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— А ў чым ро ля стан дар ты-
за цыi?

— Стан дарт — гэ та ўжо на пра-
ца ва ныя праз кан сэн сус па мiж 
усi мi за цi каў ле ны мi ба ка мi па тра-
ба ван нi. I яны ака за лi ся вя лi кай 
да па мо гай для тэх нiч ных рэг ла-
мен таў, бо ня ма сэн су пры дум-
ляць ней кiя но выя, не па трэб ныя 
па тра ба ван нi, ка лi яны ўжо ёсць 
у стан дар тах. Ка лi мы спа сы ла-
ем ся ў тэх нiч ным рэг ла мен це на 
кан крэт ны стан дарт i вы кон ва ем 
яго, то гэ та з'яў ля ец ца до ка зам 
та го, што вы кон ва ец ца тэх нiч ны 
рэг ла мент. Але на са мрэч ро ля 
стан дар ты за цыi на шмат больш 
шы ро кая, чым толь кi сфе ра бяс-
пе кi i су мя шчаль нас цi пра дук цыi 
i гэ так да лей. Сён ня ў су свет най 
прак ты цы стан дар ты за цыя вы ка-
рыс тоў ва ец ца для та го, каб ства-
раць кан ку рэн та здоль ную пра-
дук цыю, уклю чаць у яе на ву ко-
выя рас пра цоў кi, са мыя апош нiя 
да сле да ван нi, да сяг нен нi. I яна 
ста но вiц ца ары ен цi рам для тых 
пра мыс ло вых прад пры ем стваў, 
якiя ха це лi б кан ку ры ра ваць на 
ўнут ра ным i знеш нiм рын ках. 
Дру гi на пра мак стан дар ты за цыi 
— гэ та сфе ра па слуг. Там з'яў-
ля ец ца шмат но вых да ку мен таў, 
якiя дак лад на апiс ва юць кож ны 
вiд па слуг i ўзро вень iх раз вiц ця. 
Гэ та вель мi моц ны на пра мак, якi 
яшчэ раз вi ва ец ца. Яшчэ адзiн 
вель мi шы ро кi блок — стан дар-
ты за цыя па ды хо даў эфек тыў на га 
ме недж мен ту роз ных на кi рун каў: 
якас цi, эка ло гii, энер га збе ра жэн-
ня i iн шых.

— Цi прос ты пра цэс пе ра хо-
ду на адзi ныя рэг ла мен ты?

— З'яў лен не на за ка на даў чым 
уз роў нi тэх нiч ных рэг ла мен таў у 
кра i нах СНД, у ад роз нен не ад Еў-
ра са ю за, пры вя ло да ства рэн ня 
шмат лi кiх пе ра шкод у ганд лi. Гэ-
тая праб ле ма ста ла раз горт вац-
ца ў ве лi зар ных маш та бах. Еў ра-
пей цы з са ма га па чат ку пры ма лi 
ды рэк ты вы для та го, каб зняць 
бар' е ры ў ганд лi. Ды рэк ты ва бы-
ла ад ра зу адзi най для ўсiх кра iн. I 
атрым лi ва ец ца, што пра ца, якую 
рас па ча ла кож ная з кра iн СНД, 
ака за ла ся су праць лег лай той мэ-
це, якую вы кон ва лi еў ра пей цы. У 
гэ тай сi ту а цыi вель мi доб ра да-
па ма га ла на шым кра i нам стан-
дар ты за цыя. Бо мiж дзяр жаў ныя 
стан дар ты бы лi адзi ны мi, i кра i ны 
да мо вi лi ся так: ка лi пра дук цыя 
вы раб ля ец ца па мiж дзяр жаў ных 
стан дар тах, то да вай це пры зна-
ваць сер ты фi ка ты i пра та ко лы 
вы пра ба ван няў адзiн ад на го. 
Але праз пэў ны час прый шлi да 
та го, што трэ ба рас пра цоў ваць 
адзi ныя тэх нiч ныя рэг ла мен ты. 
Тэ ма ака за ла ся не пад' ём най для 
ўсёй тэрыторыі СНД. Гэ ты пра ект 
па гад нен ня пра цяг ва юць аб мяр-
коў ваць. Вель мi цяж ка да мо вiц ца 
на адзi ныя за ка на даў чыя да ку-
мен ты на ўзроў нi не каль кiх кра iн. 
Са ства рэн нем Мыт на га са ю за 
та кая маг чы масць з'я вi ла ся. Тры 
кра i ны да мо вi лi ся — ства ра ем 
Мыт ны са юз, пры бi ра ем тэх нiч-
ныя пе ра шко ды ў ганд лi, вы хо-
дзiм на адзi ныя тэх рэг ла мен ты. I 
пай шоў пра цэс на ра джэн ня гэ тых 
адзi ных да ку мен таў. Ён i ця пер 
пра цяг ва ец ца. Ужо пры ня ты 32 

тэх нiч ныя рэг ла мен ты. Яшчэ 29 
рэг ла мен таў зна хо дзяц ца ў рас-
пра цоў цы. Але i пры ня тыя рэг ла-
мен ты трэ ба ад соч ваць. Яны не 
з'яў ля юц ца стап ра цэнт на за вер-
ша най пра цай. Iх трэ ба «вы чы-
шчаць» i вы строй ваць, каб праз 
год цi два мы ска за лi, што ця пер 
яны са праў ды ад пра ца ва ны i ад-
па вя да юць су час на му ўзроў ню i 
маг чы мас цям трох кра iн.

— Цi ёсць ужо ней кiя кан-
крэт ныя да сяг нен нi?

— У ме жах Мыт на га са ю за, 
акра мя пе ра хо ду на адзi ныя па-
тра ба ван нi, iдзе пра цэс пе ра хо ду 
на адзi ныя пра цэ ду ры, адзi ныя 
сер ты фi ка ты i iн шыя да ку мен-
ты ў га лi не ацэн кi ад па вед нас цi. 
Пе ра ход да адзi ных да ку мен таў 
да зва ляе атры маць сер ты фi кат 
у ад ной кра i не, а пра дук цыю па-
стаў ляць ва ўсе тры. Гэ та вя лi кае 
да сяг нен не.

— Бiз не су зда ец ца, што пра-
цэ ду ры па цвяр джэн ня ад па вед-
нас цi за над та скла да ныя. Цi так 
гэ та?

— Пра цэ ду ры не па вiн ны быць 
пе ра гру жа ны мi, не пад' ём ны мi для 
тых, хто iх пры мя няе. Па тра ба ван-
нi i пра цэ ду ры па вiн ны быць аба-
ро най для рын ку ад не бяс печ най 
пра дук цыi, але ра зам з тым не 
клас цi ся цяж кiм бя рэ мем на спi ну 
бiз не су. Са мы вя лi кi крок — мак сi-
маль ны пе ра ход да дэк ла ра ван ня, 
ка лi да ку мен ты аб ад па вед нас цi 
пра дук цыi па тра ба ван ням ства ра-
юць са мi вы твор цы. Пад сер ты фi-
ка цыю пад па дае толь кi най больш 
не бяс печ ная пра дук цыя. У гэ тым 
кi рун ку iдзе ўвесь Мыт ны са юз. 
Для яшчэ боль ша га спра шчэн ня 

мы рас пра ца ва лi сiс тэ му элект рон-
най рэ гiст ра цыi дэк ла ра цыi. Але 
трэ ба ра зу мець, што спра шчэн ня 
да бяс кон цас цi не мо жа быць, бо 
сер ты фi ка цыя — гэ та га ран тыя 
трэ ця га не за леж на га бо ку. I для 
та го, каб ор га ны па сер ты фi ка цыi 
вы сту пi лi гэ тым га ран там, iм трэ-
ба быць упэў не ны мi ў бяс печ нас цi 
пра дук цыi, яе якас цi.

