ру, зго ды, даб ра бы ту i пра цвi тан ня вам i 

ва шым сем' ям.

Стар шы ня Вы шэй ша га Дзяр жаў на га 

Са ве та Са юз най дзяр жа вы, 

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

На аме ры кан скiх рын ках рэ корд ны аб вал
Са сту дзе ня да са ка-

вi ка бiр жа вы пра мыс ло-

вы iн дэкс Dow Jones, якi 

аб' яд ноў вае ак цыi дзя-

сят каў най буй ней шых 

кам па нiй ЗША, зва лiў ся 

на 23,2 пра цэн та, пi ша 

Market Watch. Гэ та ста ла мак сi маль ным квар таль ным 

па дзен нем з 1987 го да. Washington Post лi чыць ця пе-

раш нi аб вал мак сi маль ным за 135 га доў з дня ства рэн ня 

Dow Jones. Iн дэкс S & P500 апус цiў ся за гэ ты пе ры яд на 

20 пра цэн таў — най гор шы квар таль ны вы нiк з 2008-га, 

ка лi па чаў ся су свет ны фi нан са вы кры зiс. Пры гэ тым 24 са-

ка вi ка Dow Jones вы рас ад ра зу на 11,37 пра цэн та, што 

з'яў ля ец ца мак сi маль ным ад на дзён ным па каз чы кам з 

1933 го да. Гэ та звя за на з ме ра мi, якiя ўла ды ЗША пры-

ма юць для вы ра та ван ня эка но мi кi на фо не аб ва лу цэн на 

наф ту i пан дэ мii ка ра на вi ру са. У пры ват нас цi, для гэ та га 

пла ну юць вы дзе лiць ка ля ча ты рох трыль ё наў до ла раў.

Для кан кур сан таў ад ме не на га «Еў ра ба чан ня» 
пра вя дуць спец шоу

Ар га нi за та ры мiж на род на га пе сен на га кон кур су «Еў ра-

ба чан не-2020», ад ме не на га з-за пан дэ мii, 16 мая пра вя-

дуць спе цы яль нае шоу Eurovision: Europe Shine A Light з 

удзе лам вы ка наў цаў-кан кур сан таў гэ та га го да, а так са ма 

кан кур сан таў мi ну лых га доў. Ча ка ец ца, што ў iм возь-

муць удзел прад стаў нi кi 41 кра i ны, якiя бы лi за яў ле ны на 

сё лет нi кон курс. Ар га нi за-

та ры так са ма ма юць на-

мер «аб' яд наць ар тыс таў 

2020 го да з кра iн па ўсёй 

Еў ро пе для вы ка нан ня хi-

та мi ну ла га «Еў ра ба чан ня 

«з аб' яд наль ным тэкс там, 

пры дат ным для бя гу чай сi ту а цыi, у якой мы апы ну лi ся». 

Ча ка ец ца, што кан цэрт бу дзе доў жыц ца ка ля 2 га дзiн. 

Шоў так са ма бу дзе транс ля вац ца на афi цый ным ка на ле 

кон кур су ў YouTube.

