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Гэ ты мi дня мi ў Мiн ску пра-

цяг ва ец ца пад рых тоў ка да 

ва ен на га па ра да ў го нар 

75-й га да вi ны Пе ра мо гi. Трэ нi-

роў кi пра вод зяц ца трой чы на 

ты дзень. Пе шая ка ло на рэ пе-

ціруе пра хо джан не на пла цы 

Мiн скай ва ен най ка мен да ту ры. 

Ме ха нi за ва ная — на аэ ра дро ме 

«Лiп кi». 5 i 7 мая прой дуць ге-

не раль ныя трэ нi роў кi ў Мiн ску, 

а сам па рад за пла на ва ны на 

вя чэр нi час 9 мая.

— Ён прой дзе ў тра ды цый ным 

фар ма це з удзе лам па вет ра на га 

эша ло на, ме ха нi за ва най i пе шай ка-

лон, — рас ка заў на мес нiк мi нiст ра 

аба ро ны Сяр гей ПА ТА ПЕН КА. — 

Па рад скон чыц ца плац-кан цэр там 

ро ты га на ро вай вар ты i вы сту пам 

звод на га ар кест ра. Уся го мяр ку ец-

ца ўдзел да 3,5 ты ся чы вай скоў цаў, 

185 адзi нак тэх нi кi i 42 па вет ра ных 

суд наў, а так са ма прад стаў нi коў Уз-

бро е ных Сiл Ра сii i На род на-вы зва-

лен чай ар мii Кi тая.

Як за зна чыў Сяр гей Па та пен ка, 

асаб лi вас цю сё лет ня га па ра да ста-

не тое, што ў iм бу дуць удзель нi-

чаць толь кi но выя i ма дэр нi за ва ныя 

ўзо ры тэх нi кi. Амаль уся яна — на 

ко лах. Толь кi адзiн раз лiк ме ха нi-

за ва най ка ло ны бу дзе гу се нiч ны. 

Кан крэт ныя ўзо ры тэх нi кi на мес-

нiк мi нiст ра не на зваў, за зна чыў-

шы толь кi, што ся род iх бу дзе рэ-

ак тыў ная сiс тэ ма зал па ва га агню 

«Флей та».

Пе шую ка ло ну скла дуць 22 па-

рад ныя раз лi кi: 20 бе ла рус кiх i па 

ад ным — ад Ра сii i Кi тая. Прад стаў-

нiц тва ў скла дзе ме ха нi за ва най ка-

ло ны бу дзе кры ху iн шае — 16 раз-

лi каў бе ла рус кiх i два — ра сiй скiя. 

Па тра ды цыi ка ло ну ўзна ча лiць танк 

Т-34. За тым прой дуць 13 па рад ных 

раз лi каў ад Уз бро е ных Сiл Бе ла ру сi, 

лёг ка бра нi ра ва ныя аў та ма бi лi «Лiс» 

унут ра ных вой скаў МУС, па рад ны 

раз лiк ад Дзяр жаў на га ва ен на-пра-

мыс ло ва га ка мi тэ та, прад стаў ле ны 

27 най ноў шы мi ўзо ра мi ўзбра ен ня 

i ва ен най тэх нi кi. Ад Уз бро е ных Сiл 

Ра сii мяр ку ец ца ўдзел БТР-82А i па-

рад на га раз лi ку апе ра тыў на-так тыч-

ных ра кет ных комп лек саў «Iс кан дэр». 

У скла дзе па вет ра на га эша ло на — 

42 са ма лё ты i вер та лё ты, ся род якiх 

34 бе ла рус кiя i восем ра сiй скiх.

Адзiн з тых, хто прой дзе па рад ным 

кро кам пе рад тры бу на мi 9 Мая, — ра-

да вы Дзмiт рый Урбан чык. Слу жыць 

ён у 38-й асоб най гвар дзей скай дэ-

сант на-штур ма вой бры га дзе ў Брэс-

це. Дзмiт рый тра пiў у вой ска не так 

даў но — уся го ча ты ры ме ся цы та му.