— Што сён ня най больш не-
па ко iць у га лi не стан дар ты за-
цыi?

— Вель мi нiз кая ак тыў насць 
мiж дзяр жаў ных тэх нiч ных ка мi-
тэ таў i пра мыс ло вас цi. Апош-
няя, на на шу дум ку, не да ацэнь-
вае зна чэн не стан дар ты за цыi ў 
сва ёй дзей нас цi. Ка лi зга даць 
па ча так фар мi ра ван ня су ве рэн-
ных эка но мiк, то ўсе ха це лi, каб 
стан дар таў у прын цы пе не бы-
ло, бо гэ та да зво лi ла б бес кант-
роль на вы пус каць пра дук цыю, 
па стаў ляць яе на рын кi роз ных 
кра iн. Але з ця гам ча су, ка лi 
ста на вiў ся на но гi бiз нес, прый-
шло жа дан не вес цi ад кры тую i 
зра зу ме лую гуль ню. А для гэ-
та га бы лi па трэб ны стан дар ты. 
Змя нен не мыс лен ня доб ра пра-
явi ла ся ў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi i 
пра яў ля ец ца ця пер у Бе ла ру сi, 
ка лi фi нан са ван не рас пра цоў кi 
стан дар таў бя руць на свае пле-
чы пра мыс лоў цы i бiз нес. Мно гiя 
на шы пра мыс ло выя прад пры ем-

ствы па вiн ны пра чнуц ца i зра зу-
мець, што пра цэс стан дар ты за-
цыi пра дук цыi, якую яны вы раб-
ля юць, — гэ та iх iн та рэс. Толь кi 
адзiн кi на шых ар га нi за цый пры-
ма юць удзел у га ла са ван нi па 
пра ек тах стан дар таў, вы сту па-
юць, ез дзяць на па ся джэн нi роз-
ных тэх нiч ных ка мi тэ таў. Шлях 
пе ра хо ду на мiж на род ныя стан-

дар ты не зва рот ны. Мы iдзём па 
гэ тым шля ху ўжо не пер шы год, 
што да ло на шым пра мыс лоў цам 
шмат кан ку рэнт ных пе ра ваг.

— Якiя праб лем ныя пы тан-
нi ёсць ў сфе ры тэх рэ гу ля ван-
ня?

— Тая да га вор ная ба за, якая 
бы ла ство ра на ў Мыт ным са ю зе, 
па тра буе ўдас ка на лен ня. Мы ўжо 
ба чым, дзе мож на па леп шыць да-
га во ры, дзе мож на спрас цiць па-
ды хо ды. Мы лi чым, што не на ўсю 
пра дук цыю трэ ба рас пра цоў ваць 
тэх нiч ныя рэг ла мен ты, што па вi-
нен быць i iн шы ме ха нiзм, больш 
прос ты, чым усталяванне тэхрэг-
ла мен таў. Тое, што за кон на вы пу-
шча на на тэ ры то рыi кра i ны, мае 
пра ва «ха дзiць» i па тэ ры то рыi 
МС. Па тра буе да пра цоў кi пы тан-
не пе ра ход на га пе ры я ду i пры-
мя нен ня тэх рэг ла мен таў. Iдэя ў 
тым, што прад пры ем ствы па вiн ны 
мець пра ва да тэр мi но ва пры мя-
няць тэх нiч ныя рэг ла мен ты, ка лi 
яны да гэ та га га то выя. Гэ та бу дзе 

сты му ля ваць пра мыс ло васць на 
ўка ра нен не но вых па тра ба ван-
няў, а не на атры ман не ста рых 
да ку мен таў i iх пад аў жэн не.

— Як вы ста вi це ся да пры ня-
та га тэх рэг ла мен ту па лёг кай 
пра мыс ло вас цi?

— Сi ту а цыя з тэх рэг ла мен там 
лёг кай пра мыс ло вас цi, з май го 
пунк ту гле джан ня, бес пад стаў на 
па да гра ва ец ца. Асаб лi вая праб-
ле ма звя за на з вя лi кай удзель-
най ва гой пра дук цыi не вя до ма га 
па хо джан ня. Та му ёсць тыя, хто 
за цi каў ле ны ў гэ тым «па да гра-
ван нi». Ад нос на спра шчэн ня пра-
цэ дур мы пра па на ва лi iн ды вi ду-
аль ным прад пры маль нi кам, якiя 
пла цяць адзi ны па да так, са мыя 
роз ныя ва ры ян ты до ка зу та го, 
што пра дук цыя не бяс печ ная i 
на леж най якас цi. На ват iн фар-
ма цыя з рэ ест ра Мыт на га са ю за, 
якую мож на знай сцi ў iн тэр нэ це, 
бу дзе да стат ко вай, каб ска заць, 
што пра дук цыя прай шла не аб-
ход ныя пра цэ ду ры. Акра мя та-
го, да зва ля ец ца пры мя нен не 
сер ты фi ка таў кра iн МС, iх на цы-
я наль ных зна каў ад па вед нас цi i 
iн ша га. Да рэ чы, 90% пра дук цыi 
ў ме жах тэх рэг ла мен ту трап ляе 
пад дэк ла ра ван не. Але ў лю бым 
вы пад ку трэ ба аба вяз ко ва да-
ка заць па хо джан не та ва ру. Мы 
да па ма га ем прад пры маль нi кам 
па сту по ва пе ра хо дзiць да но вых 
умоў, кан суль ту ем, iмк нём ся 
прый сцi да та го (i гэ та бу дзе са-
мым пра вiль ным), каб усе да ку-
мен ты аб бяс печ нас цi пра дук цыi 
афарм ля лi вы твор цы. Гэ та раз-
гру зiць iн ды вi ду аль ных прад пры-
маль нi каў. Толь кi не трэ ба ча каць 

ад ме ны тэх нiч на га рэг ла мен ту. 
Кра i ны МС на гэ та ад на знач на 
не пой дуць. Пе ра ход ны пе ры яд 
да 1 лi пе ня 2014 го да аб са лют на 
да стат ко вы. На шы ла ба ра то рыi 
сён ня пра цу юць у звы чай ным 
рэ жы ме i мо гуць знач на па вя лi-
чыць коль касць вы пра ба ван няў. 
Тым не менш мы бу дзем яшчэ 
больш спра шчаць пра цэ ду ры. 
Мы да мо вi лi ся на мi ну лым тыд нi 
ў Маск ве, i ця пер афарм ля юц ца 
змя нен нi ў тэх нiч ны рэг ла мент. 
Там бу дзе пра ду гле джа ны цэ-
лы шэ раг спра шчэн няў. Яны бу-
дуць пра па на ва ны на пуб лiч нае 
аб мер ка ван не на 60 дзён. I ўсе 
змо гуць пры маць ак тыў ны ўдзел 
у аб мер ка ван нi.

