
Пра но вую па са ду
— Ве да е це, ка лі пра цу еш 

стар шым трэ не рам, дзесь ці ўжо 
ра зу ме еш, як зра біў бы на мес цы 
га лоў на га трэ не ра ў той ці ін шай 
сі ту а цыі, — ад зна чае 38-га до вы 
спе цы я ліст. — Зда ец ца, на па чат-
ку го да ў ад ной з раз моў з Ана-
то лем Кап скім, стар шы нёй праў-
лен ня ФК БА ТЭ, ён спы таў, што 
ду маю пра тое, каб ка лісь ці ўзна-
ча ліць ка ман ду. Зра зу ме ла, пас ля 
та го пы тан ня я ўжо ў пэў ным сэн се 
ўяў ляў ся бе ў гэ тай ро лі.

Трэ не ры-на стаў ні кі
— Усе трэ не ры, з які мі я пра ца-

ваў, па кі ну лі ўва мне част ку ся бе. 
Я заўж ды са чыў за імі, ана лі за ваў 
іх пра цу. Але най боль шы ўклад у 
маё трэ нер скае ста наў лен не ўнёс 
Вік тар Мі хай ла віч Ган ча рэн ка. Я 

ўдзяч ны яму за тое, што ён у свой 
час за пра сіў мя не ў трэ нер скі штаб 
ка ман ды, ні ко лі не ўтой ваў ад мя-
не ін фар ма цыю, дзя ліў ся ёю.

Што ты чыц ца за меж ных спе-
цы я ліс таў, мне па да ба ец ца пра-
ца Лу ча на Спа ле ці, Ма сі мі лі я на 
Алег ры, Кар ла Ан чэ ло ці. Мне 
ці ка ва на зі раць за ра бо тай усіх 
топ-трэ не раў.
Па раў на нні з Ган ча рэн кам

— Я спа дзя ю ся, што пад рых та-
ва ны да гэ та га. Але як бу дзе ўсё 
на са мрэч, па ка жа толь кі час.

Пра ін та рэс да бы ло га 
гал кі пе ра БА ТЭ 

Юрыя Жаў но ва, які ня даў на 
па кі нуў пі цер скі «Зе ніт»

— Юрый — вы дат ны ва ра-
тар. Ад нак у яго вя лі кія праб-

ле мы са зда роў ем. Най перш 
трэ ба, каб ён па пра віў ся. І ка лі 
ў яго бу дзе ўсё ў па рад ку, та-
ды мож на бу дзе вес ці ней кую 
раз мо ву. Праў да, усе ра шэн ні 
пра но выя транс фе ры бу дзем 
пры маць ужо на пры кан цы се-
зо на. У нас ёсць пэў ныя пла ны, 
на мёт кі, але ка заць пра іх яшчэ 
да час на.
Аб пра цоў ных спрэч ках з бы-

лым трэ не рам
— Мы з Вік та рам Мі хай ла-

ві чам ад на дум цы. Зра зу ме ла, 
у нас, як у лю бым трэ нер скім 
шта бе, ча сам уз ні ка лі пэў ныя 
пы тан ні, роз на га лос сі, але буй-

ных спрэ чак не бы ло. Ця пер як 
га лоў ны трэ нер бу ду пра соў ваць 
свае ідэі.
Зме на ў стаў лен ні фут ба ліс таў 

пас ля пры зна чэн ня
— У гэ тым я не ад чуў вя лі кай 

роз ні цы. У ва чах фут ба ліс таў, іх 
па во дзі нах я ба чыў пад трым ку, 
ад чу ваў да вер. Па доб нае бы-
ло і пад час трэ ні ро вак, і пад час 
гуль ні. Я вель мі ўдзяч ны ім за 
гэ та.

Аляк сандр Глеб з Вік та рам 
Ган ча рэн кам бы лі на «ты»...

— Ён, на пэў на, са мно гі мі на 
«ты». Ад нак па доб нае не азна-
чае, што па між імі не бы ло дыс-

тан цыі «трэ нер — фут ба ліст». 
Тое ж са мае і ў мя не. Ад нак да 
Аляк санд ра ня ма ні я кіх прэ тэн зій 
да пра цы ў трэ ні ро вач ным пра-
цэ се, па во дзін у ка лек ты ве. Усё 
роў на ў нас ёсць суб ар ды на цыя, 
якой ён пры трым лі ва ец ца.
Су стрэ ча з ба лель шчы ка мі

— Мяр кую, што яе ар га ні-
зу юць. Мы ча сам ла дзім для іх 
су стрэ чы, ад кры тыя трэ ні роў кі 
ка ман ды, ку ды заў зя та ры так-
са ма пры яз джа юць. Я заўж ды 
ад кры ты для ама та раў фут бо-
ла, і іх по гляд вель мі важ ны для 
мя не і клу ба.

Бу даў ніц тва 
но ва га ста ды ё на

— У нас з'я віц ца цу доў ны 
ста ды ён. І чым ра ней мы вый-
дзем на яго га зон, тым для нас 
бу дзе больш пры ем на. Ве даю, 
коль кі вы сіл каў для гэ та га пры-
кла да юць лю дзі, якія зай ма-
юц ца бу доў ляй. Фут ба ліс там 
і трэ нер ска му шта бу хо чац ца 
згу ляць на но вым ста ды ё не ўжо 
сё ле та.

Кам плек та ван не 
трэ нер ска га скла ду

— Мы да пра цу ем се зон з трэ-
нер скім шта бам, які ма ем ця пер. 
Ужо пас ля па ду ма ем над тым, ці 
трэ ба неш та мя няць. І ка лі нам 
бу дзе нех та не аб ход ны, без умоў-
на, бу дзем да лу чаць.

