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Кі раў ні кі мяс цо вых ор га наў ула ды, 
прад пры ем стваў і ар га ні за цый па-
він ны як ма га час цей су стра кац ца з 
на сель ніц твам. Як па ве дам ляе БЕЛ-
ТА, аб гэ тым за яві ла жур на ліс там 
кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі На тал ля Ка ча на ва, якая 
пра вя ла аса біс ты пры ём гра ма дзян 
у Шу мі лі не Ві цеб скай воб лас ці.

На пры ём 9 ве рас ня да кі раў ні ка Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та прый шлі не толь кі 
жы ха ры Шу мі лін ска га ра ё на. Ся род пры-
сут ных бы лі лю дзі з Ві цеб ска, По лац ка, 
Мін ска, Ма гі лё ва, Ма зы ра. Тэ мы бы лі 
раз на стай ныя. «Усе агу ча ныя пы тан ні 
мо гуць быць вы ра ша ны мяс цо вы мі ор га-
на мі ўла ды. Ёсць не каль кі зва ро таў, якія 
да ты чац ца ра бо ты пра ва ахоў ных ор га наў. 
Яны бу дуць уваж лі ва раз гле джа ны», — 
ска за ла На тал ля Ка ча на ва. Яна да да ла, 
што прак тыч на на кож ным пры ёме гра-
ма дзян уз ні ма юц ца праб ле мы, звя за ныя 
з аба ро там нар ка тыч ных срод каў. «Мы 
вель мі сур' ёз на ста вім ся да пы тан няў ба-
раць бы з ужы ван нем і рас паў сюдж ван нем 
нар ко ты каў. Вы ні кі ёсць. Па вод ле ста тыс-

ты кі, та кіх зла чын стваў у кож ным рэ гі ё не 
ста но віц ца менш, — пад крэс лі ла кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. — Тут важ ная 
пра фі лак ты ка, па пя рэ джан не. У гэ тым на-
прам ку ак тыў на па він на пра ца ваць і сіс тэ-
ма аду ка цыі, і пра ва ахоў ныя ор га ны».

Зва ро ты так са ма да ты чы лі ся доб-
ра ўпа рад ка ван ня ву ліч ных спар тыў ных 
пля цо вак, ліў не вай ка на лі за цыі, ра бо ты 
лаз няў, якас ці ака зан ня ста ма та ла гіч най 
да па мо гі. Жы хар вёс кі Мі ка ла е ва Шу мі-

лін ска га ра ё на па пра сіў са дзей ні чан ня ў 
пы тан ні вы дзя лен ня крэ ды ту для на быц ця 
на вяс но га аб ста ля ван ня да трак та ра. Сут-
насць праб ле мы та кая — ся мей ная па ра 
сур' ёз на зай ма ец ца сель ска гас па дар чай 
вы твор час цю. На пад вор ку ўтрым лі ва ец-
ца 20 ка роў. Каб аб слу гоў ваць та кую гас-
па дар ку, не аб ход на апра цоў ваць зям лю, 
вы рошч ваць корм. Без ме ха ні за цыі тут не 
абы сці ся. Доб рай пад мо гай у ра бо це быў 
бы прэс-пад бор шчык. Улас ных срод каў 
для куп лі тэх ні кі ў вяс коў цаў ня ма, па-
трэб ны крэ дыт. Але банк не змог вы дзе-
ліць гро шы, па коль кі прэс-пад бор шчык 
не ўва хо дзіць у пе ра лік тэх ні кі, на быц цё 
якой маг чы мае за кошт крэ дыт ных срод-
каў Бе ла грап рам бан ка, што вы дзя ля юц ца 
на раз віц цё аса біс тай пад соб най гас па-
дар кі.

На тал ля Ка ча на ва ад зна чы ла, што лю-
дзей, якія пра цу юць на зям лі, трэ ба ўся ляк 
пад трым лі ваць, і да ру чы ла бан ку ра за-
брац ца з праб ле май — знай сці маг чы-
масць да па маг чы ў на быц ці не аб ход на га 
аб ста ля ван ня
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— На ва шу дум ку, што 
трэ ба зра біць, каб на шы 
спарт сме ны па каз ва лі леп-
шыя вы ні кі?