— Мно гiя iпэш нi кi вель мi ба-
яц ца 1 лiс та па да, ка лi пач нец ца 
ма нi то рынг ганд лё вых цэнт раў 
i рын каў. Гэ ты страх апраў да-
ны?

— За да ча ма нi то рын гу — 
ацэн ка сi ту а цыi, каб ве даць, што 
пра цуе, а што не атрым лi ва ец ца. 
Мо жа быць, не да стат ко ва тых 
змя нен няў, якiя рых ту юц ца. Мо-
жа, змя нi ла ся сi ту а цыя на рын ку. 
Так са ма гэ та вы пра цоў ка за ха-
даў для вы праў лен ня сi ту а цыi. 
Каб цал кам па спець да 1 лi пе ня 
2014 го да «вы чыс цiць» усе сла-
быя мес цы i пе рай сцi на тэх нiч ны 
рэг ла мент, па трэб на кар пат лi вая 
што дзён ная пра ца прад пры маль-
нi каў i прад стаў нi коў дзярж уста-
ноў.

Хоць у перс пек ты ве мы iдзём 
да та го, каб у вы пад ку, ка лi пра-
дук цыя не ад па вя дае па тра ба ван-
ням бяс пе кi i якас цi, за ха ды бы лi 
жорст кi мi. Гэ та трэ ба ра бiць, каб 

аба ра нiць ся бе ад не бяс печ най 
пра дук цыi. Пас ля ўступ лен ня Ра сii 
i Ка зах ста на ў СГА бу дзе спра-
ва ка ва ны вя лi кi рост iм пар ту. I, 
маг чы ма, не са ма га леп ша га. 
Та му па трэб на моц ная i су час ная 
сiс тэ ма на гля ду на рын ку. Але 
ад каз насць па вiн на клас цi ся i на 
ла ба ра то рыi, якiя вы да юць сер-
ты фi ка ты, каб яны ве да лi, што 
бу дзе за вы да чу пад роб ле ных 
да ку мен таў.

— Чым для вас з'яў ля ец ца 
Дзень стан дар ты за цыi?

— Стан дарт — гэ та кан сэн сус 
па мiж усi мi за цi каў ле ны мi ба ка-
мi. Так скла ла ся, што за мя жой 
гэ та, у пер шую чар гу, кан сэн сус 
па мiж вы твор цам i спа жыў цом. У 
на шых кра i нах спа жыў цы пакуль 
не сфар мi ра ва ны ў та кiя ар га нi-
за ва ныя струк ту ры, якiя мо гуць 
мець не па срэд ныя ста сун кi з 
вы твор ца мi. Та му пэў ную част ку 
кло па ту аб спа жыў цу за бi рае на 
ся бе дзяр жа ва. Яна со чыць за 
вы ка нан нем i сва iх iн та рэ саў, i 
iн та рэ саў спа жыў ца. Але спа жы-
вец не мо жа бяс кон ца быць не-
да свед ча ным. Ён па вi нен ад стой-
ваць свае iн та рэ сы. У нас на ват 
вы твор цы не мо гуць пра вiль на i 
вы гад на для ся бе склас цi да га-
вор. I пра мыс лоў цы, i ганд лё выя 
ар га нi за цыi, i спа жыў цы — усе 
па вiн ны ра зу мець, што му сяць 
умець фар му ля ваць свае па тра-
ба ван нi i да бi вац ца iх. Та ды гэ та 
ста не за ко нам. Та му мы ўсе — 
удзель нi кi стан дар ты за цыi. Гэ та 
свя та ўсiх, хто мае да чы нен не да 
пра дук цыi, па слуг, кi ра ван ня i гэ-
так да лей.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

«НЕ ТРЭ БА ЧА КАЦЬ АД МЕ НЫ ТЭХ НIЧ НЫХ РЭГ ЛА МЕН ТАЎ...»

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

«Мы iмк нём ся прый сцi да та го (i гэ та бу дзе са мым 
пра вiль ным), каб усе да ку мен ты аб бяс печ нас цi 
пра дук цыi афарм ля лi вы твор цы. Гэ та раз гру зiць 
iн ды вi ду аль ных прад пры маль нi каў».

ЕЎ РА СА ЮЗ «ЗРЭ ЗАЎ» 
ЗАР ПЛА ТЫ ЧЫ НОЎ НІ КАМ

Са вет мі ніст раў Еў ра пей ска га са ю за (ЕС) для 
эка но міі бюд жэ ту ўнёс зме ны ў зар пла ты і пен сіі 
сва іх чы ноў ні каў. У пры ня тай па ста но ве ўво дзіц ца 
за ма рож ван не апла ты пра цы і пен сій ных вы плат 
на фі нан са вы пе ры яд 2014—2020 га доў. Но вае 
па ла жэн не пра ду гледж вае, што за ра бот ная пла та 
не па вя ліч ва ец ца, ка лі ва ла вы ўнут ра ны пра дукт у 
ЕС ска ра ча ец ца больш чым на 3%», — па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе Са ве та ЕС. Так са ма з 1 сту дзе ня 
2014 г. на чы ноў ні каў ін сты ту таў Еў ра са ю за бу дзе 
на кла дзе ны па да так «са лі дар нас ці» ў па ме ры 6%, 
а для афі цый ных асоб вы шэй ша га звя на ён скла-
дзе 7%. Акра мя та го, пра ду гле джа на па ве лі чэн не 
без кам пен са цый ных вы плат пра цоў на га тыд ня 
«еў ра чы ноў ні каў» з 37,5 га дзі ны да 40 га дзін, і 
з 63 да 65 га доў па вы ша ец ца ўзрост вы ха ду на 
пен сію. Ра зам з тым, пры ня та ра шэн не аб ска-
ра чэн ні на 5% у пе ры яд 2013—2017 га доў шта ту 
ра бот ні каў ін сты ту таў ЕС.

ПЕ РА ХОД НА ЗІ МО ВЫ ЧАС 
ЗА 300 МІЛЬ Ё НАЎ ДО ЛА РАЎ

Пе ра ход Ра сіі на зі мо вы 
час да пра вя дзен ня Алім пі-
я ды-2014 у Со чы мо жа пры-
вес ці да ўзнік нен ня ры зы кі 
для бюд жэ ту кра і ны ў су ме 
300 міль ё наў до ла раў. Пра 
гэ та за явіў кі раў нік арг ка мі тэ та Гуль няў у Со чы 
Дзміт рый Чар ны шэн ка на слу хан нях у Гра мад-
скай па ла це. Ён рас тлу ма чыў, што ў вы пад ку 
пе ра во ду ча су ў між на род ных тэ ле вя шчаль ні каў 
мо гуць змя ніц ца рэ клам ныя кант рак ты, што пры-
вя дзе да ня ўсто ек і прэ тэн зій з бо ку тэ ле кам па-
ній. У вы ні ку фе дэ раль ны бюд жэт па ві нен бу дзе 
вы дзе ліць да дат ко выя срод кі на ўрэ гу ля ван не 
спрэ чак з вя шчаль ні ка мі. 11 каст рыч ніка га зе та 
«Ве да мас ці» са спа сыл кай на не на зва ныя кры-
ні цы на пі са ла, што вяр тан не да зі мо ва га ча су ў 
Ра сіі ад бу дзец ца ў каст рыч ні ку 2014 го да.