Пра ві до вішч ны фут бол
— Мы ўсе хо чам, каб на шы 

фут ба ліс ты заўж ды па каз ва-
лі яр кі, ві до вішч ны фут бол. На 
жаль, на ват не ўсе топ-клу бы 
дэ ман стру юць вель мі пры го жы 
фут бол, бо ра біць гэ та па ста ян-
на вель мі скла да на. Мы так са ма 
ста ра ем ся, але не заўж ды на шы 
жа дан ні су па да юць з на шай рэ-
ча іс нас цю.

Ста жы роў кі 
і за меж ныя зна ём ствы

— Я час та ез дзіў на ста-
жы роў кі ра зам з Вік та рам 
Мі хай ла ві чам. У яго больш 
шчыль ны кан такт ме на ві та з 
га лоў ны мі трэ не ра мі. Што да 
мя не, пе рад гуль нёй з «Го ме-
лем» я раз маў ляў з Ле а ні дам 
Ку чу ком, га лоў ным трэ не рам 
мас коў ска га «Ла ка ма ты ва». 
Ця пер пла ную су стрэц ца і па-
гу та рыць з ім.

Га лоў нае ўра жан не 
ад кар' е ры фут ба ліс та

— Гэ та пер шае чэм пі ён ства 
БА ТЭ ў 1999 го дзе. У той час 
па доб нае для нас бы ло ўпер-
шы ню. Трэ ба ўзга даць і ўдзел у 
Лі зе чэм пі ё наў. Згу ляць у гэ тым 
тур ні ры ма рыць кож ны фут ба-
ліст.
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«Я ЗАЎЖ ДЫ АД КРЫ ТЫ ДЛЯ БА ЛЕЛЬ ШЧЫ КАЎ»«Я ЗАЎЖ ДЫ АД КРЫ ТЫ ДЛЯ БА ЛЕЛЬ ШЧЫ КАЎ»
Трэ нер скія зме ны ў ста не ба ры саў ска га БА ТЭ рэд кія, як 
дождж у пус ты ні. За ўсю су час ную гіс то рыю клу ба, якая па-
чы на ец ца з 1996 го да, на ка пі тан скім мос ці ку да апош ня га 
ча су бы ло ўся го тры спе цы я ліс ты: Юрый Пун тус, Ігар Кры ву-
шэн ка і Вік тар Ган ча рэн ка. Але ня даў ні пе ра езд у Крас на дар 
Ган ча рэн кі, зра зу ме ла, спа ра дзіў но вае трэ нер скае на зна чэн-
не. Праў да, но вы ве ла сі пед у Ба ры са ве пры дум ляць не ста лі, 
за меж ні каў не за пра ша лі, а вы ра шы лі да ве рыць ка лек тыў 
стар ша му трэ не ру ка лек ты ву Аляк санд ру ЕР МА КО ВІ ЧУ, ча ла-
ве ку, які амаль усё сваё спар тыў нае жыц цё пры свя ціў БА ТЭ. 
Як фут ба ліст ён зна ка вая фі гу ра для ка ман ды. А вось у трэ-
нер скім склад ні ку — асо ба для мно гіх па куль не зна ё мая. І каб 
ад кры та прэ зен та ваць «коў ча», ба ры саў скі клуб ар га ні за ваў 
спе цы яль ную прэс-кан фе рэн цыю, на якой но вы га лоў ны трэ-
нер упер шы ню ў шы ро кім фар ма це па гу та рыў з прэ сай.
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Не бу дзе пе ра больш ван-
нем ска заць, што Са друж-
насць Не за леж ных Дзяр-
жаў пе ра жы вае на на шых 
ва чах адзін з най больш 
ці ка вых эта паў у сва ім 
раз віц ці. Гэ та звя за на з 
пра цэ са мі еў ра зій скай 
ін тэ гра цыі, іні цы я ва ны мі 
Ра сі яй, Бе ла рус сю і Ка зах-
ста нам. Сён ня ад бы ва ец ца пе ра-
асэн са ван не ро лі ар га ні за цыі: СНД 
пры мае на ся бе функ цыі не толь кі 
рэ гі я наль на га між на род на га рэ гу-
ля та ра і дыс ку сій най пля цоў кі, 
якой дэ-фак та су поль насць бы ла 
да гэ та га ча су, але і ста но віц ца 
ад ной з фаб рык еў ра зій ска га ін-
тэ гра цый на га пра цэ су, дзе вы пра-
цоў вац ца фар мат уза е ма дзе ян ня 
бу ду ча га Еў ра зій ска га эка на міч-
на га са ю за з ін шы мі дзяр жа ва мі з 
лі ку рэс пуб лік бы ло га СССР.

Аб пра віль нас ці та ко га мер ка ван ня 
свед чаць па дзеі, што ад бы лі ся пад час 
Мінск ага са мі ту 24-25 каст рыч ні ка. У 
рам ках фо ру му прай шло па ся джэн не 
Вы шэй ша га еў ра зій ска га эка на міч на-
га са ве та, дзе бы лі да сяг ну ты важ ныя 
па гад нен ні аб да лей шым раз віц ці ін тэ-
гра цыі і аб да лу чэн ні да пра цэ су но вых 
удзель ні каў. Ця гам дыс ку сіі ба кі на-
рэш це па ды шлі да вы ра шэн ня шэ ра гу 
спрэч ных пы тан няў, але за ста лі ся і та кія, 
кам пра мі су па якіх да сяг нуць па куль не 
атры ма ла ся.