— Як пра фе сій ны спарт-
смен, дак лад на ве даю, што 
ня ма леп ша га рэ цэп та, чым 
пра ца. Ня хай гэ та пра гу чыць 
ба наль на, але гэ та дзейс на. 
І на коль кі ад да юц ца спарт сме-
ны сва ёй спра ве, на коль кі імк-
нуц ца да пе ра мо гі, на столь кі 
яны і бу дуць па спя хо вы мі.

Аб ві на ва ціць лёг ка ат ле таў 
у тым, што яны не да пра цоў ва-
юць, я не ма гу. Так, у Лон да не 
мы не за ва я ва лі ме да лёў, за 
што пад верг лі ся спра вяд лі вай 
кры ты цы. У са цы яль ных сет ках 
я ўжо па пра сіў за гэ та пра ба-
чэн ня. Бо ў нас са праў ды бы лі 
ат ле ты, у якіх ве ры лі, якія рэ аль-
на маг лі атры маць ме да лі, але 
не зра бі лі гэ та га. Ска заць, што 
яны не пра ца ва лі, — зна чыць 
схлу сіць. Бо праз ты дзень-паў-
та ра на Су свет най уні вер сі я дзе 
бе ла рус кія ат ле ты ўсё ж та кі па-
ка за лі вы ні кі на ўзроў ні ме да лёў 
чэм пі я на ту све ту.

Ад ным сло вам — ат ле ты 
га то выя. Ін шае пы тан не, што 
ў пэў ны мо мант па ві нен сыс-
ці ся шэ раг умоў для пос пе ху: 
доб рая фор ма, псі ха ла гіч ны і 
фі зіч ны стан. Гэ та пад час ма-
ра фо ну мож на ска рэк та ваць 
штось ці, бо бег ад бы ва ец ца 
не ад ну хві лі ну. А ка лі гэ та 
кі дан не мо ла та ці ска чок з 
шас том, увесь пра цэс зай-
мае як раз дзя ся так се кун-
даў. Маг чы ма, кан цэнт ра-
цыя ўсіх сва іх маг чы мас цяў 
у пэў ны мо мант — адзі нае, 
што па куль у нас не да стат-
ко ва рэа лі зоў ва ец ца. Але гэ-
та пы тан не ўжо не толь кі да 
спарт сме наў, але і да трэ не-
раў ды на ву коў цаў.

Наш га лоў ны эк за мен — гэ-
та Алім пій скія гуль ні ў То кіа ў 
2020 го дзе. Але спарт сме ны 
па він ны доб ра ся бе па ка заць 
і на да маш ніх буй ных спа бор-
ніц твах, та кіх як Еў ра пей скія 
гуль ні — 2019, каб да стой на 
прад ста віць сваю кра і ну.

— Як ду ма е це, да дат ко-
выя фі нан са выя ўлі ван ні 

мо гуць паў плы ваць на коль-
касць атры ма ных ме да лёў?

— Не ўсё ў гра шах вы мя ра-
ец ца. Я ка лісь ці трэ ні ра ваў ся 
ў пад ва ле, у га ра жы. У мя не 
бы лі збо ры, гро шы на тое, каб 
на іх па бы ваць, дзяр жа ва вы-
дзя ля ла. Але гэ та не га лоў нае, 
бо для трэ ні ро вак ні чо га асаб-
лі ва га з бо ку не па тра ба ва ла-
ся. Спра ва ў ма ты ва цыі.

Ка лі б за раз лёг кай ат ле-
ты цы да дат ко ва да лі гро шы, 
мы б іх скі ра ва лі ў тыя га лі ны, 
дзе яшчэ на ле жыць уз мац ніц-
ца. Але і та го, што ёсць ця пер, 
нам ха пае.

— Як уво гу ле мо жа це аца-
ніць га тоў насць інф ра струк-
ту ры да пры няц ця гуль няў?