У ЦЭНТ РАЛЬ НАЙ ЕЎ РО ПЕ 
ВЫ ПАЎ СНЕГ

У мно гіх кра і нах Цэнт-
раль най Еў ро пы не ча ка-
на вы паў снег, і аў та ўла-
даль ні кі зу сім не бы лі да 
гэ та га га то вы. На за-
ха дзе Аў стрыі ўся го за 
паў га дзі ны на да ро гах 
вы рас лі су мё ты, па лі-
цыя за фік са ва ла дзя сят-

кі ДТЗ, не каль кі па цяр пе лых у ава ры ях атры ма лі 
цяж кія траў мы. Па доб ная сі ту а цыя скла ла ся і ў 
цэнт раль ных ра ё нах Швей ца рыі. Сі ноп ты кі па ве-
да мі лі, што ў блі жэй шы час снег рас та не. Ад нак, 
па пра гно зах, сё ле та Еў ро пу ча кае са мая ха лод-
ная за апош нія дзе ся ці год дзі зі ма.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Вось адзi нае, што я ма гу са бе па ста вiць 
у за слу гу. Усё ас тат няе ра бiў на род. I дзяр-
жа ву так са ма ства раў не я адзiн. Прос та мне 
вы па ла шчас це iс цi ў гэ тым пра цэ се на пе ра-
дзе», — да даў бе ла рус кi лi дар.

Ад каз ва ю чы на ад но з пы тан няў, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка асаб лi ва пад крэс лiў, што 
ў Бе ла ру сi ад сут нi ча юць кан флiк ты на на-
цы я наль най або рэ лi гiй най гле бе: «Нас Бог 
мi ла ваў. Мы заў сё ды, i я ў тым лi ку, па чы на-
ю чы лю быя пе ра мо вы, ка жам аб гэ тым як аб 
най вя лiк шым да сяг нен нi».

ПА ТРЫ Я ТЫЧ НАЕ ВЫ ХА ВАН НЕ 
ПА ВIН НА БЫЦЬ НОР МАЙ У СЕМ' ЯХ

Ад но з пы тан няў, ад ра са ва ных Прэ зi дэн ту, 
да ты чы ла ся ар га нi за цыi су мес ных бе ла рус-
ка-ра сiй скiх пра ек таў, пры све ча ных Вя лi кай 
Ай чын най вай не. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-
зна чыў, што бе ла рус кi бок га то вы не толь кi 
пад клю чыц ца да та кiх ме ра пры ем стваў, але 
на ват стаць га лоў ным пра вад нi ком i iнi цы я та-
рам iх пра вя дзен ня. «Для та го, каб за ха ваць 
па мяць, ста рэй шае па ка лен не па вiн на не прос-
та пом нiць i ад да ваць да нi ну Вя лi кай Пе ра мо зе. 
Мы кож ны дзень, кож ную га дзi ну па вiн ны вы-
хоў ваць сва iх дзя цей, уну каў, у ка го яны ёсць, 
рас каз ваць аб гэ тай вай не», — пад крэс лiў ён.

Кi раў нiк дзяр жа вы пры вёў прык лад з 
аса бiс та га жыц ця. Ён па ве да мiў аб тым, што 
кож ны ве чар рас каз вае свай му ма лод ша му 
сы ну Мi ка лаю гiс то рыi, звя за ныя з ва ен ны мi 
па дзея мi роз ных га доў — не толь кi з Вя лi кай 
Ай чын най вай ной, але i з Ай чын най вай ной 
1812 го да. «Яго (сы на. — За ўва га БЕЛ ТА) 
ужо ця пер не трэ ба па ва роч ваць да та го, што 
бы ла вай на i што фа шыс ты нам на нес лi вя лi кi 
ўрон, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Гэ та 
па вiн на быць нор май у на шых сем' ях, та му 
што ця пе раш няя мо ладзь — доб рая, цу доў-
ная мо ладзь, як мы ка жам, але гэ та мо ладзь 
iн шая». Бе ла рус кi лi дар так са ма ад зна чыў, 
што ў Бе ла ру сi вель мi мно гае ро бiц ца для 
за ха ван ня гiс та рыч най па мя цi.

Прэ зi дэнт за кра нуў у гэ тай су вя зi за кра нуў 
та кую важ ную для Бе ла ру сi праб ле ма ты ку, 
як дэ ма гра фiя. У пры ват нас цi, ён па ве да-
мiў, што ў блi жэй шы час вы зна чыць ва ры янт 
рэа лi за цыi пра ек та «Вя лi кая сям'я». Вы дзя-
лен не не аб ход ных срод каў на пад трым ку на-
ра джаль нас цi ў кра i не бу дзе за бяс пе ча на, 
за пэў нiў кi раў нiк дзяр жа вы.

Што да ты чыц ца пра ек та «Вя лi кая сям'я», 
то раз мо ва па куль што iш ла толь кi аб пра па но-
вах. «На ра дзiў дзi ця — вось та бе эн ная су ма. 
На прык лад, $10 тыс. або $20 тыс., або $5 тыс. 
— бу дзе за ле жаць ад эка на мiч най сi ту а цыi ў 
кра i не», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пад крэс лiў, што гэ та толь кi ад на з пра па-
ноў. Трэ ба бу дзе ў блi жэй шы час вы браць той 
ва ры янт, якi пад штурх не лю дзей на ра джаць 
дзя цей. «Трое дзя цей у сям'i па вiн на быць нор-
май. Толь кi та ды мы бу дзем мець перс пек ты ву 
раз вi вац ца як нар маль ная су ве рэн ная i не за-
леж ная дзяр жа ва, — лi чыць бе ла рус кi лi дар. 
— Ца на пы тан ня вя лi кая, — маг чы ма, $1 млрд., 
а маг чы ма, i $2 млрд. Але i мэ та вя лi кая. Без 
люд ско га рэ сур су нi я кай дзяр жа вы не бу дзе».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па хва лiў Алу Пу га чо-
ву, якая ста ла ма цi двай нят: «Якая ма лай чы на! 
Якое шчас це ў гэ тым уз рос це мець дзя цей».

КА ЛIЙ НАЯ СПРА ВА НЕ ПА ВIН НА 
ШКО ДЗIЦЬ АД НО СI НАМ БЕ ЛА РУ СI I РА СII

«Мы не хо чам, каб з-за гэ та га па цяр пе лi 
на шы ад но сi ны. Ка лi мы з Пу цi ным су стра-
ка лi ся, я ска заў, што нi адзiн Ба ўм герт нер 
цi Ке ры маў не вар тыя та го, каб мы не толь кi 
са пса ва лi ад но сi ны на дзяр жаў ным уз роў нi, 
але на ват аса бiс тыя ад но сi ны бы лi са пса ва-
ныя. Ён ка жа: на 100 пра цэн таў згод ны», — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён ад зна чыў, 
што прэ зi дэн ты да мо вi лi ся ў гэ тай спра ве 
ра за брац ца.