Са юз без вы клю чэн няў
Знач ным пос пе хам мож на на зваць 

тое, што Бе ла ру сі і Ка зах ста ну ўда ло ся 
пе ра ка наць ра сій скіх парт нё раў у не аб-
ход нас ці лік ві да цыі вы клю чэн няў і аб-
ме жа ван няў у пра цы Мыт на га са ю за і 
за бес пя чэн ня роў ных умоў гас па да ран ня 
для ўсіх суб' ек таў Адзі най эка на міч най 
пра сто ры. Ві да воч на, што без та кой ме-
ры пра цэс эка на міч най ін тэ гра цыі, ва 
ўмо вах удзе лу Ра сіі ў Су свет най ганд-
лё вай ар га ні за цыі, страч вае ўся кі сэнс.

Так, бе ла рус кія вы твор цы за раз вы-
му ша ны кан ку ры ра ваць на ра сій скім 
рын ку з за меж ны мі та ва ра мі, згод на з 
нор ма мі СГА. Пры гэ тым яны не ма юць 
ні я кіх пры ві ле яў ад удзе лу ў Мыт ным са-
ю зе, але губ ля юць да дат ко выя пры быт кі 
з-за вы плат ра сій ска му бо ку экс парт ных 
мыт ных пла ця жоў. Толь кі ад пры быт каў 
наф та пе ра пра цоў кі Бе ла русь пе ра ліч вае 
ў ра сій скі дзяр жаў ны бюд жэт не каль кі 
міль яр даў до ла раў ЗША.

Без умоў на, ка лі ка заць аб эка на міч-
ных ін та рэ сах Ра сіі, гэ та вы гля дае спра-
вяд лі ва, але ка лі раз ва жаць над на цы я-
наль ны мі, ін тэ гра цый ны мі ка тэ го ры я мі, 
то больш слуш на, ка лі кож ны з удзель ні-

каў га то вы ўсту піць част ку сва іх 
ін та рэ саў на ка рысць агуль на га 
раз віц ця. Ме на ві та та кія аба вяз-
кі ўзяў на ся бе Прэ зі дэнт Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі Ула дзі мір Пу-
цін, які па вы ні ках па ся джэн ня 
Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка-
на міч на га са ве та за явіў, што 
«ра сій скі бок га то вы пай сці на 
лік ві да цыю ўсіх аб ме жа ван няў, 

у тым лі ку па на фце і наф та пра дук тах. 
Гэ та стра та для на ша га бюд жэ ту, ад нак 
мы га то вы пай сці на та кія ме ры».

Пры гэ тым не аб ход на ра зу мець, што 
пра цэс лік ві да цыі аб ме жа ван няў не ты-
чыц ца ад ной наф та пе ра пра цоў чай га лі-
ны. Га вор ка ідзе пра по шук ба лан су ін-
та рэ саў, ка лі бу дуць лік ві да ва ны ўсе без 
вы клю чэн ня бар' е ры на шля ху сва бод на-
га ру ху та ва раў, па слуг і ка пі та лаў, та му, 
акра мя «плю саў», бе ла рус кіх вы твор цаў 
ча кае так са ма ўзмац нен не кан ку рэн цыі, 
а дзяр жа ва бу дзе не здоль ная аба ра ніць 
іх пра тэк цы я нісц кі мі ме ра мі. Кі раў ні кі ай-
чын най пра мыс ло вас ці за яў ля юць, што 
да та кой кан ку рэн цыі бе ла рус кі рэ аль ны 
сек тар га то вы. Раз віц цё ін тэ гра цый ных 
пра цэ саў па ка жа, як гэ тыя за явы су ад-
но сяц ца з рэ ча іс нас цю.

Яшчэ ад ной ры зы кай раз віц ця ін тэ-
гра цыі з'яў ля ец ца сі ту а цыя ў са мой Ра сіі. 
Ужо не ад на ра зо ва ра сій скае вы шэй шае 
кі раў ніц тва дэк ла ра ва ла схіль насць да 
ства рэн ня моц на га эка на міч на га са ю зу 
на асно ве пры яры тэ ту агуль на га ін та рэ су, 
ад нак та кія на ме ры су пя рэ чы лі па мкнен-
ням да атры ман ня хут ка га пры быт ку ра-
сій скай фі нан са ва-сы ра він най біз нэс-су-
поль нас ці ды так і за ста ва лі ся на ўзроў ні 
дэк ла ра цый, «згу біў шы ся» ў роз ных «уз-
гад нен нях» і «ра ты фі ка цы ях».

Па шы рэн не без праб лем
Дру гім най больш важ ным пы тан нем 

са мі ту ста ла аб мер ка ван не па шы рэн ня 
Мыт на га са ю за за кошт да лу чэн ня но вых 
удзель ні каў — Кыр гыз ста на і Ар ме ніі. 
Ві да воч на, што сам факт та ко га аб мер-
ка ван ня ў рам ках Са друж нас ці свед чыць 
аб аб наў лен ні геа па лі тыч най мі сіі СНД.

У цэ лым, па шы рэн не Мыт на га са ю за 
бы ло ўспры ня та ўдзель ні ка мі па зі тыў на, 
ад нак зра зу ме ла, што на гэ тым шля ху 
як Ар ме нію, так і Кыр гыз скую Рэс пуб-
лі ку ча кае шмат цяж кас цяў, звя за ных з 
пры няц цем на ся бе аба вяз каў над на цы-
я наль на га ха рак та ру.