— Да па ра да мы рых ту ем ся ўжо 

трэ цi ты дзень. Пер шыя трэ нi роў кi па-

ча лi ся яшчэ ў Брэс це, каб пры ехаць у 

Мiнск ужо з пэў ны мi на вы ка мi. Ця пер 

жа за ня ткi ў нас пра хо дзяць двой-

чы на дзень: пас ля сня дан ку i абе ду, 

пяць ра зоў на ты дзень. Стра я вая мне 

да ла ся лёг ка — да служ бы ў вой ску 

зай маў ся фут бо лам i вод ным по ла. 

Та му i на га доб ра цяг нец ца.

Дзмiт рый бу дзе iс цi дру гi ў ша рэн-

зе. На коль кi гэ та скла да на?

— Так, пе ры я дыч на да во дзiц ца да-

па ма гаць пра ва флан го ва му раў няць 

ша рэн гу. Усё-та кi яму не заўж ды вi-

даць, хто як iдзе. Ды i ў па ры пра ца-

ваць заўж ды пра сцей.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

Аты-ба ты

СТА ЛI ЦА РЫХ ТУ ЕЦ ЦА ДА ПА РА ДА
СТА ДЫ ЁН 
ДЛЯ ГУЛЬ НI 
НУ МАР АДЗIН

У се цi ве з'я вiў ся прэ зен та цый ны ро лiк 
пра ек та На цы я наль на га фут боль на га 

ста ды ё на ў Мiн ску
Iдэя бу даў нiц тва чыс та фут боль на га ста ды ё на ў ста-

лi цы бы ла агу ча на ў 2010 го дзе. Пер ша па чат ко ва 

пла на ва ла ся раз мяс цiць яго за ме жа мi МКАД, у мiк-

ра ра ё не Шчо мыс лi ца ка ля ад най мен най вёс кi i перс-

пек тыў на га вы ста вач на га комп лек су. У 2013 го дзе 

мес цам бу даў нiц тва быў вы зна ча ны ста ды ён «Трак-

тар», ад нак пас ля ад рэ кан струк цыi «Трак та ра» бы ло 

вы ра ша на ад мо вiц ца, а мес цам но ва га ста ды ё на бы ла 

вы зна ча на пля цоў ка не па срэд на ка ля яго. У 2017 го-

дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сiў стар шы ню КНР 

Сi Цзiнь пi на, каб «ста ды ён быў па бу да ва ны з кi тай-

скiм ка ла ры там, каб усе, не толь кi бе ла ру сы, ба чы лi, 

што гэ та ўзор друж бы з кi тай скiм на ро дам».

Ча ка ная ўмя шчаль насць ста ды ё на — 33 ты ся чы гле да чоў. 

Агуль ная пло шча за бу до вы па вiн на склас цi 48 ты сяч квад-

рат ных мет раў. У сту дзе нi 2019 го да па ча ла ся пад рых тоў ка 

тэ ры то рыi для бу даў нiц тва ста ды ё на, ён пра ек ту ец ца i бу дзе 

бу да вац ца па кi тай скiх стан дар тах, нор мах i тэх нiч ных умо вах. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явiў, што ста ды ён бу дзе па да рун кам 

Кi тая.

У прэ зен та цыi па ка за на, што ста ды ён бу дзе раз мя шчац ца 

ў цэнт ры Мiн ска, чыр во на-бе лы ко лер ар хi тэк ту ры i зя лё ная 

тэ ры то рыя ад люст ру юць на цы я наль ны стыль i пры род ныя 

асаб лi вас цi Бе ла ру сi. Ад кры тасць пля цоў кi i ар хi тэк тур на га 

ды зай ну да зво ляць па спя хо ва iн тэ гра ваць ста ды ён у га рад скi 

ланд шафт. Пра ект ста ды ё на мак сi маль на за хоў вае i аба ра-

няе iс ну ю чыя зя лё ныя на са джэн нi, уклю чае ў ся бе пан ду сы, 

бе га выя да рож кi, пля цоў кi i iн шыя эле мен ты, утва ра ю чы на-

ту раль ны i гар ма нiч ны га рад скi спар тыў ны парк. На пер шым 

па вер се бу дуць раз ме шча ны ка мер цый ныя па мяш кан нi i фут-

боль ны му зей.