Па вод ле слоў кi раў нi ка бе ла рус кай дзяр-
жа вы, Ула дзi сла ва Баў мгерт не ра вы клi ка лi ў 
Бе ла русь не для та го, каб у ка ме ру па са дзiць, 
а на на зi раль ны са вет (ён стар шы ня на зi раль-
на га са ве та), каб вы ра шыць на ба ле лыя пы-
тан нi. «Пры ехаў па-ча ла ве чы для вы ра шэн ня 
пы тан ня, дык вы ра шай i едзь. Не, ён яшчэ: мы 
гэ та не бу дзем, тое не бу дзем, i вы, па гля дзi це, 
да нас пры паў зя це. Ну, ад каз вай та ды, — ска-
заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Нель га так бу-
да ваць ад но сi ны i бiз нес». «У чым жа мая вi на 
i дзяр жа вы на шай?» — пад крэс лiў Прэ зi дэнт. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што бе ла рус кi 

бок га то вы да ад наў лен ня ад но сiн з «Урал ка-
лi ем». «Гэ та бу дзе толь кi на ка рысць. Пу цi ну я 
ска заў: не за цяг вай це з пры няц цем ра шэн ня. 
У край нiм вы пад ку, хай вы ку пiць дзяр жа ва, 
ця пер гэ та не вя лi кiх гро шай каш туе. Я вам 
абя цаю праз год па вя лi чыць ка пi та лi за цыю 
«Урал ка лiя» ў два ра зы. Мы ве да ем, як гэ та 
зра бiць. Што дрэн на га? Але гэ та спра ва ва-
ша й дзяр жа вы. Хо ча це рын ка ва — вы ра шай-
це рын ка ва. Як бы я вы ра шыў? У мя не праз 
су ткi гэ тыя ак ты вы бы лi б у ру ках на дзей ных 
лю дзей», — ска заў Прэ зi дэнт, звяр та ю чы ся 
да ра сiй скiх жур на лiс таў.

«Мы га то выя ад на вiць гэ тыя ад но сi ны, та-
му што гэ та вы гад на нам. Але яшчэ больш 
вы гад на вам, та му што гэ та прад пры ем ства 
за крэ ды та ва нае, там пад $10 млрд. крэ ды ты. 
Гэ та ве лi зар ная су ма! Гэ та коль кi га доў трэ ба 
пра ца ваць, каб вяр нуць!» — да даў кi раў нiк 
дзяр жа вы. «Мы з лю бым вы бу ду ем ад но сi ны, 
— пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Але 
мы больш не ха це лi б ба чыць тут жу лi каў».

У час раз мо вы з Прэ зi дэн там ра сiй скiя 
жур на лiс ты вы ка за лi за кла по ча насць сi ту а-
цы яй у Бе раз нi ках, на зваў шы iх го ра дам-ка-
та стро фай: на се ле ны пункт iдзе пад ва ду з-за 
пра ва лаў грун ту. Мяс цо выя ўла ды спра бу юць 
знай сцi гро шы на вы ра шэн не гэ тай праб ле-
мы, пры гэ тым асоб ныя ра сiй скiя СМI ўвяз-
ва юць не бяс печ нае ста но вi шча з ад сут нас цю 
эфек тыў на га ме недж мен ту «Урал ка лiя», у 
пры ват нас цi Ула дзi сла ва Ба ўм герт не ра.

На гэ та Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў: 
«Я вам ска жу, дзе знай сцi гро шы. За браць у 
ня год нi каў ак цыi, якiя не зра зу ме ла як iм да-
ста лi ся, i на кi ра ваць лю дзям у Бе раз нi кi. За 
$20 млрд., якiя каш та ва ла кам па нiя, мож на 
бы ло па бу да ваць квiт не ю чы рай, па сё лак, 
вы вез цi лю дзей з гэ та га ба ло та, з го ра да, якi 
сён ня пра валь ва ец ца пад зям лю».

«Ке ры маў, ке ры маў цы i iн шыя Ба ўм герт-
не ры ўзя лi гэ та прад пры ем ства, яны за яго 
га ран та ва лi са цы яль ную ад каз насць, ра бо ту i 
гэ так да лей. Я ж ве даю: яны га ран та ва лi, ка лi 
ад бi ра лi гэ та прад пры ем ства. Ве да е це, як я 
зра бiў бы? Я Ке ры ма ва i ке ры маў цаў за крыў 
бы ў ад ну ка ме ру, на заўт ра яны пра да лi б усе 
ак ты вы па са май вы со кай ца не, а ка лi б не 
знай шлi па куп нi ка — я iм знай шоў бы. Гэ та 
$12-13 млрд. (але гэ та ця пер, пры спа дзе, а 
ра ней бы ло $20 млрд.), i гэ та ўсё я ад пра вiў 
бы ў Бе раз нi кi», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

«Вы не там шу ка е це — вы шу ка е це ў Баў-
м герт не ра. Якiя гро шы ў Ба ўм герт не ра? Со-
тая до ля та го, што ў ке ры маў цаў, каб вы ве-
да лi. Ён быў «на ём ным», але ён вi на ва ты», 
— да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Я атры маў пiсь мо ад жы ха роў Бе раз нi-
коў — вось ба чы це, усе звяр та юц ца да са-
вец кiх ме та даў, са бра лi под пi сы ў на ро да, у 
тых, хто пра цуе. Я ха цеў сам ту ды пры ехаць 
i рас ка заць усю праў ду лю дзям, як гэ та бы ло. 
Але ду маю: не так зра зу ме юць. А ад каз мы 
лю дзям да дзiм, мы яго рых ту ем. Але я ж ве-
даю, як збi ра лi под пi сы. Ра бо ча му ўсё роў на, 
хто бу дзе кi ра ваць, яму па трэб на ра бо та. А 
яны за гу бi лi прад пры ем ства! $900 каш та ва ла 
то на ка лiй ных угна ен няў на су свет ным рын ку. 
Сён ня — $230, i яны яшчэ дэм пiн гу юць, яшчэ 
тан ней пра да юць. Дык ад куль бу дуць гро-
шы?» — рэ зю ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У гэ тай су вя зi ён ска заў, што з Ба ўм герт-
не рам у Бе ла ру сi абы хо дзяц ца гу ман на. «Гу-
ман на — у трох па ка ё вай ква тэ ры жы ве, па-
вод ле ма iх да ных. Ку ды яго пра па ну е це яшчэ 
ад пра вiць? У Бе раз нi кi? Ён жа ўчы нiў зла чын-
ства! Вы маг лi б ска заць: ад дай це яго нам, 
ра сi я нам, мы са мi раз бя ром ся. Ка лi лас ка, 
ня хай пры яз джае ге не раль ны пра ку рор Чай-
ка, i па за ко не вы за бi ра е це Ба ўм герт не ра ў 
ка ме ру ў Бу тыр цы або ў якiм-не будзь iн шым 
мес цы, вя дзi це рас сле да ван не, мы бу дзем 
да па ма гаць. Ён вам больш шко ды на нёс. Па-
куль прось баў та кiх не бы ло», — ска заў Прэ-
зi дэнт. «Толь кi не ду май це, што Лу ка шэн ка 
за ма нiў Ба ўм герт не ра ў Бе ла русь, па са дзiў 
у ка ме ру i кож ны дзень здзе ку ец ца з яго. Ды 
мне i без Баўм герт не ра праб лем ха пае», — 
да даў кi раў нiк дзяр жа вы.