Да та го ж іс нуе пэў ная эка на міч ная 
ры зы ка та ко га пра цэ су: ін тэ гра цый-
ны эфект да ся га ец ца ад удзе лу пры-
бліз на роў ных па сва іх маг чы мас цях 
рэс пуб лік, у той час як Ар ме нія, так і 
Кыр гыз стан знач на ад ста юць у сва ім 
эка на міч ным па тэн цы я ле ад дзяр жаў 
«мыт най трой кі». Та кая ня роў насць мо-

жа пры вес ці да дыс ба лан су раз віц ця 
са ю зу, з чым ужо су тык ну лі ся кі раў ні кі 
Еў ра пей ска га са ю за, ка лі кра і ны Паўд-
нё вай і Цэнт раль най Еў ро пы фак тыч на 
да ту юц ца з бо ку больш раз ві тых за ход-
ніх дзяр жаў.

Асаб лі ва ня прос тай ба чыц ца сі ту а-
цыя з уклю чэн нем у ін тэ гра цыю Кыр гыз-
ста на. Рэс пуб лі ка мае ліш кі пра цоў ных 
рэ сур саў, і ме на ві та сты му ля цыя пра-
цоў най міг ра цыі як кры ні цы іс на ван ня 
эка но мі кі з'яў ля ец ца асноў ным ма ты вам 
еў ра зій скіх па мкнен няў кір гіз ска га кі раў-
ніц тва. У той са мы час Кыр гыз стан — 
кра і на з вель мі ня прос тай кры мі на ген най 
сі ту а цы яй, знач ным уплы вам нар ка ма фіі 
і эк стрэ місц кіх рэ лі гій ных гру по вак на 
гра мад скія пра цэ сы.

Ня даў нія бес па рад кі па між ка рэн-
ны мі жы ха ра мі і міг ран та мі з Ся рэд няй 
Азіі ды За каў каз зя ў мас коў скім Бі ру лё-
ве — яшчэ ад но свед чан не між эт ніч ных 
праб лем, з які мі ўжо за раз су тык ну ла ся 
Ра сія. Гэ та сіг нал пра тое, што ўклю чаць 
цэнт раль на а зі яц кія кра і ны ў ін тэ гра цый-
ны пра цэс толь кі ў якас ці кры ні цы тан най 
пра цоў най сі лы з'яў ля ец ца не бяс печ ным 
для пос пе ху са мой ідэі еў ра зій скай ін-
тэ гра цыі.

Най больш адэ кват ным ра шэн нем 
ста ла б ін дуст ры я лі за цыя цэнт раль на-
а зі яц ка га рэ гі ё на пад па трэ бы бу ду ча га 
Са ю за, з за бес пя чэн нем за ня тас ці на-
сель ніц тва на ўлас най тэ ры то рыі, што 
да зво ліць ска рэк та ваць эка на міч ныя 
маг чы мас ці кра ін і ад на ча со ва атры-
маць эфект ад ства рэн ня да дат ко вых 
пра мыс ло вых ак ты ваў з вы ка ры стан нем 
ад нос на тан най пра цоў най сі лы.

Па-ра ней ша му спрэч ным за ста ец-
ца пы тан не ўза е ма дзе ян ня дзяр жаў 
Мыт на га са ю за і Укра і ны. Ра сій скі бок 
пра цяг вае зай маць до сыць жорст кую 
па зі цыю ад нос на афі цый на га Кі е ва, 
які аб раў еў ра пей скі век тар ін тэ гра цыі. 
Бе ла русь і Ка зах стан на стой ва юць на 
не аб ход нас ці ўтва рэн ня для Укра і ны 
ад мыс ло вых фор маў ка а пе ра цыі. Са-
лі дар на з бе ла ру са мі і ка за ха мі вы сту-
пі ла ўкра ін ская дэ ле га цыя. Ві да воч на, 
што Укра і на не за ці каў ле на ў тым, каб 
«спа ліць усе мас ты» з дзяр жа ва мі Мыт-
на га са ю за, і зра зу ме ла, што ства рэн не 
асаб лі вых фор маў су пра цоў ніц тва мо жа 
за ха ваць Укра і ну для еў ра зій скай ін тэ-
гра цыі ў бу ду чым.

СНД на тое і з'яў ля ец ца пе ра моў-
най пля цоў кай ін тэ гра цыі, каб кож ны з 
парт нё раў у по шу ках кам пра мі су вы ка-
заў улас нае мер ка ван не, а ад пос пе ху 
на цы я наль най дып ла ма тыі за ле жыць 
геа па лі тыч ная ва га асоб най кра і ны ў ін-
тэ гра цый ных пра цэ сах.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ

■

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

СА ДРУЖ НАСЦЬ 
ПЕ РА АСЭН СОЎ ВАЕ СВАЮ РО ЛЮ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
— Не бу ду ўтой ваць: на-

пя рэ дад ні бы лі вель мі жы-
выя дыс ку сіі па цэ лым шэ-
ра гу пы тан няў і па ўхва ле ных 
мі ніст ра мі за меж ных спраў 
пра гра мах па ба раць бе са 
зла чын нас цю, нар ка біз не-
сам, ганд лем людзь мі, тэ ра-
рыз мам. Але ўсё гэ тае роз на-
га лос се дзя ку ю чы га тоў нас ці 
да кам пра мі саў і жа дан ню 
да сяг нуць ка лек тыў на га вы-
ні ку ў ін тэ гра цый ным уза е ма-
дзе ян ні бы ло зня та, — ска заў 
Сяр гей Ле бе дзеў.

