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Пхень ян аб ві на ва ціў ЗША 
і Паў днё вую Ка рэю ў пад рых тоў цы 
тэ рак та су праць 
кі раў ніц тва КНДР

Як за яві лі ў Мі ніс тэр-
стве дзяр жаў най бяс-
пе кі КНДР, тэ ракт пла-
на ва ла ся здзейс ніць з 
вы ка ры стан нем «бія хі міч най суб стан цыі».

Па да ных Мі ніс тэр ства дзярж бяс пе кі, ЦРУ і 
НРС Паўд нё вай Ка рэі «ўка ра ні лі на тэ ры то рыю 
КНДР зла чын ную гру пу, якая пла на ва ла здзейс-
ніць тэ ра рыс тыч ны акт у да чы нен ні да вы шэй ша-
га кі раў ніц тва кра і ны, вы ка рыс тоў ва ю чы бія хі міч-
ную суб стан цыю». З гэ тай мэ тай аме ры кан скія 
і паўд нё ва к арэй скія спец служ бы, ад зна ча ец ца 
ў за яве ве дам ства, «пад ку пі лі ідэа ла гіч на ня ў-
стой лі ва га гра ма дзя ні на КНДР па проз ві шчы 
Кім, пе ра тва рыў шы яго ў тэ ра рыс та, на стро е на га 
су праць вы шэй шых кі раў ні коў кра і ны». Ён асеў у 
Пхень я не яшчэ ў 2016 го дзе. За мах, мяр ку ю чы 
па за яве Мі ніс тэр ства дзярж бяс пе кі, пла на ва-
ла ся ажыц ця віць у Кум су сан скім па ла цы, дзе 
зна хо дзяц ца па ха валь ні Кім Ір Се на і Кім Чэн Іра, 
або пад час ва ен на га па ра да.

Але «ўсе аген ты Цэнт раль на га раз вед валь-
на га ўпраў лен ня ЗША і На цы я наль най раз-
вед валь най служ бы Паўд нё вай Ка рэі бу дуць 
зні шча ны ў КНДР да апош ня га ча ла ве ка», 
ад зна ча ец ца ў за яве Мі ніс тэр ства дзяр жаў най 
бяс пе кі КНДР.

Ха мід Кар зай: ІД — гэ та спа ра джэн не
і ін стру мент ЗША

Тэ ра рыс тыч ная гру поў ка «Іс лам ская дзяр-
жа ва» з'яў ля ец ца спа ра джэн нем і ін стру мен-
там ЗША, якія вы ка рыс тоў ва юць тэ ры то рыю 

Аф га ні ста на для вы пра ба ван ня сва іх узбра-
ен няў. З та кім аб ві на вач ван нем вы сту піў у 
ін тэр в'ю тэ ле ка на лу Fox News бы лы аф ган скі 
прэ зі дэнт Ха мід Кар зай.

«ІД з'яў ля ец ца пра дук там ЗША, — ад -
зна чыў ён. — Гэ тая ар га ні за цыя ві да воч на 
за меж на га па хо джан ня, яна з'я ві ла ся ў 2015 
го дзе пад час ва ен най пры сут нас ці Злу ча ных 
Шта таў».

Ён лі чыць, што ме на ві та «ЗША вар та рас-
тлу ма чыць» рэ гу ляр ныя па лё ты вер та лё таў 
без апа зна валь ных зна каў, якія скі да юць гру-
зы ў кант ра ля ва ных тэ ра рыс та мі зо нах на мя-
жы Аф га ні ста на і Па кі ста на.

Сты вен Хо кінг на зваў штуч ны ін тэ лект 
«маг чы мым за бой цам ча ла ве чай 
цы ві лі за цыі»

Штуч ны ін тэ лект у бу ду чы ні мо жа стаць 
пры чы най гі бе лі ча ла ве чай цы ві лі за цыі. Пра 
гэ та за явіў вя до мы бры тан скі на ву ко вец Сты-
вен Хо кінг у хо дзе ві дэа кан фе рэн цыі ў кі тай-
скай ста лі цы, якая ад бы ла ся ў ме жах Гла баль-
най кан фе рэн цыі ма біль на га ін тэр нэ ту.