На огул, га во ра чы аб маг чы мас цi про да-
жу буй ных ак ты ваў у Бе ла ру сi, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што ажыц цяў ляць гэ-
та трэ ба вель мi аку рат на i спа кой на, каб не 
ства рыць ача гоў на пру жа нас цi ў гра мад стве. 
Пас ля гэ та на пру жан не бу дзе вель мi скла да-
на ўста ра нiць. «Пас ля, ка лi ў ця бе бан ды ты 
за хо пяць эка но мi ку, а яны ўжо ў це нi тры ма-
юць сва iх ба е вi коў, зброю i iн шае, страш ная 
зброя рас па ўзла ся па све це — тэ ра рызм, 
яны што хо чаш уклю чаць, каб толь кi про цi-
ста яць дзяр жа ве i за ха ваць сваё, — ска заў 

Прэ зi дэнт. — Гэ та га нель га да пус цiць. Гэ та 
нi вод ная дзяр жа ва да пус цiць не мо жа».

Аляк сандр Лу ка шэн ка лi чыць, што ў Бе ла-
ру сi не пры маль ная не праз рыс тая ры нач ная 
эка но мi ка. У кра i не ёсць шмат дзяр жаў ных 
ак ты ваў, якiя з'яў ля юц ца смач ны мi ка вал ка мi 
для роз ных алi гар хаў. Але Прэ зi дэнт ад хi лiў 
усе пра па но вы пра даць iх не за кон на.

Ён на га даў, што ак цыi ААТ «Бе ла русь ка-
лiй» бы лi пра па на ва ны за $30 млрд., не ка то-
рыя лi чы лi гэ ту ца ну не рэ аль най, але пас ля 
пры зна лi, што бе ла рус кае прад пры ем ства 
мо жа столь кi каш та ваць. «Дык я ка жу: вось, 
му жы кi, бя ры це, вось ца на «Бе ла русь ка лiя» — 
$30 млрд., — рас ка заў Прэ зi дэнт. — I мне пра-
па ну юць: да вай $15 млрд., з iх $10 млрд. дзяр-
жа ве, $5 млрд. — та бе. Не пра хо дзiць. Нам 
та кая ры нач ная эка но мi ка не па трэб на».

ПРЭ ЗI ДЭНТ СУ ПРАЦЬ АБ' ЯД НАН НЯ 
МА ЗА I КА МА ЗА I ПРО ДА ЖУ БЕ ЛА ЗА

Як пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка, каб 
пры ва ты за ваць бе ла рус кае прад пры ем ства 
або яго част ку, iн вес тар па вi нен быць га то вы 
ўкла даць iн вес ты цыi ў яго раз вiц цё, пры ўно-
сiць но выя тэх на ло гii, ад кры ваць но выя рын кi 
для пра дук цыi.

«Ка лi ўзяць гэ тыя тры па ра мет ры, то гро-
шай (у ра сiй ска га бо ку. — За ўва га. БЕЛ ТА ) 

ня ма, тэх на ло гii гор шыя, чым на МА Зе, та му 
што МАЗ вы раб ляе кан ку рэнт ную пра дук цыю, 
якая пра да ец ца не горш, чым Ка мАЗ, ка лi iх 
па ста вiць у роў ныя ўмо вы», — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. Мiн скi аў та ма бiль ны за вод 
— гэ та ма дэр нi за ва нае прад пры ем ства. За раз 
тут вя дзец ца па глыб ле ная ма дэр нi за цыя. Та-
му цал кам аб грун та ва ныя пы тан нi да ра сiй скiх 
парт нё раў ад нос на iх удзе лу ў гэ тым пра цэ се. 
«Ка лi вы iдзя це — як вы бу дзе це ўдзель нi чаць 
у ма дэр нi за цыi? Нi як? Та ды ў мя не ўзнi кае 
пы тан не: а цi не атры ма ец ца так, што вы прад-
пры ем ства гэ та за бе ра це за бяс цэ нак (гро шай 
жа ня ма) i з ча сам на МА Зе бу дуць вы раб ляць 
толь кi дыс кi для аў та ма бi ляў. Не мо жа быць 
та кое? Мо жа. Вось вам i ад каз на ва ша пы-
тан не», — ска заў Прэ зi дэнт.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што ён су праць про да жу Бе лА За: «Бе лАЗ 
мы нi ко му не ад да ём. Гэ та адзiн з на шых 
брэн даў, гэ та го нар Бе ла ру сi». Па вод ле слоў 
Прэ зi дэн та, за вод зай мае больш за 30% су-
свет на га рын ку ве лi ка гру за вых аў та ма бi ляў. 
Прад пры ем ства пер шым у све це зра бi ла аў-
та ма бiль гру за па ды маль нас цю 450 т.

«Ка лi хто-не будзь хо ча iн вес та ваць i но-
выя рын кi ад крыць (та му што тэх на ла гiч на 
мы тут не ад ста ём — мы на вель мi вы со кiм 
уз роў нi, су пра цоў нi ча ем з вя ду чы мi фiр ма мi), 
мы з iм пой дзем на ка а пе ра цыю, пра да дзiм 
част ку ак цый. Але па куль та кiх жа да ю чых 
ня ма. А каб ка му-не будзь спла вiць Бе лАЗ — 
вы клю ча на! Гэ та як з «Бе ла русь ка лi ем».

ПРА ДЭ НА МI НА ЦЫЮ, РАЗ МЕР КА ВАН НЕ 
ВЫ ПУСК НI КОЎ I... КА ЗI НО

За кра нуў Прэ зi дэнт i не ка то рыя iн шыя пы-
тан нi сi ту а цыi ў Бе ла ру сi.

Па вод ле яго слоў, пра вес цi дэ на мi на цыю 
ў Бе ла ру сi мож на ў лю бы час, але лепш гэ-
та ра бiць ва ўмо вах ста бiль най сi ту а цыi на 
ва лют ным рын ку. «Дэ на мi на цыя — гэ та не 
праб ле ма. Гэ та чыс та тэх нiч ны пра цэс. Мы 
блiз ка да гэ та га пы тан ня за раз не па ды хо-
дзi лi. Але пра вес цi та кую дэ на мi на цыю мы 

