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НАДЗЁННАЕ

7 верасня 2019 г.

НА СКРЫЖАВАННІ ЧАСОЎ І НАРОДАЎ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
У канцы ХХ стагоддзя тут была
створана першая свабодная эканамічная зона, якая стала прыкладам партнёрскага ўзаемадзеяння
бізнесу і дзяржавы. Не варта забываць, што Брэст і Брэстчына
далі краіне і свету многіх славутых людзей. Адсюль родам першы
беларускі касманаўт Пётр Клімук
і алімпійская чэмпіёнка Юлія Несцярэнка.
Звяртаючыся да ўсіх брастаўчан, кі раўнік дзяр жавы ска заў
пра асаблівы гонар, які выпаў цяперашняму пакаленню. Вобразна
кажучы, яны маюць магчымасць
узяць за руку Брэст ды ўвесці яго ў
новае тысячагоддзе. І з гэтай асаблівай місіяй гараджане выдатна
спраўляюцца, бо абласны цэнтр
выглядае прывабна і сучасна, за
час падрыхтоўкі да юбілею ён перамяніўся і памаладзеў. Жыхары
горада атрымалі пажаданне захаваць не толькі ўнікальную атмасферу Брэста, але таксама імкненне да прагрэсу, уменне працаваць
на карысць радзімы і, галоўнае,
перадаць гэтыя каштоўнасці дзецям, навучыць іх любіць малую радзіму, берагчы традыцыі на многія
стагоддзі наперад.
А потым быў падарунак, пра які
ў Брэсце многія гады толькі стрымана марылі. Кіраўнік дзяржавы
паднёс у дар брастаўчанам арыгінальны экзэмпляр Брэсцкай Бібліі,
надрукаваны тут у 1563 годзе. Такім чынам вечна жывая кніга амаль
праз пяць стагоддзяў вярнулася
дадому. Ну а ганаровы грамадзянін горада мастак-ювелір Мікалай
Кузьміч ад усіх брастаўчан падарыў
кіраўніку дзяржавы сваю аўтарскую
работу «Брэсцкія васількі».
На пытанні журналістаў
Прэзідэнт адказаў
у Брэсцкай крэпасці.
Візіт туды не значыўся
ў плане рабочай паездкі
кіраўніка дзяржавы,
але не пакланіцца памяці
гераічных абаронцаў
славутай цытадэлі ён проста
не мог.

давайце дамаўляцца па-чалавечы
і рабіць як лепш, — патлумачыў
сваю пазіцыю Прэзідэнт. — Гэта
мае патрабаванні. Не трэба гэта
падаваць як тое, што Лукашэнка
развярнуўся на Захад».
Што датычыцца спекуляцый вакол візіту дарадцы прэзідэнта ЗША
па нацыянальнай бяспецы Джона
Болтана, Аляксандр Лукашэнка
заўважыў: «Ён што, прыехаў перш
за ўсё ў Беларусь? Ды не, ён ужо
пабываў і ў Сочы, і ў Маскве, і з
маім сябрам, калегам Пуціным
абдымаўся там. Мы ж спакойна
гэта пераносілі. Не абураліся. Ну
прыехаў і прыехаў. Трэба размаўляць. Тым больш нам — краіне
якая была столькі пад санкцыямі.
Яны нас нахілялі ўлева і ўправа
і самі прыехалі, самі прапанавалі
сустрэцца. А чаму мы не павінны
гэта рабіць?» Прэзідэнт Беларусі
дадаў, што кіраўніцтва Расіі яго ў
такой палітыцы не папракае, шум
паднялі журналісты. Пена схлыне,
і ўсё будзе развівацца і абмяркоўвацца ў канструк тыўным рэчышчы, упэўнены ён.

Аб спартыўных
форумах
бы, якія, магчыма, маюць дачыненне да парушэнняў пры будаўніц тве акумулятарнага завода,
знаходзяцца ва ўцёках, але яны
абавязкова будуць знойдзеныя і
адкажуць перад законам. «Аб'ект
павінен быць выключна экалагічна
чысты, абавязкова, калі мы яго будзем уводзіць, з экспертызай мясцовага насельніцтва. Толькі людзі
будуць вырашаць, якім будзе гэты
завод», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка закрануў тэму палітызацыі падобных тэм. Тым, хто выкарыстоўвае экалагічную тэму ў
палітычных мэтах, беларускі лідар
параіў падумаць, што яны будуць
рабіць ва ўладзе. «Хачу супакоіць
людзей: сённяшняя ўлада і не з
такімі праблемамі разбіралася, і
гэту мы вырашым так, як трэба
брастаўчанам», — запэўніў ён.