«Раз віц цё штуч на га ін тэ ле кту мо жа стаць 
як най больш па зі тыў ным, так і са мым страш-
ным фак та рам для ча ла вец тва. Мы па він ны 
ўсве дам ляць не бяс пе ку, якую ён са бой уяў-
ляе», — пад крэс ліў ён.

Па сло вах Хо кін га, най ноў шыя тэх на ло гіі 
мо гуць пры вес ці да дэ гра да цыі ча ла ве ка, зра-
біць яго зу сім без да па мож ным пе рад тва рам 
пры ро ды. Ён да даў, што ва ўмо вах на ту раль-
най эва лю цыі і ба раць бы за вы жы ван не гэ та 
ёсць па гі бель. У той жа час ву чо ны ад зна чыў, 
што пры ўме лым па ды хо дзе штуч ны ін тэ лект 
здоль ны вы ра шыць боль шасць праб лем, якія 
іс ну юць у све це.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Лі та раль на праз два 
ме ся цы на ша кра і на 
ака жац ца ў цэнт ры 
ўва гі не толь кі рэ гі ё на, 
але і све ту — у Мін ску 
ад бу дзец ца 26-я се сія 
Пар ла менц кай асамб-
леі Ар га ні за цыі па 
бяс пе цы і су пра цоў-
ніц тве ў Еў ро пе (ПА 
АБ СЕ). Пра тое, ча го 
ча кае ад ме ра пры ем-
ства на ша дзяр жа ва і як ідзе ар га-
ні за цый ная пад рых тоў ка да се сіі, 
жур на ліс там рас ка заў Ба ляс лаў 
ПІРШ ТУК, на мес нік стар шы ні Па-
ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі.

Па лі ты ка і біз нес
Ня даў на ві цэ-спі кер ніж няй па ла ты 

бе ла рус ка га пар ла мен та пры няў удзел 
у па ся джэн ні Бю ро ПА АБ СЕ, якое ад бы-
ло ся ў Ка пен га ге не (Ка ра леў ства Да нія). 
Па яго сло вах, да на шай дзяр жа вы як да 
ар га ні за та ра пы тан няў там ня ма. Ві даць, 
не су мня ва юц ца, што ўсё бу дзе на най-
леп шым уз роў ні:

— Нам, па вя лі кім ра хун ку, ні я кіх пы-
тан няў не за да юць. Мы пра цу ем у рам ках 
той пра гра мы, якая бы ла за цвер джа на. 
Спа да ры ня Му то нен (стар шы ня ПА АБ СЕ. 
— «Зв.») па дзя лі ла ся ўра жан ня мі ад 
Бе ла ру сі — яна бы ла ў нас у са ка ві ку. 
Крыс цін Му то нен ска за ла, што ўпэў не на: 
бе ла рус кія ўла ды вель мі за ці каў ле ныя 
і вель мі ад каз на ста вяц ца да бу ду ча га 
ме ра пры ем ства.

Ка мен ту ю чы пы тан не «Звяз ды» пра 
тое, чым Бе ла русь мо жа здзі віць за меж-
ных гас цей пад час се сіі, Ба ляс лаў Пірш-
тук ска заў:

— Скла да на сён ня мно гіх пар ла мен-
та ры яў здзі віць не чым. Бо яны вель мі 
ма біль ныя, пе ра мя шча юц ца па ўсім све-
це: прад стаў ніц тва АБ СЕ ўклю чае ў свой 
склад 57 кра ін. Па сту по ва яны вось так 
аб' яз джа юць увесь свет. Але да нас па-
ды хо дзяць роз ныя дэ ле га цыі, неш та ўдак-
лад ня юць. Мно гія ве да юць на шы брэн ды, 
на шы моц ныя ба кі, мно гія ці ка вяц ца ў тым 
лі ку і тэх на ло гі я мі. Яны зна ё мыя з вы со кім 
уз роў нем на шай ІТ-ін дуст рыі, на шы да-
сяг нен ні ў ме ды цы не так са ма не сак рэт. 
Не ка жу ўжо пра на шы тра ды цый ныя га-
лі ны рэ аль на га сек та ра. Мно гія, асаб лі ва 
на шы пост са вец кія рэс пуб лі кі — у тым 

лі ку пры бал тый скія кра і-
ны, ці ка вяц ца бе ла рус кім 
во пы там у га лі не сель скай 
гас па дар кі, пры хо дам сю-
ды біз не су.