Дзi кiя ко зы апа на ва лi апус це лы Уэльс
Дзi кiя ко зы ата ка ва лi га-

ра док Лан дзiд на ў Паў ноч-

ным Уэль се. З-за ка ран цi ну, 

якi аб ве шча ны ў кра i не, яны 

бес пе ра шкод на шпа цы ру-

юць па пло шчах i пар ках, 

аб скуб ваць кус ты i вы топт-

ва юць луж кi. Мяс цо вая па лi цыя не па спя вае са чыць за 

ак тыў ным пе ра мя шчэн нем жы вёл. Пра гэ та па ве дам ляе 

CNN. «Ця пер яны сва бод на блу ка юць па го ра дзе i ста-

но вяц ца ўсё смя лей шыя без лю дзей», — апа вя да юць 

мяс цо выя жы ха ры. Вя до ма, што ко зы гэ та га вi ду прый-

шлi ў го рад з мар ско га ўзбя рэж жа, яны па су цца там ужо 

доў гiя га ды. Ра дзi май жы вёл на ву коў цы лi чаць паў ноч ную 

Iн дыю i Каш мiр.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi 

На тал ля КА ЧА НА ВА па да ру чэн нi 

Прэ зi дэн та ўчо ра пра вя ла пе ра га-

во ры з ды рэк та рам Еў ра пей ска га 

рэ гi я наль на га бю ро Су свет най ар-

га нi за цыi ахо вы зда роўя Хан сам 

Клю ге i па цвер дзi ла за пра шэн не 

спе цы я лiс там ар га нi за цыi на ве-

даць Бе ла русь, па ве дам ляе Бел ТА 

са спа сыл кай на прэс-служ бу Са ве-

та Рэс пуб лi кi.

Шы ро кi спектр пы тан няў — ад уза е ма-

дзе ян ня на шай кра i ны i СА АЗ у цэ лым да 

ар га нi за цыi гэ та га вi зi ту — аб мяр коў ва лi-

ся ў фар ма це вi дэа кан фе рэн цыi. На тал-

ля Ка ча на ва пра iн фар ма ва ла кi раў нiц тва 

рэ гi я наль на га бю ро СА АЗ аб эпi дэ мi я-

ла гiч най сi ту а цыi ў Бе ла ру сi, ме рах, якiя 

пры ма юц ца па ба раць бе з ка ра на вi ру-

сам. Яна так са ма па дзя ка ва ла СА АЗ за 

цес нае су пра цоў нiц тва з Бе ла рус сю.

«Мы ба чым сён ня мност ва роз ных iн-

фар ма цый ных укi даў i фэй каў ад нос на 

тых ме ра пры ем стваў, якiя пра вод зяц ца 

ў нас у кра i не. Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк-

сандр Ры го ра вiч Лу ка шэн ка па пра сiў 

пе ра даць вам за пра шэн не для та го, каб 

даць рэ аль ную ацэн ку той сi ту а цыi, якая 

ў нас склад ва ец ца, ра бо це на шай сiс тэ-

мы ахо вы зда роўя», — ад зна чы ла На-

тал ля Ка ча на ва.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi да да ла, 

што Бе ла русь, без умоў на, ро бiць усё, каб 

мi нi мi за ваць на ступ ствы рас паў сюдж-

ван ня вi ру са. «Як пад крэс лi вае кi раў нiк 

дзяр жа вы, га лоў нае для нас — гэ та лю-

дзi. Мы нi чо га не ўтой ва ем. Ро бiц ца ўсё, 

каб стра ты бы лi най мен шыя для на ро да 

i кра i ны», — ска за ла яна.

У сваю чар гу, Ханс Клю ге па дзя ка-

ваў Прэ зi дэн ту Бе ла ру сi за за пра шэн-

не. «Вель мi важ на, што кi раў нiк кра i ны 

на столь кi ўклю ча ны ў гэ та пы тан не, мне 

пры ем на аб гэ тым да ве дац ца, — ска-

заў ён. — Ра ней я звяр таў ся з лiс том 

у Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя Бе ла ру-

сi, у якiм пад крэс лiў пра вiль ныя за ха ды, 

што ро бiць бе ла рус кi ўрад. Ця пер та кi 

мо мант, ка лi мы па вiн ны ма бi лi за ваць 

гра мад ства, каб пе ра адо лець iс ну ю чую 

сi ту а цыю». Акра мя та го, Ханс Клю ге 

па ве да мiў аб на ме ры аб мер ка ваць з кi-

раў нiц твам СА АЗ пы тан не на кi ра ван ня 

экс пер таў i яго аса бiс та га вi зi ту ў Бе-

ла русь.

Ра бо ту ў ад па вед нас цi з рэ ка мен да-

цы я мi СА АЗ чар го вы раз па цвер дзiў у 

раз мо ве i кра i на вы прад стаў нiк ар га нi за-

цыi ў Бе ла ру сi Ба тыр Бер дык лы чаў.