га то выя ў лю бы час», — ска заў Прэ зi дэнт. 
«Ка лi гэ та бу дзе маг чы ма з пунк ту гле джан ня 
ва лют на га рын ку, мы пра вя дзём. Гэ та ж не 
ад на мо ман та вая ак цыя. Гэ та ўсё аб' яў ля ец-
ца за га дзя, пад пiс ва ец ца ўказ. Бу дуць па ра-
лель на ха дзiць ста рыя i но выя ку пю ры. Гэ та 
не не ча ка ная з'я ва, а звы чай ная тэх нiч ная 
апе ра цыя», — ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў 
Бе ла ру сi ўжо ёсць во пыт пра вя дзен ня дэ-
на мi на цыi. «Гэ та не праб ле ма. Мы са мi гэ та 
ад чу ва ем, та му ў нас пад рых та ва ны i ад дру-
ка ва ныя но выя гро шы, но выя ку пю ры. Яны 
ўжо не адзiн год на скла дзе ля жаць. Па трэб-
на ад па вед ная пад рых тоў ка i каб скла ла ся 
сi ту а цыя. Та ды мы аб' явiм лю дзям пра гэ та 
за га дзя, пад пi шам указ i пра вя дзём дэ на мi-
на цыю», — за явiў бе ла рус кi лiдар. «Важ ней 
iн шае пы тан не, — каб у нас ста бiль насць 
бы ла на ва лют ным рын ку, i шмат у чым гэ-
та за ле жыць ад ра бо ты эка но мi кi, экс пар ту, 
ад iм пар ту, яко га па вiн на быць менш, — ад-
зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Але i гэ та 
для нас не са мае га лоў нае. Для нас са мае 
га лоў нае — спа кой i ста бiль насць на сель-
нiц тва, каб яны не бе га лi па за кут ках i не 
спра ба ва лi пе ра вес цi на цы я наль ную ва лю ту 
ў за меж ную».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явiў, што ў Бе ла-
ру сi па асоб ных спе цы яль нас цях мо гуць па вя-

лi чыць тэр мiн ад пра цоў кi па раз мер ка ван ні. 
«Сён ня ў нас ка лi на бюд жэт ным ад дзя лен нi 
ву чыў ся, то па раз мер ка ван ні па вi нен ад пра-
ца ваць два га ды. Мы гэ та не ад мя ня лi. I ця пер 
на ад ва рот ду ма ем аб уз мац нен нi гэ тай нор-
мы ха ця б па не ка то рых спе цы яль нас цях. Але 
мы не мо жам ча ла ве ку, якi за кан чвае ВНУ, 
ска заць, каб ён ад пра цоў ваў пяць га доў. Мы 
па вiн ны з iм за клю чыць да га вор i толь кi праз 
пяць га доў мо жам уз мац нiць гэ ту па лi ты ку», 
— ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Што да ты чыць ка зi но ў Бе ла ру сi, то нi хто 
не збi ра ец ца iх за кры ваць, але кант роль за iх 
дзей нас цю бу дзе ўзмоц не ны. «Ка лi ў Ра сii па-
ча лi за ба ра няць iг раль ны бiз нес, яны хлы ну лi 
ў Бе ла русь, асаб лi ва з Маск вы. У не ка то рых 
ру кi свяр бе лi за ба ра нiць гэ та. Я ска заў: не, 
не ра бi це гэ та га. Па гля дзiм, на ня суць яны 
нам урон цi не на ня суць. I мы вель мi жорст ка 
ажыц цяў ля ем кант роль дзей нас цi ка зi но, але 
не за ба ра ня ем iх. Мы не хо чам iх на кух нi за-
га няць або яшчэ ку ды-не будзь. Але кант роль 
вель мi жорст кi, каб усё бы ло па пра вi лах. Я 
не ду маю, што яны штось цi дзесь цi не ад мы-
юць. Але яны не ста лi ў нас кры мi наль ны мi 
цэнт ра мi», — ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што кант роль iг-
раль най дзей нас цi бу дзе ўзмац няц ца. «Мы 
ўдас ка наль ва ем наш кант роль, спра бу ем яго 
ўзмац няць аж да та го, што за мах ну лi ся на той 
уз ро вень кант ро лю, якi вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
Лас-Ве га се. I та кiх з'яў, як у Маск ве, мы ў нас 
не ба чым. Хоць, я так ад чу ваю, што з Маск вы 
мно гiя пе ра бра лi ся ў Мiнск. I мно гiя ба га тыя 
маск вi чы з за да валь нен нем пры ля та юць на 
сва iх са ма лё тах i па кi да юць тут гро шы, i не-
ма лыя. 

Ён рас ка заў, што ня даў на ў ад ным ка зi но 
бы лi за тры ма ны не каль кi ча ла век. «Ту ды пры-
еха лi маск вi чы, ну i, пад пiў шы, за ха це лi дзяў-
чат. У нас гэ та вель мi жорст ка, мы ў пы тан нях 
ба раць бы з ганд лем людзь мi зна хо дзiм ся ся-
род лi да раў у све це. У нас вель мi жорст кае за-
ка на даў ства ад нос на гэ та га. Дык вось, па бег лi 
гэ тыя з ка зi но шу каць дзяў чат — ну пра ма ў 
ка ме ру i за бег лi», — рас ка заў Прэ зi дэнт.

СПРА ВЫ МIЖ НА РОД НЫЯ
Ад каз ва ю чы на пы тан не, ча му Бе ла русь 

да гэ туль не пры зна ла не за леж насць Аб ха зii 
i Паўд нё вай Асе цii, кi раў нiк дзяр жа вы ад зна-
чыў: «А гэ та трэ ба? Цi трэ ба сён ня, з пунк ту 
гле джан ня на ват Ра сi i, бу да ра жыць гэ тае пы-
тан не?». «Мы пры зна ем не за леж насць Аб-
ха зii i Паўд нё вай Асе цii — ад ра зу ўзбу дзiц ца 
Гру зiя, уз бу дзяц ца кра i ны, дзе ёсць тэ ры та-
ры яль ныя прэ тэн зii, ад ра зу За хад ус хо пiц ца. 
Гэ та трэ ба Ра сii? Дзя куй богу, пе ра жы лi гэ-
ты мо мант, i так пы тан не нi хто не ста вiць, а 
мы прос та не хо чам апы нуц ца ка та лi за та рам 
гэ тай не па трэб най тэн дэн цыi. На вош та?» — 
пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт ад зна чыў так са ма, што Бе ла-
русь не адзiн год су пра цоў нi чае з Аб ха зi яй i 
Паўд нё вай Асе цi яй. «Мы да па маг лi iм тэх нi-
кай, трак та ра мi, уза е ма дзей нi ча ем у ганд лi. 
Мы ўсю ды дэ ман стру ем, што су пра цоў нi ча ем 
з дзяр жа вай. Але абы шло ся без па лi тыч най 
трас кат нi. Яна б ня мно га да ла Ра сii, а нас 
апус цi ла б на та кое дно, дзе б мы на огул не 
ба чы лi перс пек ты вы. Ка лi б гэ тыя ры зы кi Ра-
сiя па дзя лi ла з на мi, узя ла на ся бе, я аса бiс та 
пад пi саў бы гэ ты ўказ. Але та ко га ад ка зу я не 
атры маў», — за явiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Так што прай шоў час, на вош та сён ня з 
пунк ту гле джан ня нар маль на га па лi ты ка бу-
да ра жыць гэ тую праб ле му i за яў ляць аб пры-
знан нi, пры зна ваць? Ка лi гэ та бу дзе пы тан не 
жыц ця i смер цi для Ра сii — мы на ват спра чац ца 
не бу дзем на гэ тую тэ му. Але гэ та не пы тан не 
жыц ця i смер цi», — рэ зю ма ваў Прэ зi дэнт.