Так, рас ка заў пар ла мен-
та рый, не ка то рыя чу лі пра 
тое, што ў нас ёсць Кі тай-
ска-бе ла рус кі ін дуст ры яль-
ны парк, які пра ду гледж вае 
для сва іх рэ зі дэн таў вя лі кія 
прэ фе рэн цыі. Шве цыю ж, 

на прык лад, ці ка віць усё, што звя за на з 
дрэ ва ап ра цоў кай, ле сам.

— Швед скія пар ла мен та рыі па пра сі-
лі, каб у рам ках се сіі бы ла маг чы масць 
пры вез ці з са бой прад стаў ні коў дзе ла-
вых ко лаў і каб мы па ка за лі на шы па-
тэн цы яль ныя маг чы мас ці, — рас ка заў 
ві цэ-спі кер. — Мы не ха ва ем, што вель мі 
за ці каў ле ныя ў рос це ін вес ты цый у на шай 
кра і не. Су стра ка ю чы ся з на шы мі ка ле га мі 
на гэ тых пля цоў ках, без умоў на, аб мяр-
коў ва ем у тым лі ку на шы пры яры тэ ты, 
прэ фе рэн цыі, эка на міч ныя зо ны. 

За ва я ваць 
перс пек тыў ны ры нак

— Пар ла мен та рыі ве лі зар ную ўва гу 
ўдзя ля юць эка на міч на му су пра цоў ніц-
тву, — яшчэ раз пад крэс ліў ві цэ-спі кер 
Па ла ты прад стаў ні коў. — Та му з кі раў-
ніц твам ПА АБ СЕ, прад стаў ні ка мі шэ ра гу 
на цы я наль ных дэ ле га цый аб мер ка ва ны 
перс пек ты вы ганд лё ва-эка на міч на га і 
ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва. Ня даў-
на мы су стра ка лі ся з на шы мі эс тон скі мі 
ка ле га мі на ча ле з кі раў ні ком гру пы па 
су пра цоў ніц тве з бе ла рус кім пар ла мен-
там Ва ле ры ем Кор бам. Тут так са ма бы ла 
па цвер джа на ўза ем ная за ці каў ле насць у 
на ладж ван ні эка на міч ных су вя зяў. Мы не 
ха ва ем, што вель мі за ці каў ле ныя ў больш 
цес ным су пра цоў ніц тве з кра і на мі Еў ра-
пей ска га са ю за.

Вы хад на гэ ты ры нак для Бе ла ру сі 
— важ ны кі ру нак. Як вя до ма, па стаў-
ле на за да ча — 30% на ша га знеш ня га 
та ва ра зва ро ту па він на быць з ЕС. Гэ та 
мэ та па він на быць вы ка на на да кан ца 
пя ці год кі.

— Мы так са ма над гэ тай тэ май, па-
ра лель на з вы ка наў чай ула дай, пра цу-
ем, — за явіў Ба ляс лаў Пірш тук. — У цэ-
лым жа пра вя дзен не се сіі Пар ла менц кай 
асамб леі АБ СЕ ў Мін ску да зво ліць нам 

прэ зен та ваць маг чы мас ці на шай кра і ны, 
у тым лі ку як важ най між на род най пе ра га-
вор най пля цоў кі. Ме на ві та бе ла рус кі бок 
сфар му ля ваў тэ му се сіі, з якой па га дзі лі ся 
на шы ка ле гі: «Ума ца ван не ўза ем на га да-
ве ру і су пра цоў ніц тва ў імя мі ру і пра цві-
тан ня ў рэ гі ё не АБ СЕ».

З пе ра кла да мі праб лем 
не бу дзе

Ужо на гэ тым тыд ні па чы на ец ца ві-
зіт дэ ле га цыі Між на род на га сак ра та ры-
я та ПА АБ СЕ ў на шу кра і ну. Ад па вед-
на, ар га ні за цый ныя пы тан ні па сту по ва 
вы ра ша юц ца. Ад каз ва ю чы на пы тан не 
ка рэс пан дэн та «Звяз ды» пра тое, дзе ад-
бу дуц ца га лоў ныя ме ра пры ем ствы се сіі, 
Ба ляс лаў Пірш тук па ве да міў:

— Афі цый нае ад крыц цё бу дзе па пра-
спек це Пе ра мож цаў, 14. Асноў ныя ме-
ра пры ем ствы — па ся джэн ні ка мі тэ таў 
— прой дуць у «Прэ зі дэнт-атэ лі». Пра жы-
ваць на шы гос ці бу дуць у атэ лях, якія яны 
са мі па да бра лі. За хар ча ван не і пра жы-
ван не пла цяць са мі за меж ні кі.