Пар ла менц кi дзён нiкПар ла менц кi дзён нiк

КI РАЎ НIЦ ТВА СА АЗ 
ЗА ПРА СI ЛI Ў МIНСК

НА ШЛЯХУ РАЎНАПРАЎНАЙ ІНТЭГРАЦЫІ
На ро дам Бе ла ру сi i Ра сii

«Мая га лоў ная мэ та — па-

ве да мiць лю дзям ва ўзрос-

це, што ёсць га ра чая лi нiя ў 

Цэнт ры са цы яль най аба ро-

ны Са вец ка га ра ё на Мiн ска, 

ку ды яны мо гуць звяр тац ца, 

асаб лi ва адзi но кiя, i iм да ста-

вяць пра дук ты хар ча ван ня. 

У БДУ IР ёсць 20 ва лан цё раў, 

якiя пра цу юць з ад мi нiст ра-

цы яй ра ё на. Сён ня важ на 

пра iн фар ма ваць па жы лых 

лю дзей, што iх праб ле мы бу-

дуць вы ра ша ны, для гэ та га 

iм не трэ ба вы хо дзiць з до-

му, — рас ка заў дэ пу тат. — 

У су вя зi з эпi дэ мi я ла гiч най 

сi ту а цы яй, якая скла ла ся 

ў кра i не, у Са вец кiм ра ё не 

ста лi цы пра цу юць ма бiль ныя 

бры га ды па да стаў цы пра-

дук таў хар ча ван ня, ле каў 

на дом адзi но кiм па жы лым 

гра ма дзя нам. За яў кi пры ма-

юц ца па тэ ле фо нах ра ён на га 

i га рад ско га цэнт раў са цы-

яль на га аб слу гоў ван ня».

Па сло вах пар ла мен та-

рыя, са цы яль ныя служ бы 

ра ё на ўзя лi пад апе ку ўсiх 

па жы лых лю дзей, якiя адзi-

но ка пра жы ва юць на гэ тай 

тэ ры то рыi ста лi цы. «Да кож-

на га пры хо дзяць i з кож ным 

гу та раць, ста вяць на ўлiк i 

бя руць пад кант роль. Лю-

дзей трэ ба на кi ра ваць ту ды, 

дзе iх ча ка юць, дзе дзе ля iх 

пра цу юць», — лi чыць Сяр-

гей Дзiк.

Пар ла мен та рый во сем 

га доў пра ца ваў дэ ка нам, 

сем — пра рэк та рам у БДУ IР, 

ён i ця пер пра цяг вае чы таць 

лек цыi для ма гiст ран таў i ас-

пi ран таў. Ка жа, што пры вык 

мець спра ву з пра су ну ты мi 

ма ла ды мi людзь мi, та му яго 

не па ло ха юць су стрэ чы з вы-

бар шчы ка мi, з якi мi б пы тан-

ня мi тыя нi звяр та лi ся.

За не каль кi ме ся цаў дэ-

пу тац ка га во пы ту ўжо да вя-

ло ся су тык нуц ца з пра ва вой 

ка лi зi яй, якая ўзнi кае пры 

вы ка ры стан нi ся мей на га 

ка пi та лу.

«Звы чай на ся мей ны ка-

пi тал вы ка рыс тоў ва юць, каб 

па га сiць жыл лё вы крэ дыт. 

Да мя не звяр ну ла ся сям'я, 

для якой ра бо та даў ца на быў 

ква тэ ру. Iх зня лi з чар гi, а 

гро шы за ква тэ ру яны ця пер 

вiн ны свай му ра бо та даў цу. 