— Яна ў доб рым ста не, бо 
без гэ та га нам бы ні хто не 
да ве рыў пра вя дзен не Еў ра-
гуль няў. На прык лад, ужо збу-
да ва на Мінск-Арэ на. За раз 
яна вы гля дае так, ні бы толь кі 
зда дзе на, — зу сім як но вая. 
Бо зроб ле на якас на, пры го жа, 
функ цы я наль на, су час на. І та-
кіх аб' ек таў у ста лі цы ня ма ла.

— Якім чы нам пры няц це 
буй ных спар тыў ных спа бор-
ніц тваў уплы вае на па зна-
ван не кра і ны ў све це?

— Вя до ма, што ста ноў ча. 
У мя не ёсць цу доў ны прык-
лад. Мы ка лі вы да ва лі ну ма ры 
ўдзель ні кам Мінск ага паў ма-
ра фо ну, пад лі чы лі, што за меж-
ні каў пры еха ла ка ля 1000 ча-
ла век — больш чым з 50 кра ін. 
Лю дзі пры яз джа юць не толь кі 
са спар тыў най на го ды, але і 
па гля дзець кра і ну. Ура жан ня мі 
аб куль ту ры, пры ро дзе, лю дзях 
пас ля дзе ляц ца са зна ё мы мі. 
Так бы ло і пад час Чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі: пра нас на рэш-
це да ве да ла ся шы ро кае ко ла 
за меж ні каў. Ту рыс ты пры яз-
джа юць да нас па ад па чы нак, 
а з'яз джа юць з Бе ла ру сі з ін-
шым ба чан нем яе. Час цей за 
ўсё ад за меж ні каў чую та кія 
вод гу кі пра нас: чыс тая кра і на, 
вет лі выя лю дзі, вы со кі ўзро-
вень бяс пе кі і кам форт нас ці, 
да ступ ныя кош ты.

Еў ра гуль ні — гэ та маг чы-
масць і для са міх бе ла ру саў 
змя ніць у леп шы бок стаў лен-
не да Ра дзі мы. Мяр кую, ка лі ў 
на шых лю дзей з'я віц ца маг чы-
масць па ба чыць ужы вую Алі ну 
Та лай, Іва на Ці ха на, Ма ры ну 
Ар за ма са ву, Тац ця ну Ха ла-
до віч, гэ та му сіць вы клі каць 
го нар за зем ля коў і кра і ну ў 
цэ лым.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
pustavіt@zvіzda.by



Па куль не ха пае кан цэнт ра цыі
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ІН ДЫЙ СКІЯ 
ГА РЫ ЗОН ТЫ

Ча му Бе ла ру сі ці ка вая Ін дыя? Не каль кі важ ных 
фак таў пра кра і ну да зва ля юць вы чар паль на ад-
ка заць на гэ тае пы тан не.

Па-пер шае, гэ та дру гая па коль кас ці на сель ніц тва 
кра і на на пла не це, што са мо па са бе свед чыць пра 
па тэн цы ял уплы ву на су свет ныя пы тан ні і маг чы мас-
ці для бе ла рус кіх экс пар цё раў. У ця пе раш ні мо мант 
Ін дыя ад стае ад Кі тая на 80 міль ё наў жы ха роў. Але, 
уліч ва ю чы вы со кі ўзро вень на ра джаль нас ці ў Ін дыі і 
тое, што ў Кі таі ён ужо прак тыч на не вы со кі — па азі яц-
кіх мер ках, — усё больш зблі жа ец ца з еў ра пей скім, у 
на ступ ныя пяць—сем га доў праг на зу ец ца вы хад Ін дыі 
на пер шае мес ца ў све це па гэ тым па каз чы ку.

Па-дру гое, па тэ ры то рыі Ін дыя зна хо дзіц ца на сё-
мым мес цы ў све це, і гэ тая тэ ры то рыя зна хо дзіц ца ў 
са мым хут ка рос лым рэ гі ё не све ту па эка но мі цы — Азіі. 
Па ўсіх пра гно зах, Азія ўпэў не на ста но віц ца цэнт рам 
су свет най эка но мі кі ў на ступ ныя дзе ся ці год дзі.