— Мы бу дзем вы ка рыс тоў ваць шмат 
транс пар ту для пе ра мя шчэн ня гас цей да 
мес цаў пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў, — 
рас ка заў ві цэ-спі кер Па ла ты прад стаў ні-
коў, — бу дзем ар га ні зоў ваць у тым лі ку і 
куль тур ную пра гра му: асноў нае ме ра пры-
ем ства прой дзе ў На цы я наль ным ака дэ-
міч ным Вя лі кім тэ ат ры опе ры і ба ле та. 
Бу дуць пра па ноў вац ца вы яз ныя эк скур сіі, 
му зеі, гіс та рыч ныя аб' ек ты...

— Да нас пры едуць гос ці з са мых 
роз ных кра ін. Як бу дзе вы ра шац ца 
моў нае пы тан не?

— Што да пе ра кла даў, то ёсць між-
на род ны стан дарт: па він на быць шэсць 
за меж ных моў, — рас тлу ма чыў Ба ляс-
лаў Пірш тук. — Мы ўсе гэ тыя стан дар ты 
пры ня лі. Да гэ та га ча су мы рых ту ем усё 
не аб ход нае аб ста ля ван не. Па він на быць 
на дзей ная су вязь, транс ля цыя, умо вы 
для жур на ліс таў... У нас ёсць вя лі кая 
гру па ва лан цё раў з ве дан нем за меж ных 
моў, якія бу дуць пра ца ваць з мо ман ту 
пры ез ду дэ ле га цый, ад су стрэ чы ў аэ-
ра пор тах і да мес ца раз мя шчэн ня, іх су-
пра ва джэн ня. Ва лан цё ры бу дуць ва ўсіх 
гас ці ні цах, дзе раз мес цяц ца за меж ныя 
пар ла мен та рыі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by
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ПРАГ МА ТЫЧ НЫ ІН ТА РЭС
Як се сія ПА АБ СЕ ў Мін ску да па мо жа раз віц цю эка на міч ных су вя зяў Бе ла ру сі і ЕС

НА ША АГУЛЬ НАЕ СВЯ ТА
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на пя рэ дад ні 72-й 
га да ві ны Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не на кі-
ра ваў він ша валь ныя па слан ні за меж ным лі да рам, 
вы дат ным дзяр жаў ным дзея чам і кі раў ні кам ін тэ-
гра цый ных аб' яд нан няў.

«Гэ та свя та на гад вае нам аб су мес ным шля ху, прой дзе-
ным брац кі мі на ро да мі, аб адзін стве гіс то рыі і ду хоў на га во-
пы ту, пе ра мо гах і пе ра жы тых вы пра ба ван нях, — га во рыц ца 
ў він ша валь ным па слан ні бе ла рус ка га лі да ра Прэ зі дэн ту Ра-
сіі Ула дзі мі ру Пу ці ну. — Сім ва ліч на, што бе ла ру сы і ра сі я не 
бе раж лі ва за хоў ва юць па мяць аб вя лі кім подз ві гу прод каў, 
пе ра да юць з па ка лен ня ў па ка лен не гіс та рыч ную праў ду аб 
той страш най вай не і ра зам бу ду юць бу ду чы ню».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў він ша валь ныя па слан ні 
так са ма Прэ зі дэн ту Азер бай джа на Іль ха му Алі е ву, Прэ зі-
дэн ту Ар ме ніі Сер жу Сарг ся ну, Прэ зі дэн ту Ка зах ста на Нур-
сул та ну На за рба е ву, Прэ зі дэн ту Кыр гыз ста на Ал маз бе ку 
Атам ба е ву, Прэ зі дэн ту Мал до вы Іга ру Да до ну, Прэ зі дэн ту 
Та джы кі ста на Эма ма лі Рах мо ну, Прэ зі дэн ту Турк ме ні ста-
на Гур бан гу лы Бер ды му ха ме да ву, Прэ зі дэн ту Уз бе кі ста на 
Шаў ка ту Мір зі ё е ву, Прэ зі дэн ту Укра і ны Пят ру Па ра шэн ку 
і Прэ зі дэн ту Гру зіі Гі ор гію Марг ве лаш ві лі. Акра мя та го, кі-
раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы па він ша ваў Стар шы ню Ура да 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі Дзміт рыя Мядз ве дзе ва, Стар шы ню 
Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га Схо ду Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі Ва лян ці ну Мац ві ен ку, Стар шы ню Дзяр жаў най Ду-
мы Фе дэ раль на га Схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі Вя ча сла ва 
Ва ло дзі на, а так са ма Па тры яр ха Мас коў ска га і ўсяе Ру сі 
Кі ры ла, па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