Аб шматвектарнай
Аб акумулятарным палітыцы
Другое пытанне журналіс таў
заводзе
датычылася знешняй палітыкі Бе«Я ў гэтым выпадку на баку людзей», — сказаў кіраўнік дзяржавы, адказваючы на пытанне журналістаў адносна будаўніцтва акумулятарнага завода пад Брэстам.
Аляксандр Лукашэнка заўважыў,
што, на жаль, парушэнні пры будаўніцтве гэтага завода былі выяўленыя і вінаватыя пакараныя ўжо
пасля таго, як ён асабіста пачаў
разбірацца ў сітуацыі.
«Доўгі час мы пераправяралі
ўсю інфармацыю, якая да мяне
трапіла, бо, ведаеце, знянацку махаць мячом або коп'і кідаць — гэта
непрымальна. Калі я пераправерыў інфармацыю, то ўбачыў, што
людзі тут у асноўным тыя, хто
перажывае за экалогію, за сваё
жыццё, за жыццё дзяцей, — яны
маюць рацыю. І я ўбачыў там правапарушэнні і з боку дзяржаўных
служачых асобных, і з боку асобных дзялкоў, якія паабяцалі пабудаваць патрэбны нам аб'ект», —
расказаў Прэзідэнт.
Праект пабудовы акумулятарнага завода — добры, бо такіх заводаў у краіне няма, і яго трэба
было рэалізоўваць, але так, каб
у выніку не пацярпела экалогія,
падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Ён
паведаміў, што некаторыя асо-

ларусі і меркаванняў некаторых
палітолагаў пра разварот афіцыйнага Мінска на Захад.
Аляксандр Лукашэнка паў тарыў, што Беларусь заўсёды прытрымлівалася шматвектарнасці ў
пабудове сваіх міжнародных адносін і працягвае гэту палітыку. «Не я
пасяліў беларусаў на гэтым кавалку зямлі. Гасподзь нас тут пасяліў,
куды нам падзецца? Нас нідзе не
чакаюць. Іншай зямлі нам ніхто не
дасць. У рабы мы не пойдзем, ужо
пахадзілі, як я кажу, пад бізуном
пабывалі. Гэта наш кавалак зямлі,
і ён у цэнтры Еўропы, на перакрыжаванні ўсіх шляхоў», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Вядома, што за гэту зямлю вядзецца вострая, хоць часам нябачная барацьба, сказаў Аляксандр
Лукашэнка. «Усе хочуць уплываць, — з горыччу заўважыў ён. —
Але я не прымаю, калі пачынаюць
«уплываць» празмерна, не на карысць нашаму народу. Гэта недапушчальна. Галоўнае — шматвектарная палітыка: мы павінны
глядзець і на ўсход, і на захад. Дарэчы, Расіі няма ў чым нас папракаць, у іх нават арол двухгаловы
(на дзяржаўным гербе Расійскай
Федэрацыі. — «Звязда»), і нам ні-

хто не забароніць глядзець у розныя бакі».
Прэзідэнт зноў паўтарыў сваё
перакананне, што беларусы і расіяне — родныя людзі. Але і старэйшы брат павінен адносіцца
па-брацку, заўважыў Аляксандр
Лукашэнка. У якасці прыкладу ён
прывёў перагаворы ў сферы паставак прыроднага газу і нафты.
У сувязі з гэтым Прэзідэнт згадаў
і тое, што Расія стала правапераемніцай Савецкага Саюза і што ёй
як правапераемніцы Беларусь у
свой час перадала сваю ядзерную
зброю.
«Я заўсёды казаў: гэта адзіная
наша Айчына. Мы так выбудоўвалі
сваю палітыку. Я і Пуціну (Ельцыну
само сабой) казаў: гэта і мая Расія.
Гэта мая краіна. Бо беларусы душу
сваю ўклалі ў развіццё той краіны, у тым ліку Расіі. Як ленінградцы аднаўлялі пасля вайны Мінск,
вучоныя сюды прыязджалі... Усё
пераплеценае, усё адзінае. Але
Чарнобыль адбыўся, і мы там
драўніну не можам выкарыстоўваць з-за высокіх накапленняў
радыяцыі. Хоць за гэта мільярдаў
10-15 кубаметраў газу па прымальных цэнах, не бясплатна, не
стратна для Газпраму, пастаўце ў
Беларусь», — разважае кіраўнік
дзяржавы.
Калі Беларусь папракаюць, што
яна жыве за кошт Расіі, то мы зможам і абысціся, заявіў Аляксандр
Лукашэнка. Як расіянам надакучыла спрачацца з транзіцёрамі
газу і яны сталі будаваць альтэрнатыўныя трубаправоды, так і Беларусь можа ўзяць з рынка іншую
нафту, акрамя расійскай. «Але ці
трэба гэта Расіі? Каб на яе рынак прыйшло 20-25 мільёнаў тон
чу жой нафты — амерыканскай,
Саудаўскай Аравіі, азербайджанскай... Праз Украіну ў нас на Мазыр пра пра ца ва ны марш рут.
10 мільёнаў тон венесуэльскай нафты
мы пастаўлялі, калі Расія нам перастала пастаўляць. Мы замясцілі. Паўночны маршрут, я наўпрост
сказаў расійскім уладам, мы прапрацоўваем. І праз Польшчу, праз
Прыбалтыку напрацоўкі ёсць. Але
калі мы праз Польшчу пачнём пастаўляць нафту, то забяром дзве
ніткі нафтаправода «Дружба», па
якіх на экспарт ідзе расійская нафта. Гэта трэба расіянам? Не. Дык