Па-трэ цяе, мен та лі тэт на сель ніц тва Ін дыі і бе ла ру-
саў на дзі ва па доб ны, ня гле дзя чы на ве лі зар ную ад-
лег ласць па між кра і на мі. Та кія ры сы, як та ле рант насць, 
гас цін насць, па мяр коў насць да прад стаў ні коў ін шых 
рас і рэ лі гій, ад сут насць куль ту сквап нас ці і гро шай, 
ад зна ча юць за меж ні кі, ка жу чы як пра жы ха роў Бе ла-
ру сі, так і Ін дыі.

Па-чац вёр тае, у апош нія га ды Ін дыя па ско ры ла сваё 
эка на міч нае раз віц цё пас ля пры хо ду да ўла ды но ва га 
прэм' ер-мі ніст ра На рэнд ры Мо дзі. На дум ку кан салтын-
га вай фір мы PwC, да 2040 го да Ін дыя апя рэ дзіць ЗША 
па аб' ёме ВУП і вый дзе на дру гое мес ца пас ля Кі тая. 
Ча ка ец ца, што эка но мі ка Ін дыі ста не рас ці на 4,9% у 
год з 2016 па 2050 гг. Гэ та му спры яе ак тыў на пра яў ле-
нае пас ля пры хо ду Мо дзі да ўла ды жа дан не ву чыц ца 
ў Кі тая ме рам па пры цяг нен ні за меж ных ін вес ты цый, 
раз віц цю пра мыс ло вас ці і ба раць бе з ка руп цы яй.

Па-пя тае, з-за вы со ка га ўзроў ню на ра джаль нас ці 
кра і на ма ла дая, больш як па ло ва на сель ніц тва ма ла-
дзей шыя за трыц цаць га доў, што ві да воч на ад люст-
роў вае маг чы мыя перс пек ты вы раз віц ця Ін дыі.

Па-шос тае, з-за вы шэй зга да ных па каз чы каў па 
па ме рах на сель ніц тва і тэ ры то рыі прад стаў ні кі Ін дыі 
пры сут ні ча юць у вя лі кай коль кас ці ва ўсіх між на род-
ных ар га ні за цы ях, важ ных для Бе ла ру сі, і на шай кра і не 
трэ ба пад трым лі ваць з ёй цёп лыя ад но сі ны.

Па-сё мае, шэ раг га лін эка но мі кі Ін дыі вый шаў на 
су свет ны ўзро вень, ма ю чы тэх на ло гіі і па тэн цы ял, ві-
да воч на ці ка выя для ма дэр ні за цыі Бе ла ру сі. Кос мас, 
фар ма цэў ты ка і ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі, доб ра раз-
ві тыя ў Ін дыі, важ ныя і для перс пек тыў транс фар ма цыі 
Бе ла ру сі па жа да ным узо ры.

У сваю чар гу, Бе ла русь у Ін дыі ве да юць як еў ра пей-
скую кра і ну, якая з'яў ля ла ся част кай бы ло га СССР, 
з якім у Ін дыі бы лі нар маль ныя ра бо чыя ад но сі ны ў 
між на род ных ар га ні за цы ях. Хоць фар маль на Ін дыя 
не да лу ча ла ся да роз ных аль ян саў з СССР, знеш няя 
па лі ты ка кра і ны па мно гіх на прам ках бы ла су гуч ная 
са вец кай, у пры ват нас ці па пад трым цы дэ ка ла ні за цыі 
і ба раць бе за мір ныя ме та ды ажыц цяў лен ня знеш няй 
па лі ты кі. Пра мыс ло выя та ва ры з Бе ла ру сі па сту па лі 
на ін дый скі ры нак, што ро біць яго больш зна ё мым для 
бе ла рус кіх вы твор цаў.