Яшчэ ад ным знач ным 
да ку мен там у гу ма ні тар-
най сфе ры ста ла Стра тэ гія 
раз віц ця су пра цоў ніц тва 
дзяр жаў — удзель ніц Са-
друж нас ці ў га лі не ту рыз му 
на пе ры яд да 2020 го да, у 

пра ек це якой вы зна ча ны 
асноў ныя кі рун кі і ме ха ніз-
мы су пра цоў ніц тва і фар-
мі ра ван ня агуль най ту-
рыс тыч най пра сто ры СНД. 
Ча ка ец ца, што па спя хо вая 
рэа лі за цыя Стра тэ гіі да-
зво ліць дзяр жа вам СНД 
най больш эфек тыў на вы-
ка рыс тоў ваць маг чы мас ці 
агуль най пра сто ры для па-
вы шэн ня кан ку рэн та здоль-
нас ці ту рыс тыч ных па слуг і 
пра соў ван ня ту рыс тыч ных 
пра дук таў.

На па ся джэн ні быў пры-
ня ты пра ект ра шэн ня аб 
аб' яў лен ні го ра да Ал ма ты 
(Ка зах стан) і Ош (Кыр гыз-
ская Рэс пуб лі ка) куль тур ны-
мі ста лі ца мі Са друж нас ці ў 
2014 го дзе. Так са ма быў 
ухва ле ны план рэа лі за-
цыі Стра тэ гіі мо ла дзе ва га 

су пра цоў ніц тва ў рам ках 
СНД на 2014 — 2015 га-
ды. Пра ект пла на змя шчае 
больш за 100 ме ра пры ем-
стваў, на кі ра ва ных, у тым 
лі ку, на сіс тэ му пад рых тоў кі 
ква лі фі ка ва ных кад раў па 
спра вах мо ла дзі, пад трым-
ку са цы яль на не аба ро не най 
част кі мо ла дзі. Пла ну ец ца 
пра вя дзен не са мых роз ных 
па фар ма це гу ма ні тар ных 
пра ек таў, якія звя за ны з 
па пу ля ры за цы яй зда ро ва га 
ла ду жыц ця, пры цяг нен нем 
мо ла дзі ў прад пры маль ніц-
кую дзей насць, фар мі ра-
ван нем агуль най ін фар ма-
цый най пра сто ры ў сфе ры 
мо ла дзе ва га су пра цоў ніц-
тва, пра фі лак ты кай эк стрэ-
міз му.

Кі раў ні кі знеш не па лі-
тыч ных ве дам стваў СНД 

ухва лі лі пра ек ты ся рэд не-
тэр мі но вых між дзяр жаў ных 
мэ та вых пра грам су мес ных 
мер ба раць бы са зла чын-
нас цю, тэ ра рыз мам і ін шы-
мі пра ява мі эк стрэ міз му, 
не за кон ным аба ро там нар-
ко ты каў, ганд лем людзь мі. 
Мі ніст ры аб мер ка ва лі так-
са ма пра ект па гад нен ня аб 
ства рэн ні Між дзяр жаў на га 
са ве та па су праць дзе ян-
ні ка руп цыі, які за клі ка ны 
са дзей ні чаць на блі жэн ню і 
гар ма ні за цыі на цы я наль на-
га ан ты ка руп цый на га за ка-
на даў ства і ўдас ка на лен ню 
пра ва вой ба зы СНД у гэ тай 
сфе ры.

На ступ нае па ся джэн не 
Са ве та мі ніст раў за меж ных 
спраў СНД прой дзе ў Маск ве 
4 кра са ві ка 2014 го да.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПЕ РА МО ГА — АД НА НА ЎСІХ

ПО БАЧ 
«БЕ ЛА РУС КІ ПЕЙ ЗАЖ» 

І «АРА РАТ ВЯС НОЙ»
Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі вы пус ці ла ў аба ра чэн не 
паш то вы блок, пры све ча ны 20-год дзю ўста наў лен ня дып ла-
ма тыч ных ад но сін па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Рэс пуб лі кай 
Ар ме нія. На шу кра і ну на ім прад стаў ляе рэ пра дук цыя кар ці ны 
Ві та ля Цвір кі «Бе ла рус кі пей заж», Ар ме нію — рэ пра дук цыя 
кар ці ны Мар ці ро са Са р'я на «Ара рат вяс ной».

Ва ўра чыс тай цы ры-
мо ніі га шэн ня паш то ва-
га бло ка на кан вер це 
«Пер шы дзень» пры ма-
лі ўдзел пер шы на мес-
нік мі ніст ра за меж ных 
спраў Аляк сандр Міх-
не віч, Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол 
Рэс пуб лі кі Ар ме нія ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь Ар мен Ха чат ран, ге не раль ны ды рэк тар 
На цы я наль на га мас тац ка га му зея на шай кра і ны Ула дзі мір Пра-
кап цоў, ге не раль ны ды рэк тар рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад-
пры ем ства «Бел пош та» Іры на Сак со на ва.

Па вод ле яе слоў, су мес ныя вы пус кі паш то вай пра дук цыі аб' яд ноў-
ва юць атры маль ні каў паш то вых па слуг, пра па ган ду юць куль тур ную 
спад чы ну на шых дзяр жаў і са дзей ні ча юць да лей ша му ўма ца ван ню 
су пра цоў ніц тва — у га лі не на ву кі, аду ка цыі, ту рыз му і эка но мі кі. Да 
та го ж паш то выя бло кі ма юць па зі тыў ны рэ за нанс у абедз вюх кра і-
нах, зай ма юць год нае мес ца ў ка лек цы ях фі ла тэ ліс таў.