Гэ так жа Прэ зi дэнт не ба чыць праб лем з 
пад пi сан нем Укра i най па гад нен ня з Еў ра са-
ю зам. Ён на га даў, што ня даў на ад бы ла ся яго 
су стрэ ча з прэм' ер-мi нiст рам Укра i ны Мi ка ла-
ем Аза ра вым, дзе ў тым лi ку аб мяр коў ва ла ся 
i гэ тае пы тан не. «Я паў та рыў тое, што ска заў 
пры ўсiх прэ зi дэн тах: пры Пу цi не, Яну ко вi чу, — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Стра ху ня ма 
i ў тым, што яны (Укра i на. — За ўва га. БЕЛ ТА) 
неш та пад пi шуць з Еў ра пей скiм са юзам. Не-
бяс пе ка ў тым, што яны ў гэ тых да ку мен тах 
за кры юць са бе шлях да нас, у Мыт ны са юз, 
АЭП i Еў ра зiй скi эка на мiч ны са юз», — ска заў 
кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы.

«ДОБ РЫ НА СТРОЙ ГАС ЦЕЙ 
ЧЭМ ПI Я НА ТУ СВЕ ТУ ПА ХА КЕI ВАЖ НЕЙ 
ЗА АТРЫ МАН НЕ ЛIШ НIХ $10 МЛН»

«Я ўсiх па пя рэ дзiў — i пры ват нi каў, i дзяр-
жа ву: не дай бог, вы кра i ну згань бi це цэ на мi 
на гас цi нiч ныя ну ма ры, пра дук ты хар ча ван ня. 
Звы чай на, ве да е це, цэ ны па ды ма юць за воб-
лач ныя — гэ та гань ба. Укра i ну да гэ та га ча су 
па ло шчуць за чэм пi я нат Еў ро пы па фут бо ле», 
— ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. На яго дум ку, 
лю дзi, якiя пры еха лi ў кра i ну, дзе па вы ша-
ны цэ ны на гас цi нiч ныя па слу гi ўтрая, у лю-
бым вы пад ку бу дуць пла цiць, але «з'е дуць з 
са пса ва ным на стро ем». «Ну вый гра ем мы 
$3 млн. або $10 млн... Ну што та кое для кра-
i ны $10 млн»? — за даў ся пы тан нем Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. Па вод ле яго слоў, больш 
важ на, з якiм на стро ем лю дзi па кi нуць кра i ну. 
«Мы аку рат на ў гэ тых ад но сi нах дзей нi ча ем, 
не да зво лiм, каб за дзi ра лi цэ ны i крыў дзi лi 
лю дзей», — за пэў нiў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзга даў аб сва iх раз-
ва гах увес цi вы яз ную пош лi ну на мя жы для 
гра ма дзян, якiя ма юць на мер ра бiць па куп кi 
ў Еў ра са ю зе. «Не ка то рыя на шы та ва ры шы 
за во сем ме ся цаў па 700 ра зоў вы яз джа лi ў 
Еў ра са юз: пры во зяць ад туль шмац цё, пра да-
юць, ту ды вя зуць па лi ва, яшчэ штось цi. Ра ней 
iх спе ку лян та мi на зы ва лi. Ця пер гэ та — бiз нес, 
i ён аба роч ва ец ца тым, што на сель нiц тва ў 
па го нi за еў ра са ю заўс кi мi ану ча мi вы во зiць 
з кра i ны да $3 млрд — у Лiт ву, Поль шчу, а 
яны нас яшчэ кры ты ку юць: жаб ра кi, бед ныя 
бе ла ру сы», — кан ста та ваў бе ла рус кi лi дар i 
пад крэс лiў, што ба чыць у гэ тым праб ле му.

Пры гэ тым Прэ зi дэнт звяр нуў ува гу, што 
бе ла рус кая пра дук цыя якас ная i за па тра ба-
ва ная на ра сiй скiм рын ку. «Бя лiз ну, лю бую 
воп рат ку, абу так, якія мы пры вя зём, iм гнен на 
на лю бым кiр ма шы на пра ця гу трох га дзiн 
рас куп ля юць. I гэ та ты чыц ца Маск вы — пра-
су ну та га го ра да», — ад зна чыў ён. «Бы лi ча-
сы, ка лi ра сi я не за кры лi ўвоз цi то ма лоч най 
пра дук цыi, ці то ча го яшчэ, дык пры яз джа лi 
бран скiя, сма лен скiя лю дзi i са мi вы во зi лi 
ўсё ад сюль. I на мя жы iх спы нiць нi хто не 
мае пра ва. Гэ та свед чыць аб якас цi i кан ку-
рэн та здоль нас цi», — рэ зю ма ваў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Паводле матэрыялаў БЕЛТА.

«ЯК НI КО ЛI ВАЖ НА БЫЦЬ РА ЗАМ»
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БЕЗ ПРА ВА НА ПА РА ЖЭН НЕ
Мін скае «Ды на ма» атры ма ла дру гую хат нюю 

пе ра мо гу ў гру па вой ста дыі Лі гі чэм пі ё наў.
27:20 — ме на ві та з та кім лі кам «бла кіт на-бе-

лыя» пе рай гра лі швей цар скі «Ва кер», ка ман ду за-
дзір лі вую, здоль ную на сен са цыю, але не больш. 
Бе ла ру сы рас клад ва лі аба ро ну апа не нта, як плас-
ты ка вы кан струк тар. Ча сам хлоп цы Ба ры са Дэ ні ча 
на огул фе е ры лі, за кід ва ю чы швей цар цам пры го-
жыя, эле гант ныя га лы. На жаль, дру гая па ло ва 
ўваб ра ла ў ся бе не толь кі ку раж 39-га до ва га ва-
ра та ра Дзі міт рыя Пе я на ві ча, але не вя ліч кі сум бур 
і па мыл кі ў ата цы, якія не да зво лі лі бе ла ру сам 
да сяг нуць ад зна кі ў 30 трап ных кід коў. Та му, на-
пэў на, і не дзіў на, што га лоў ны трэ нер «Ды на ма» 
на пас ля мат ча вай су стрэ чы з жур на ліс там вы гля-
даў вель мі за ду мен на, стом ле на, ні бы пе ра нёс за 
дзень не ад ну, а дзве ад каз ныя су стрэ чы.

— Гэ та бы ла шчы рая гуль ня, — па зі ра ю чы на ка-
рэс пан дэн таў, па чаў свой ма на лог Ба рыс Дэ ніч. — У 
мя не кры ху зме ша ныя па чуц ці ад гэ та га мат ча. Мы 
доб ра згу ля лі ў аба ро не, ад нак я не вель мі за да во-
ле ны на шай гуль нёй у ата цы. Ка ман да да пус ці ла 
не каль кі сур' ёз ных так тыч ных па мы лак. Праў да, гэ та 
нар маль на, у ка лек ты ве шмат но вых ганд ба ліс таў. І 
на тое, каб на ла дзіць гуль ня выя су вя зі, па трэб ны час. 
Пе ра мо га — гэ та доб ра. Але каб па спя хо ва вы сту-
паць у Лі зе чэм пі ё наў, не аб ход на ра біць больш.

Та рас ШЧЫ РЫ.