Што ме сяц вы лiч ва юць з за-

роб ку, у той час як яны атры-

ма лi ся мей ны ка пi тал i маг-

лi б з яго да па мо гай па га сiць 

доўг. Але за кон не да зва ляе, 

бо сям'я стра цi ла ста тус ма-

ю чай па трэ бу ў па ляп шэн нi 

жыл лё вых умоў, — па дзя лiў-

ся пар ла мен та рый. — Ха чу 

гэ та пы тан не аб мер ка ваць 

з праф са юза мi. Баць кi, якiя 

га ду юць ма лых дзя цей, 

у пер шую чар гу жа да юць 

вы ра шыць жыл лё вае пы тан-

не. Да апла ты ву чо бы ў ВНУ 

iм яшчэ да лё ка. Але гэ та не 

заў сё ды аказ ва ец ца маг чы-

ма. Мы гэ та пы тан не пра пра-

цоў ва ем, по тым вый дзем з 

iм на Мi нiс тэр ства пра цы i 

са цы яль най аба ро ны.

Яшчэ ад на важ ная праб-

ле ма для на ша га ра ё на — 

ве ла сi пед ныя пар коў кi. Ёсць 

пра па но ва вы дзя ляць для iх 

на аў та ма бiль ных пар коў ках 

па ру ма шы на мес цаў». Пар-

ла мен та рый па га дзiў ся, што 

пад час ус пы шак вi рус ных iн-

фек цый ад да ваць пе ра ва гу 

ве ла сi пе ду пе рад гра мад-

скiм транс пар там вель мi 

слуш на.

«Так, гэ та на дзён нае пы-

тан не. Я су стра каў ся з кi-

раў нiц твам прад пры ем ства 

«Амка дор-Бел вар», якое 

мае iн тэр нат для сва iх су пра-

цоў нi каў, — праб ле ма мес ца 

для за хоў ван ня ве ла сi пе даў 

там асаб лi ва ба лю чая. Шмат 

мо ла дзi жы ве ў iн тэр на це 

і ка рыс та ец ца гэ тым вi дам 

транс пар ту, ка рыс та лi ся б 

яшчэ больш, але за хоў ваць 

ня ма дзе. «Бел вар» га то вы 

сам зра бiць кан струк цыi, iм 

па трэб на толь кi мес ца», — 

рэ зю ма ваў Сяр гей Дзiк.

Ёсць у жы ха роў ста лi цы 

пы тан нi да якас цi ка пi таль-

на га ра мон ту i на конт яго 

тэр мi наў.

«Да мя не як дэ пу та та 

звяр таў ся Iн сты тут iн фар-

ма цый ных тэх на ло гiй БДУ IР 

з на го ды пра ек та за ко на аб 

iн ва лi дах, — пры вёў так са ма 

прык лад пiсь мо ва га зва ро ту 

пар ла мен та рый. — Яны вы-

ка за лi свае пра па но вы, мы 

iх раз гле дзе лi на па ся джэн нi 

Па ста ян най ка мi сii па пра-

цы i са цы яль ных пы тан нях. 

У гэ тым iн сты ту це на ка фед-

ры ЮНЕС КА IТ-тэх на ло гi ям 

на ву ча юц ца iн ва лi ды, але 

мно гiя iх пра па но вы ў пра-

ек це за ко на ўжо ўлi ча ныя. 

Мы гэ та аў та рам зва ро ту 

рас тлу ма чы лi».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

СТА РЫХ ВАЖ НА СУ ПА КО IЦЬ
У Са вец кiм ра ё не ста лi цы ўзя лi пад апе ку ўсiх адзi но кiх па жы лых лю дзей

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

Пра гэ та па ве да мiў жур на лiс ту «Звяз ды» дэ пу тат, 

член Па ста ян най ка мi сii Па ла ты прад стаў нi коў па 

мiж на род ных спра вах Сяр гей ДЗIК. На пя рэ дад нi 

ад крыц ця дру гой пар ла менц кай се сii ён на тэ ры то-

рыi сва ёй вы бар чай акру гi — Ку па лаў скай № 106 — 

пра вёў пры ём гра ма дзян.

Д
Са

Днём

ла ру сi

НА Ш