З Рэс пуб лі кай Ар ме нія гэ та, да рэ чы, ужо дру гі су мес ны вы-
пуск. Пер шы, пры све ча ны Мін ску і Ерэ ва ну, быў вы пу шча ны два 
га ды та му.

Ва лян ці на ДОЎ НАР

■
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Да тыДа ты  ��

ЕЎ РО ПА — ЗА ПУ ГУ, А ЗША — ЗА ПЕР НІК?
У па лі ты цы і эка но мі цы, як і ў доб рым жар це, га лоў нае 
— трап ны мо мант. На мой по гляд, гэ ты мо мант за ўва-
жыў Еў ра са юз і доб ра ім ска рыс таў ся. Еў ра зноў на бі-
рае ва гу.

Пры пы нен не пра цы ўра да ЗША на два тыд ні не за ста ло ся не 
за ўва жа ным ін шы мі кра і на мі. Праб ле ма з дзяр жаў ным доў гам 
не вы ра ша на, а прос та ад кла дзе на. У лю тым на ступ на га го да 
сі ту а цыя з не да моў ле нас цю па між Кан грэ сам і прэ зі дэн там мо-
жа паў та рыц ца. І хто ве дае, чым яна скон чыц ца. У та кіх умо вах 
ча каць ней кіх ра шу чых за ха даў ад ЗША ня ма сэн су.

У сваю чар гу, Еў ра пей скі са юз, ска рыс таў шы ся зруч ным мо-
ман там, за яў ляе аб тым, што бу дзе жорст ка ад бі раць бан кі. Еў ра-
пей скі Цэнт ра банк на па чат ку на ступ на га го да пач не ма ні то рынг 
«гра шо вых скрынь» — пра вал стрэс-тэс та бу дзе пры чы най для 
па чат ку пра цэ ду ры банк руц тва. Гэ тая на ві на вель мі ўма ца ва ла 
ве ру ін вес та раў у еў ра. Та му ві даць, што Еў ра са юз вы браў па лі-
ты ку «пу гі», а ЗША — «пер ні ка». Па гля дзім, чыя па зі цыя бу дзе 
больш вы гад най.

Да бе ла рус ка га руб ля за гэ ты ты дзень до лар па да ра жэў на 20 
руб лёў (плюс 0,2%) да 9170. Еў ра пад ня ўся на 160 руб лёў (плюс 
1,3%) да 12670. Ра сій скі ру бель па да ра жэў на 2 гра шо выя адзін кі 
(плюс 0,7%) да 289,5.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ПЛАС ТЫ КА ХО РУ
Дзяр жаў ны ка мер ны хор рэс пуб лі кі Бе ла русь ад зна чае 
сваё 25-год дзе кан цэр там 26 каст рыч ні ка. Па коль кі ве чар 
ура чыс ты, то він ша ваць яго бу дуць вя до мыя ка лек ты вы. 
Адзін з іх — Дзяр жаў ны ака дэ міч ны сім фа ніч ны ар кестр 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Гос цем кан цэр та ста не Віль нюс кі 
ка мер ны хор.

Кі раў нік Дзяр жаў на га ка мер на га хо ру Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
На тал ля Мі хай ла ва тлу ма чыць:

— Мы ад зна чым наш юбі лей у Вя лі кай за ле фі лар мо ніі пры 
ўдзе ле тых му зы кан таў, якіх мы ха це лі б ба чыць, сва іх сяб роў. 
Су мес на з сім фа ніч ным ар кест рам мы вы ка на ем 4 ду хоў ныя 
п'е сы Джу зэ пе Вер дзі. Хоць ён не быў яў на ве ру ю чым ча ла-
ве кам, але па кі нуў цу доў ныя ўзо ры ду хоў най му зы кі: яго «Рэ-
кві ем» доў га бу дзе ўзру шаць слу ха чоў. Як і гэ тыя 4 п'е сы, якія 
ён на пі саў у роз ныя пе ры я ды сва ёй твор час ці, а на пры кан цы 
жыц ця са браў і зра біў цык лам. 2 з іх гу чаць ака пэль на, а 2 — з 
ар кест рам. У іх ёсць вод гу кі яго опер. Мы імк нём ся пра ца ваць 
так, каб у кож ным кан цэр це бы ла ней кая прэм' е ра. У пер шым 
ад дзя лен ні рых ту ем прэм' е ру бе ла рус кай кам па зі тар кі Ла ры-
сы Сі ма ко віч, з якой хор доў гі час су пра цоў ні чаў, ка лі яшчэ 
толь кі па чы наў сваю гіс то рыю ра зам са сва ім ства раль ні кам 
Іга рам Ма цю хо вым. Ці ка вая рэ жы су ра Ла ры сы Сі ма ко віч, яна 
пра цуе з плас ты кай: на шы са ліс ты вы сту па юць як ак цё ры, мы 
ўвесь час да каз ва ем, што не здар ма на зы ва ем ся ар тыс та мі 
дзяр жаў на га ка мер на га хо ру. Мы па він ны ўмець ру хац ца, мы 
па він ны ўмець не толь кі спя ваць, але і па каз ваць тое, пра што 
спя ва ем. Мы не маг лі абы сці ся без му зы кі Вік та ра Ка пыць ко, 
які ста яў ля вы то каў ства рэн ня хо ру. Пра гу чаць і ін шыя тво ры 
бе ла рус кіх кам па зі та раў. Пра гра ма на зы ва ец ца «Усё леп шае 
і но вае». Леп шае ўзя лі са ста рых пра грам, якія гу ча лі 25 га доў 
та му. Сюр пры зы ча ка юц ца ад на шых гас цей — «Му зыч най 
гас цёў ні» і Віль нюс ка га хо ру.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

■

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ула дзi мiр Пу цiн асаб лi ва ад зна чыў 

важ насць су мес най пад рых тоў кi да свят-
ка ван ня 70-год дзя Пе ра мо гi ў Вя лi кай 
Ай чын най вай не: «Наш агуль ны аба вя-
зак пе рад па ка лен нем пе ра мож цаў год-
на ад зна чыць гэ ты юбi лей».