Трэ ба ад зна чыць, што ў апош нія га ды ці ка васць да 
Бе ла ру сі знач на ўзрас ла ў су вя зі з тым, што быў ство-
ра ны Еў ра зій скі эка на міч ны са юз. Бе ла русь як част ка 
агуль най эка на міч най пра сто ры з Ра сі яй, Ка зах ста нам, 
Ар ме ні яй і Кыр гыз ста нам вы гля дае пры ваб на. На па-
рад ку дня за клю чэн не па гад нен ня аб зо не сва бод на га 
ганд лю (ЗСГ) па між ЕА ЭС і Ін ды яй. На Пе цяр бург скім 
між на род ным эка на міч ным фо ру ме 3 чэр ве ня 2017 го-
да ад бы ло ся пад пі сан не су мес най за явы аб па чат ку 
пе ра га во раў па за клю чэн ні гэ та га па гад нен ня. Не аб-
ход на ра зу мець, што пе ра га во ры бу дуць вес ці ся да-
стат ко ва доў га, але сам факт іх па чат ку рэз ка па вы сіў 
ці ка васць да Бе ла ру сі з бо ку ін дый ска га біз не су, чым 
не аб ход на ска рыс тац ца.

Якія маг чы мас ці ад кры юц ца для бе ла рус кіх экс пар-
цё раў пас ля яго пад пі сан ня? У 2016 го дзе скон чы ла 
ра бо ту су мес ная гру па ЕА ЭС і ін дый ска га ўра да, якая 
пра во дзі ла да сле да ван не аб мэ та згод нас ці за клю-
чэн ня па гад нен ня аб ЗСГ. Пра ве дзе ны ана ліз пра дэ-
ман стра ваў, што ўза ем ная лі бе ра лі за цыя ганд лё ва га 
рэ жы му пры вя дзе да рос ту ВУП усіх кра ін ЕА ЭС і Ін дыі 
ўжо ў ка рот ка тэр мі но вай перс пек ты ве. Па экс перт-
ных ацэ нках, пры пе ра хо дзе на рэ жым сва бод на га 
ганд лю та ва ра зва рот мо жа вы рас ці да 30—40% ад 
бя гу ча га ўзроў ню ў за леж нас ці ад глы бі ні та рыф най 
лі бе ра лі за цыі, якая бу дзе да сяг ну тая па вы ні ках пе-
ра га во раў. Ча ка ец ца знач нае па ве лі чэн не экс пар ту 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі з кра ін ЕА ЭС у Ін дыю, 
чым па він на ска рыс тац ца і Бе ла русь, якая імк нец ца 
ды вер сі фі ка ваць свой хар чо вы экс парт. Ад кры юц ца і 
но выя маг чы мас ці па па стаў ках на ін дый скі ры нак та-
ва раў пра мыс ло вай гру пы, у пры ват нас ці ўгна ен няў, 
ма шын і аб ста ля ван ня, транс парт ных срод каў, не ка то-
рых ві даў тур ба рэ ак тыў ных ру ха ві коў, со лі, вы ра баў са 
ста лі, драў ні ны, хі мі ка таў, гу мы, пласт ма сы. Ві да воч на, 
што бе ла рус кая эка но мі ка бу дзе здоль ная на рас ціць 
экс парт па мно гіх з гэ тых па зі цый, вы ка рыс тоў ва ю чы 
іс ну ю чы па тэн цы ял.

Мож на ча каць, што ві зіт кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр-
жа вы ў Ін дыю з вя лі кай дэ ле га цы яй, пра вя дзен не на-
пя рэ дад ні маш таб на га біз нес-фо ру му, вы нік яко га — 
пад пі сан не дзя сят каў кант рак таў, яшчэ больш па вя лі-
чаць ці ка васць да Бе ла ру сі з бо ку ўра да вых струк тур 
і біз не су гэ тай кра і ны.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук



Два га ды — гэ та не так шмат, як мо жа пад ацца 
на пер шы по гляд. Пры клад на столь кі за ста ло ся да пры няц ця 
Бе ла рус сю дру гіх Еў ра пей скіх гуль няў. 
На коль кі Мінск і бе ла рус кія спарт сме ны га то выя 
да гэ тай па дзеі, са «Звяз дой» па дзя ліў ся мер ка ван ня мі 
Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ, 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 
па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най 
і ма ла дзёж най па лі ты цы, стар шы ня гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе ла рус кая фе дэ ра цыя лёг кай ат ле ты кі».
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Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та пра цяг вае на пла на вай асно ве 

ажыц цяў ляць вы яз ныя пры ёмы гра ма дзян у рэ гі ё нах. 