Пра ек та ван не ста ды ё на ажыц цяў ля ец ца цал кам у ад па вед-

нас цi са стан дар та мi УЕ ФА 2020 i ФI ФА 2021, пас ля за вяр шэн-

ня бу даў нiц тва ён ста не фут боль ным ста ды ё нам су свет на га 

кла са. Ча ка ец ца, што там з'я вяц ца двух па вяр хо выя тры бу-

ны — гэ та па спры яе вы са ка я кас на му пра гля ду мат чаў. Поў ная 

сiс тэ ма без бар' ер на га ася род дзя за бяс пе чыць комп лекс нае 

i зруч нае аб слу гоў ван не гле да чоў з асаб лi вы мi па трэ ба мi. 

Так са ма ста ды ён бу дзе вель мi зруч ны для спарт сме наў, пра-

ду гле джа ны шмат функ цы я наль ныя па коi ад па чын ку.

Фут боль нае по ле аб ста лю юць на ту раль ным па крыц цём, 

вен ты ля цый най тэх нi кай, ацяп лен нем i асвят лен нем для пра-

вя дзен ня мат чаў круг лы год, так са ма по бач раз мес цiц ца рэ-

зер во вы га зон. На вес з ме та лiч ным па крыц цём здоль ны вы-

тры маць вя лi кую сне га вую на груз ку, фа сад мае двух сла ё вую 

кан струк цыю, якая вель мi эфек тыў на спраў ля ец ца са змен лi-

вы мi клi ма тыч ны мi ўмо ва мi, аба ра ня ю чы ад вет ру i сон ца.

На га да ем, што ра зам з фут боль ным ста ды ё нам кi тай цы 

ўзвя дуць бе ла ру сам ба сейн мiж на род на га стан дар ту. Бу даў-

нiц тва арэ ны пла ну юць за вяр шыць да кан ца 2023 го да.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

ЧА СО ВАЯ ПАЎ ЗА
«Бел пош та» ча со ва пры пы нi ла ра бо ту сэр вi су па пе ра на кi-

ра ван нi мiж на род ных рэ гiст ра ва ных паш то вых ад праў лен няў 

для атры ман ня праз паш та мат, па ве да мi лi на прад пры ем стве. 

Ар га нi за цыя вы ба ча ец ца за да стаў ле ныя ня зруч нас цi.

Акра мя та го, у да стаў ку мiж на род ных паш то вых ад праў-

лен няў пра цяг вае ўно сiць свае ка рэк ты вы пан дэ мiя ка ра-

на вi ру са — з-за яе пры пы не ны шэ раг авiя рэй саў. Ця пер не 

пры ма юц ца пiсь мо вая ка рэс пан дэн цыя i па сыл кi ў Кi тай. Па-

сыл ку не маг чы ма ад пра вiць i ў Шве цыю. Тэр мi ны да стаў кi 

ад праў лен няў EMS, а так са ма пiсь мо вай ка рэс пан дэн цыi i 

па сы лак у iн шыя кра i ны так са ма мо гуць змя няц ца.

Уся iн фар ма цыя пра па доб ныя зме ны апе ра тыў на змя шча-

ец ца на сай це «Бел пош ты».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Да за та ры 
з ан ты сеп ты кам 

у мет ро
У ста лiч ным мет ра па лi тэ не 

па ча лi ўста наў лi ваць бес кан-

такт ныя сэн сар ныя да за та ры 

з ан ты сеп тыч ны мi срод ка мi.

Па iн фар ма цыi пад зем кi, 

з'я вi ла ся ўжо больш за 20 та кiх да-

за та раў з ан ты сеп ты ка мi. Iмi пла-

ну юць аб ста ля ваць усе стан цыi i 

вес ты бю лi. Па куль жа асноў ная 

iх ма са раз ме шча на ў вес ты бю лях 

стан цый з най боль шым па са жы-

ра па то кам.