Iн шыя ўдзель нi кi па ся джэн ня так са ма 
вы ка за лi ся ў пад трым ку ўсiх пы тан няў, 
якiя скла да юць па ра дак дня са мi ту. У 
сва iх вы сту пленнях яны пад крэс лi лi на-
ме ры i ў да лей шым са дзей нi чаць раз-
вiц цю су пра цоў нiц тва ў СНД па ўсiх на-
прам ках.
СНД ха це ла б вяр тан ня Гру зii

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што 
не каль кi га доў та му з Са друж нас цi 
Не за леж ных Дзяр жаў вый шла Гру зiя. 
«Вi даць, та ды для гэ та га бы лi пэў ныя 
ўнут ра ныя ма ты вы. Але жыц цё не ста-
iць на мес цы. Мы як жы лi по бач адзiн з 
ад ным, так i пра цяг ва ем жыць», — ад-
зна чыў кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы. 
«Ад кры та за яў ляю, i гэ та не толь кi маё 
мер ка ван не, што мы ха це лi б, каб Гру зiя 
вяр ну ла ся ў склад Са друж нас цi», — пад-
крэс лiў бе ла рус кi лi дар. «Ду маю, Гру зiя 
па чуе гэ тае па слан не», — да даў кi раў нiк 
бе ла рус кай дзяр жа вы. Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ад зна чыў, што ка заў пра гэ та i 
на пя рэ дад нi бе ла рус ка га стар шын ства 
ў СНД i, па вод ле яго слоў, гэ ты год не 
прай шоў дар ма.

Па вод ле слоў Прэ зi дэн та Бе ла ру сi, 
у Гру зii вель мi мно гiя, у тым лi ку i ў кi-
раў нiц тве, жа да юць мець пля цоў ку, дзе 
мож на аб мяр коў ваць не толь кi па лi тыч-
ныя, але i эка на мiч ныя пы тан нi. «Ду маю, 
для та го, каб ад слоў пе рай сцi да спра-
вы, нам трэ ба шу каць не тое, што нас 
раз' яд ноў вае, а тое, што аб' яд ноў вае, i 
мы атры ма ем ад гэ та га ад па вед ны вый-
грыш. У кан чат ко вым ра хун ку, усё гэ та 
ацэ няць на шы лю дзi як у Са друж нас цi, 
так i ў Гру зii», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт 
Бе ла ру сi. «Ха це ла ся б, каб мы не за бы-
ва лi, што на ша Са друж насць — гэ та жы-
вы ар га нiзм, а лю бо му ар га нiз му трэ ба 
раз вiц цё», — да даў бе ла рус кi лi дар.

Гэ тую дум ку пад тры маў i Прэ зi дэнт 
Укра i ны Вiк тар Яну ко вiч, якi ска заў, што 
дзве ры СНД для Гру зii заў сё ды рас чы-
не ныя.

Укра i на абя цае 
па сту паль нае раз вiц цё

Стар шын ства Укра i ны ў СНД у 2014 
го дзе бу дзе на кi ра ва на на за бес пя чэн не 
па сту паль на га раз вiц ця Са друж нас цi i 
ўма ца ван не ўза е ма вы гад на га су пра цоў-
нiц тва, за явiў Прэ зi дэнт Укра i ны Вiк тар 
Яну ко вiч. «Сваю ра бо ту ў ад па вед нас цi 
з кан цэп цы яй стар шын ства мы пла ну-
ем на кi ра ваць у пер шую чар гу на за-
бес пя чэн не да лей ша га па сту паль на га 
раз вiц ця СНД i ўма ца ван не ўза е ма вы-
гад на га су пра цоў нiц тва, якое ад па вя-
дае на цы я наль ным iн та рэ сам кож най 
дзяр жа вы-ўдзель нi цы», — ска заў Вiк-
тар Яну ко вiч.

Па вод ле яго слоў, ад ным з пры яры-
тэт ных на прам каў ра бо ты Укра i на ба-
чыць да лей шае раз вiц цё ганд лё ва-эка-

на мiч на га су пра цоў нiц тва, якое па вiн на 
грун та вац ца на па ла жэн нях да га во ра 
аб зо не сва бод на га ганд лю i прын цы пах 
СГА. «Гэ ты да га вор, па на шым пе ра-
ка нан нi, па вi нен за пра ца ваць у поў ную 
сi лу, а за кла дзе ныя ў iм ме ха нiз мы — 
стаць рэ аль на дзе йны мi, — ска заў Прэ-
зi дэнт Укра i ны. — Вар та сфар міра ваць 
усе не аб ход ныя ўмо вы для за бес пя чэн-
ня раў на праў най кан ку рэн цыi, аба ро-
ны пра воў улас нi ка i iн вес та ра, зняць 
штуч ныя бар' е ры, якiя ўсё яшчэ ма юць 
мес ца i пе ра шка джа юць ганд лё ваму i 
iна ва цый на му су пра цоў нiц тву».

«Важ на так са ма, каб на асно ве мiж-
на род ных нор маў i прын цы паў, за кла-
дзе ных у да мо ве, за ра бi лi ме ха нiз мы 
раз гля ду спрэч ных пы тан няў у ганд лi», 
— да даў Вiк тар Яну ко вiч.