З 12 па 15 ве рас ня 2017 го да пры ёмы прой дуць у Брэсц-

кай, Ві цеб скай, Го мель скай, Гро дзен скай, Ма гі лёў скай 

аб лас цях, а так са ма ў Мін ску па на ступ ным гра фі ку:

12 ве рас ня з 10 да 13 га дзін у Жло бін скім рай вы кан ка ме 
пры ём бу дзе вес ці КА ТУШ КІН Пётр Пра коф' е віч, га лоў ны са-
вет нік упраў лен ня пісь мо вых і элект рон ных зва ро таў га лоў на га 
ўпраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных 
асоб.

13 ве рас ня ў На ва груд скім рай вы кан ка ме з 14 да 16 га дзін 
пры ём пра вя дзе РАЎ НЕЙ КА Сяр гей Ва сі ле віч, па моч нік Прэ зі-
дэн та — ін спек тар па Гро дзен скай воб лас ці, а ў Мсці слаў скім 
рай вы кан ка ме з 10 да 12 га дзін ЛАЎ РАН КОЎ Ге надзь Мі хай ла-
віч, па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ма гі лёў скай воб лас ці, 
пра вя дзе пра мую тэ ле фон ную лі нію, а з 12 да 14 га дзін — аса-
біс ты пры ём. У гэ ты ж дзень у Го рац кім рай вы кан ка ме з 11 да 
13 га дзін на пры ём мож на тра піць да БА БІЦ КА ГА Аляк сея Ула-
дзі мі ра ві ча, на мес ні ка на чаль ні ка ўпраў лен ня пісь мо вых і элект-

рон ных зва ро таў га лоў на га ўпраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі 
гра ма дзян і юры дыч ных асоб.

14 ве рас ня ў Ка лін ка віц кім рай вы кан ка ме з 10 да 13 га-
дзін бу дзе пра ца ваць на пры ёме ШУ ЛЕЙ КА Юрый Ві толь да-
віч, па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Го мель скай воб лас ці, 
а СКА ЛА БАН Свят ла на Аляк санд раў на, на мес нік на чаль ні ка 
га лоў на га эка на міч на га ўпраў лен ня — на чаль нік упраў лен ня 
раз віц ця рэ гі я наль на га па тэн цы я лу, з 10 да 13 га дзін пра вя дзе 
пры ём у Іва цэ віц кім рай вы кан ка ме.

15 ве рас ня з 10 да 13 га дзін На тал ля Ула дзі мі ра ўна КРА САЧ-
КА, на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ідэа ла гіч на га ўпраў лен ня — 
на чаль нік упраў лен ня са цы яль най па лі ты кі, бу дзе пра во дзіць 
пры ём у ад мі ніст ра цыі Фрун зен ска га ра ё на ста лі цы, а з 11 да 
13 га дзін у Ра сон скім рай вы кан ка ме бу дзе пра ца ваць га лоў ны 
са вет нік упраў лен ня ідэа ло гіі і ін фар ма цый най па лі ты кі га лоў на-
га ідэа ла гіч на га ўпраў лен ня На тал ля Мі хай лаў на МАР ЧАН КА.

За пі сац ца на пры ём мож на па тэ ле фо нах ад дзе лаў па ра-
бо це са зва ро та мі гра ма дзян ад па вед ных вы ка наў чых ка мі тэ-
таў і ра ён ных ад мі ніст ра цый г. Мін ска. Тэ ле фо ны ад мі ніст ра-
цыі Фрун зен ска га ра ё на г. Мін ска: 204-30-64, 204-33-26.

• Тым ча сам