У мет ра па лi тэ не вы кон ва юць 

усе не аб ход ныя прад пi сан нi, каб 

за сце раг чы па са жы раў. Ва го ны 

мет ро апра цоў ва юць мый ны мi i 

дэз ын фi цы ру ю чы мi срод ка мi: пра-

цi ра юць па рэ нчы, акон ныя пра-

ёмы, шкло, пад ло гу. Ар га нi за ва на 

поў ная апра цоў ка са ста ваў.

На стан цы ях мый ны мi i дэзын -

фi цы ру ю чы мi срод ка мi рэ гу ляр-

на пра цi ра юць па рэ нчы, дзвяр-

ныя руч кi, мес цы ка ля бi лет ных 

кас — усё, да ча го да ты ка ец ца 

па са жыр.

Па са жы ра па ток у мет ро ста-

лi цы ў са ка вi ку ска ра цiў ся на 

200 ты сяч па са жы раў у па раў на ннi 

з лю тым, ад нак гэ та не пры вя дзе 

да змя нен няў у ра бо це ру хо ма га 

са ста ву.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бус лы і пер шыя лас таў кі вяр ну-

лі ся ў Бе ла русь. Пра гэ та па ве-

дам ляе сайт гра мад ска га аб' яд-

нан ня «Ахо ва пту шак Баць каў-

шчы ны».

Па доб на, што са мая вя сен няя кра і-

на — Бе ла русь: ме на ві та ў нас на сён-

няшні дзень больш за ўсё на зі ран няў 

пту шак-вес ту ноў «Жы вой вяс ны». 

Уся го ў роз ных кра і нах ад зна ча на 

500 та кіх на зі ран няў.

Пер шыя вяс ну на сва іх кры лах ня-

суць нам бе лыя бус лы. Гра мад ская 

ар га ні за цыя «Ахо ва пту шак Баць-

каў шчы ны» (АПБ) ужо атры ма ла 281 

па ве дам лен не пра іх вяр тан не ў Бе-

ла русь. Са ма га пер ша га бус ла за ўва-

жы лі ў Брэсц кай воб лас ці яшчэ 18 лю-

та га, а сён ня гэ тыя птуш кі ад зна ча ны 

ўжо ва ўсіх аб лас цях Бе ла ру сі.

А вось на зі ран няў вяс но вых лас та-

вак па куль яшчэ вель мі ма ла, так што 

ка лі вы іх ба чы лі, але не па спе лі да-

даць на зі ран не, то ця пер са мы час!

На тэ ры то рыі Бе ла ру сі вы зна ча юць 

тры ві ды лас та вак: га рад скую, вяс ко вую 

і лас таў ку-зям лян ку. Птуш ка мі «Жы вой 

вяс ны» лі чац ца два апош нія ві ды.

Акра мя вяс ко вых лас та вак, у пер-

шай па ло ве кра са ві ка па він ны пры ля-

цець зя зю лі. Ас тат ніх пту шак — вес-

ту ноў вяс ны — ча ка юць паз ней: у па-

чат ку мая вер нуц ца лас таў кі-зям лян кі 

і свір гу лі, у кан цы мая — шчур кі-пча-

ла ед кі. Скла дан не вяс но вай кар ты — 

ад на з асноў ных ак тыў нас цяў «Жы вой 

вяс ны». Чым больш на зі ран няў на кар-

це — тым больш ін тэн сіў ным ко ле рам 

за фар ба ва ная кра і на. На кар це мож на 

ба чыць ды на мі ку та го, як птуш кі ня-

суць нам вяс ну.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЯС НА НА КРЫ ЛАХ

Як да даць 
на зі ран не?
на сай це «Жы вой вяс ны» 

http://www.sprіngalіve.net/be-by/

mіgratіons/addnew пры да па мо зе 

фор мы «Да даць на зі ран не»;

за пі саць сваё на зі ран не 

ў су пол ках кам па ніі ў са цы яль ных 

сет ках Facebook і «ВКон так те».
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