Він ша валь ныя па слан ні з Днём Пе ра мо гі на кі ра ва ны 
так са ма Стар шы ні Вы ка наў ча га ка мі тэ та — Вы ка наў ча му 
сак ра та ру Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў Сяр гею Ле бе-
дзе ву, дзяр жаў на му сак ра та ру Са юз най дзяр жа вы Ры го ру 
Ра по ту, Стар шы ні Ка ле гіі Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі 
Тыг ра ну Сар кі ся ну.

НА ХВА ЛЯХ ПА МЯ ЦІ — 
ДЛЯ БУ ДУ ЧЫ НІ

Па пя ро выя ка раб лі кі з па жа дан ня мі ве тэ ра наў за-
пус ці лі ка ля фан та на сту дэн ты Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Свя та 9 мая асаб лі вае для лю дзей усіх уз рос таў, а ў 
су час най мо ла дзі па куль ёсць маг чы масць па чуць гіс-
то рыю з вус наў тых, хто яе ства раў, ад чуць, што та кое 
вай на, які боль яна ня се. Та кую дум ку вы ка за ла На тал ля 
КЛІ МО ВІЧ, на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па-
ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і 
чар но быль скай ка та стро фы, на ад крыц ці ўра чыс та га 
ме ра пры ем ства ў Ака дэ міі кі ра ван ня, пры све ча на га Дню 
Пе ра мо гі. Дзміт рый ШАЎ ЦОЎ, на мес нік стар шы ні Па-
ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род ных спра вах, 
так са ма ад зна чыў, як важ ны вы нік су стрэ чы ўдзель ні каў 
вай ны і тых, хто толь кі сту піў у да рос лае жыц цё:

— Гэ та свя та жыц цё ва не аб ход нае для кра і ны. На ша 
мо ладзь ін тэ ле кту аль ная, аду ка ва ная, ці ка вая. Лю дзі но-
ва га па ка лен ня жы вуць ужо ў ін шым вы мя рэн ні. І тое, што 
хлоп цы і дзяў ча ты за хоў ва юць ус па мі ны, шу ка юць звест кі і 
рэ кан стру ю юць па дзеі — гэ та га на ро ва, важ на і вель мі здо-
ра ва, бо па куль мы ад да ём па ва гу ве тэ ра нам і ра зу ме ем, 
якой ца ной быў да сяг ну ты мір, мож на спа дзя вац ца, што 
ця пе раш нія і бу ду чыя жы ха ры кра і ны пад тры ма юць гэ ты 
спа кой, не да зво ляць кан фран та цый ні ўнут ры Бе ла ру сі, ні 
на знеш не па лі тыч най арэ не.

Рэк тар Ака дэ міі кі ра ван ня Ма рат ЖЫ ЛІН СКІ так са-
ма па він ша ваў усіх, хто са браў ся. Па яго сло вах, Вя лі кая 
Ай чын ная вай на на зва на так з-за сут нас ці пе ра мо гі на шых 
сал дат. Не бы ло б яе — на пэў на, не іс на ва ла б на ват пы-
тан ня пра бе ла рус кую на цыю.

— На ша кра і на ад на з не шмат лі кіх у све це, якія ад зна-
ча юць Дзень Пе ра мо гі і Дзень Не за леж нас ці як амаль ад но 
свя та, агуль нае для дзяр жа вы, — пад вёў вы нік рэк тар.