Ён па ве да мiў, што ў пе ры яд стар шын-
ства ў СНД на ма ган нi Укра i ны так са ма 
бу дуць на кi ра ва ны на пад рых тоў ку да 
пад пi сан ня па гад нен няў аб тран зi це тру-
ба пра вод ным транс пар там, ганд лi па-
слу га мi, пра та ко ла аб па этап най ад ме не 
экс парт ных пош лiн.

На дум ку Вiк та ра Яну ко вi ча, агуль ным 
iн та рэ сам кра iн СНД так са ма ад па вя дае 
рэа лi за цыя су мес ных пра ек таў у на ву ко-
ва-тэх нiч най i iна ва цый най га лi нах, энер-
ге ты цы, транс пар це, ма шы на бу да ван нi, 
сель скай гас па дар цы. «Найваж ней шым 
ас пек там уза е ма дзе ян ня ў СНД Укра i-
на лi чыць энер ге тыч ную сфе ру. Перш 
за ўсё, гэ та да ты чыц ца раз вiц ця су пра-
цоў нiц тва па пы тан нях транс пар цi роў кi 
энер га рэ сур саў, за бес пя чэн ня на дзей-
нас цi iх па ста вак, вы пра цоў кi зра зу ме-
лых i дак лад ных прын цы паў дзей нас цi 
дзяр жаў-удзель нiц на рын ку энер га-
нось бi таў», — ска заў Прэ зi дэнт Укра i ны. 
Па вод ле яго слоў, не аб ход на па шы раць 
уза е ма дзе ян не i ў сфе рах, звя за ных з 
элект ра за бес пя чэн нем. У су вя зi з гэ тым 
мяр ку ец ца пра вес цi шэ раг мiж на род ных 
кан фе рэн цый, «круг лых ста лоў» i па ся-
джэн няў ор га наў га лi но ва га су пра цоў-
нiц тва.

Асаб лi вую ўва гу ў год стар шын ства 
ў Са друж нас цi Укра i на пла нуе на даць 
куль тур на-гу ма нi тар на му су пра цоў нiц тву, 
пры гэ тым асоб ны ак цэнт бу дзе зроб ле-
ны на пра вя дзен не ме ра пры ем стваў па 
пад рых тоў цы да свят ка ван ня 70-год дзя 
Пе ра мо гi ў Вя лi кай Ай чын най вай не. 2015 
год у СНД вы ра ша на аб вяс цiць Го дам ве-
тэ ра наў Вя лi кай Ай чын най вай ны.

Вiк тар Яну ко вiч вы ка заў удзяч-
насць Прэ зi дэн ту Бе ла ру сi Аляк санд ру 
Лу ка шэн ку за па спя хо вае стар шын ства 
ў СНД у гэ тым го дзе. «Па ма iм пе ра-
ка нан нi, бе ла рус кiм бо кам пра ве дзе на 
вя лi кая ра бо та ў на прам ку па шы рэн ня 
ўза е ма дзе ян ня на шых кра iн у рам ках 
СНД на ка рысць кож на га ча ла ве ка», — 
ска заў ён.

У сваю чар гу, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад iмя Са ве та кi раў нi коў дзяр жаў па жа-
даў Укра i не па спя хо ва га стар шын ства ў 
на ступ ным го дзе. «Тая пра гра ма, якая 
сён ня пра па на ва на ва мi, з'яў ля ец ца шы-
ро кай i ўнi каль най», — ад зна чыў бе ла-
рус кi лi дар.

ПУС ТЫ БАЛЬ НІЧ НЫ 
ЛО ЖАК...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Мы прад' яў ля ем да якас ці ра бо ты ам бу ла тор на-по лі клі ніч на-

га звя на са мыя вы со кія па тра ба ван ні: гэ тыя ар га ні за цыі па він ны 
быць філь тра мі, якія пра пус ка юць праз са бе на сель ніц тва, усе ба-
ко ва ацэнь ва ю чы яго зда роўе, — пад крэс ліў Ігар Ла сіц кі. — Яны 
па він ны браць пад улік кож ны вы па дак за хвор ван ня, пры зна чаць 
свое ча со вае і адэ кват нае ля чэн не, на зі раць за змя нен ня мі ў ста не 
зда роўя па цы ен та, пры мя няць на прак ты цы ме та ды пра фі лак ты-
кі. Не сак рэт, што, ка лі пер ша снае звя но пра цуе не эфек тыў на, а 
ўра чы пра пус ка юць хва ро бу на па чат ко вым эта пе, гэ та цяг не за 
са бой не аб ход насць за дзей ні чаць ста цы я нар ную да па мо гу — вы-
со ка тэх на ла гіч ную і больш да ра гую.

Але і ў ста цы я нар ных ар га ні за цы ях фі нан са выя срод кі па він ны 
пра ца ваць эфек тыў на. Так, пра стой баль ніч на га лож ка не толь кі 
не ска ра чае аб' ёмы ста цы я нар най да па мо гі, што фі нан су юц ца з 
бюд жэ ту, але і па гар шае ме ды цын скае аб слу гоў ван не на сель ніц тва 
ўво гу ле. Ло жак, які пра цуе не эфек тыў на, фі нан су ец ца ў па ме ры 2/3 
ад лож ка, які пра цуе эфек тыў на. Пра сцей ка жу чы, пус ты баль ніч ны 
ло жак усё роў на за бі рае срод кі...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

...ТОЕ, ШТО 
НАС АБ' ЯД НОЎ ВАЕ
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