Яшчэ адно пытанне кіраўніку
дзяржавы датычылася вопыту правядзення нашай краінай маштабных спартыўных форумаў, лёгкаатлетычнага матча паміж Еўропай
і ЗША, які адбудзецца ў Мінску на
пачатку наступнага тыдня, і магчымых будучых глабальных спаборніцтваў на тэрыторыі Беларусі.
«Я вельмі хацеў, каб гэты матч
лёгкаатлетычны прайшоў у Беларусі», — прызнаўся Прэзідэнт. Ён
паведаміў, што ў свой час прасіў
кіраўніка Міжнароднай асацыяцыі
лёгкаатлетычных федэрацый Себасцьяна Коэ даверыць Беларусі
правядзенне гэтых спаборніцтваў.
«Я яго папрасіў, потым думаю: не
дадуць нам пры такой палітыза-

цыі... А яны аддалі нам правядзенне гэтага матча. Не кожнай краіне
выпадае такі гонар. Любая краіна
гатовая прыняць такі матч — Еўропа — ЗША. Таму мы ганарымся
тым, што нам дазволілі яго правесці», — сказаў Прэзідэнт.
Што датычыцца будучых спаборніцтваў, то і набыты Беларуссю вопыт дазваляе нам разлічваць
на не менш цікавыя форумы сусветнага маштабу. «Вядома, нам
цяжка спаборнічаць з гігантамі
(вялікімі краінамі), але, дапусцім,
з украінцамі або расіянамі мы можам Алімпіяду правесці», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў,
што краіне выгадна праводзіць
буйныя спартыўныя спаборніцтвы: «Паціху мы вучымся. І прымаць гасцей. Гэта не ва ўрон, гэта
твар краіны, імідж».
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што пры правядзенні ІІ Еўрапейскіх гульняў летам бягучага года былі сэканомлены сродкі.
«Нават не ўсе выкарысталі, што
выдзялялі. Мы нічога не страцілі.
Толькі ў плюс», — сказаў ён.
Прэзідэнт звярнуў увагу, што
дзякуючы правядзенню падобных
спартыўных форумаў Беларусь
імкнецца зарэкамендаваць сябе
са станоўчага боку ў якасці краіныгаспадыні, каб і ў будучыні мець
магчымасць прымаць падобныя
або нават больш значныя спаборніцтвы. «Без гэтага не было б заўтра ні чэмпіянатаў свету, ні этапаў
Кубка свету. Усе ўбачылі, што мы
не прос та можам іх правесці —
мы можам прыняць людзей. А следам тысячы, сотні тысяч прыедуць
у Беларусь. Гэта турызм, за які мы
змагаемся. мы закладаем добрую
аснову для таго, каб да нас прыязджалі, нас любілі, нас паважалі.
І каб нашы спартсмены нас радавалі», — рэзюмаваў Аляксандр
Лукашэнка.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА,
Святлана ЯСКЕВІЧ.

 Гэта цікава
Заходні абход Брэста — унікальная для краіны маналітная канструкцыя даўжынёй 2 кіламетры 200 метраў. Будаўніцтва пачалося
тры гады таму, яно ішло паралельна з праектаваннем. У палатно моста другой чаргі Заходняга абходу ўкладзена больш за 800 балак.

«Такая маналітная пабудова ў краіне выкарыстана ўпершыню.
Канструктыўная асаблівасць у тым, што таўшчыня яе метр, яна
зроблена ў двух узроўнях, унутры ёсць пустоты, каб такую бетонную
канструкцыю несці. Але самая галоўная асаблівасць у тым, што мы
не спынялі рух: залівалі ў пяць этапаў, інакш быў бы транспартны
калапс у горадзе, — патлумачыў генеральны дырэктар Будаўнічага
трэста № 8 Павел Сацута.
На пытанне журналіста «Звязды», колькіх бяссонных начэй каштавала кіраўніку генеральнага падрадчыка гэта будаўніцтва, Павел
Сацута адказаў: «Два гады і тры месяцы».
«Самым цікавым было заліваць маналіт, — расказаў ён. — Мы
навучыліся ліць такія сур'ёзныя маналіты дзякуючы сямігадоваму
вопыту работы на атамнай станцыі. Мы сёння любыя маналітныя
аб'екты навучыліся будаваць удвая хутчэй, чым раней». Самы вялікі аб'ём бетону, які выкарыстоўваўся адначасова пры будаўніцтве
Брэсцкай развязкі, — 1280 кубаметраў.
«Трыма помпамі залівалі цягам сутак, каб зрабіць бесперапыннае
бетанаванне і забяспечыць якасць, каб бетон не перасыхаў і была
забяспечана рухомасць бетоннай сумесі», — падзяліўся з журналістамі нюансамі будаўніцтва гендырэктар.