Акра мя свя точ на га кан цэр та і ак цыі «Па хва лях Па мя-
ці» ка ля фан та на, пры сут ныя маг лі па ба чыць вы стаў ку 
ва ен най тэх ні кі, ро лі кі з кон кур су ін тэр ак тыў ных пра ек-
таў «Свят ло Вя лі кай Пе ра мо гі» і па каш та ваць га ра чай 
сал дац кай ка шы.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zvіazda.by

Вас вы слу хае мі ністр
На афі цый ным сай це Са ве та Мі ніст раў апуб лі ка ва-
ны гра фік пра вя дзен ня пра мых тэ ле фон ных лі ній 
кі раў ні ка мі дзярж ор га наў у маі.

6 мая пра мую тэ ле фон ную лі нію пра вя дуць мі ністр ін-
фар ма цыі Лі лія АНА НІЧ, мі ністр аба ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ, 
мі ністр су вя зі і ін фар ма ты за цыі Сяр гей ПА ПКОЎ, мі ністр 
юс ты цыі Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ, стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі-
тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях Аляк сандр ШУ МІ ЛІН.

13 мая на пра мой тэ ле фон най су вя зі з на сель ніц твам 
бу дуць мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на-
га ася род дзя Анд рэй КАЎ ХУ ТА і стар шы ня Дзяр жаў на га 
па гра ніч на га ка мі тэ та Ана толь ЛА ПО.

20 мая пра мую тэ ле фон ную лі нію пра вя дуць мі ністр 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ, 
мі ністр за меж ных спраў Ула дзі мір МА КЕЙ, мі ністр куль-
ту ры Ба рыс СВЯТ ЛОЎ, стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па ма ё мас ці Анд рэй ГА ЕЎ.

27 мая мож на бу дзе звяр нуц ца з пы тан нем да мі ніст ра 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Ула дзі мі ра КАЛ-
ТО ВІ ЧА, мі ніст ра сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Ле а ні-
да ЗАЙ ЦА, мі ніст ра фі нан саў Ула дзі мі ра АМА РЫ НА.

Акра мя кі раў ні коў дзярж ор га наў, пра мыя тэ ле фон ныя 
лі ніі пра вя дуць іх на мес ні кі. Час пра вя дзен ня пра мых тэ-
ле фон ных лі ній — з 09.00 да 12.00. Ну ма ры мож на ўдак-
лад ніць на афі цый ным сай це ўра да.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

Пры ходзь це 
за га дзя

Гу лян ні на Дзень Пе ра-
мо гі заў сё ды збі ра юць 
па ўсёй кра і не не ад ну 
сот ню ты сяч ча ла век. 
Але ка му свя та, а ка му 
— і пра ца. На пле чы ра та-
валь ні каў, мі лі цы я не раў і 
ўра чоў кла дзец ца да дат-
ко вы ця жар. Як жа пра-
вес ці свя та бяс печ на?

Са мыя вя лі кія ме ра пры ем-
ствы за пла на ва ны ў Мін ску ў 
ра ё не пло шчы Пе ра мо гі. Там 
з'я вяц ца 8 КПП і 18 пунк таў 
про пус ку. У вя чэр ні час іх 
коль касць уз рас це да 13 і 
55 ад па вед на. Пад час свят-
ка ван няў вы хад са стан цыі 
мет ро да абел іс ка бу дзе пе-
ра кры ты, а ка лі на ро ду збя-
рэц ца вель мі шмат, то цяг ні кі 
пой дуць на пра гон.

— На пры лег лых да мес-
цаў ма са вых гу лян няў ву лі-
цах бу дзе аб ме жа ва на мес ца 
для пры пын ку і ста ян кі транс-
парт ных срод каў, — га во рыць 
стар шы ін спек тар па асо бых 
да ру чэн нях УДАІ МУС Ста ні-
слаў СА ЛА ВЕЙ. — Та му ка лі 
хтось ці вы ра шыць да брац ца 
да свя точ ных пля цо вак за ру-
лём, то пры яз джаць трэ ба за-
га дзя, каб пры пар ка ваць аў то 
і да брац ца ту ды пеш шу.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. 
schklennіk@zvіazda.by


