
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што 
ў Бе ла ру сі ў свой час пра во дзі ла ся ўжо 
дэ на мі на цыя, і ба яц ца гэ та га пра цэ-
су не трэ ба. «Але мы не га то вы па куль 
да гэ та га. І не столь кі тыя ор га ны, якія 
пра вя дуць гэ ту дэ на мі на цыю, коль кі на-
сель ніц тва і эка но мі ка, — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Я лі чу, што прой дзем гэ ты 
скла да ны, кры зіс ны этап. І на ват ка лі ў 
гэ тым го дзе мы ад чу ем, што эка но мі ка 
цвёр да ста не на рэй кі нар маль на га ру ху, 
мы за паў го да аб' явім на ро ду, што бу-
дзем пра во дзіць дэ на мі на цыю».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ўжо за цвер-
джа ны но выя гро шы, пры чым на раў не з 
ку пю ра мі ў Бе ла ру сі, маг чы ма, бу дуць ха-
дзіць і ма не ты. На дум ку кі раў ні ка дзяр-
жа вы, знеш не но выя гро шы па доб ныя да 
еў ра. «Мы не ўтой ва ем, мы даў но га то вы 
да гэ та га пра цэ су, — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Але трэ ба па да браць час, 
каб ні ў якім вы пад ку нас лю дзі не па пра-
кну лі, што мы пра вя лі дэ на мі на цыю, а 
хтось ці на гэ тым на жыў ся. У мя не бу дзе 
стро гае па тра ба ван не: ка лі мы бу дзем у 
цэ нах акруг ляць, то толь кі ў мен шы бок. 
Лю дзі тут ні чо га не стра цяць».

Прэ зі дэнт яшчэ раз за пэў ніў, што аб 
пра вя дзен ні дэ на мі на цыі бу дзе ска за на 
за га дзя. «Га ран тую! Пад ман ваць не бу-
ду», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

У той жа час Прэ зі дэнт за пэў ні вае, 
што дэ валь ва цыі на цы я наль най ва лю ты 
не бу дзе. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што ў вы пад ку не аб ход нас ці на пад-
тры ман не кур су на цы я наль най ва лю ты 
бу дуць на кі ра ва ны срод кі з зо ла та ва лют-
на га рэ зер ву. «У нас сён ня да стат ко ва 
зо ла та ва лют ных рэ зер ваў, мы яшчэ ў 
блі жэй шы час атры ма ем для пад ма ца-
ван ня ЗВР ка ля $1,5 млрд ад Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі — доб рыя крэ ды ты. У край-
нім вы пад ку, ка лі ў нас бу дуць за ліш нія 
зо ла та ва лют ныя рэ зер вы, мы пад тры-
ма ем эка но мі ку. Стра ху ў 
гэ тым ні я ка га ня ма, лю дзі 
атры ма юць да дат ко вую за-
ра бот ную пла ту», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за ўва жыў, што ў кра і не «ўсе 
ча ка лі, акра мя Прэ зі дэн та, 
дэ валь ва цыі на цы я наль най 
ва лю ты». «Не толь кі лю дзі, 
але і прад пры ем ствы гэ та-
га ча ка лі. Я ска заў, што мы 
штуч на дэ валь ва ваць на цы-
я наль ную ва лю ту пад тое, 
каб даць на ват ней кі глы ток 
(мо жа, гэ та і доб ра) па вет ра 
для Бе лА За, МА За і гэ так 
да лей, не бу дзем, та му што 
дэ валь ва цыя на цы я наль най 
ва лю ты — гэ та вы нік рос ту 
цэн. Мы гэ та ўжо пра хо дзі лі. Та му на ват 
не на 25%, не на 30%, не на 15% мы гэ-
та га ра біць не бу дзем. Бу дзе ў нас маг-
чы масць — мы пад тры ма ем ста біль насць 
на цы я наль най ва лю ты, але не праз мер-
на. Нас за гэ та ні хто не па пра кне. Усе 
дзяр жа вы гэ та ро бяць», — ска заў Прэ-
зі дэнт.

«Ка лі ёсць ша лё ны по пыт на до ла ры, 
лю дзі па бег лі ў аб мен ні кі. Нель га, уча піў-
шы ся ў на цы я наль ную ва лю ту, тры маць 
яе ста біль ны курс. Трэ ба па ці ху ад пус-
каць», — лі чыць кі раў нік дзяр жа вы. Па-
вод ле яго слоў, так і бы ло зроб ле на ў 
Бе ла ру сі. «Па до ла ры мы больш за 10% 
дэ валь ва ва лі за год па сту по ва, па «ко-
шы ку» ва лют — до лар, еў ра і ра сій скі 
ру бель — кры ху больш за 9%. Гэ та зна-
чыць пры та кой эка но мі цы, якая ў нас 
склад ва ла ся пры ад моў ным па каз чы ку 
саль да па ганд лі, мы за на цы я наль ную 
ва лю ту, уча піў шы ся дзвю ма ру ка мі, не 
тры ма лі ся, мы яе дэ валь ва ва лі. Але дэ-
валь ва ва лі плаў на», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Тыя, хто ха це лі на гэ тым сыг раць, 
ба ча чы на га ры зон це пар ла менц кія, 
прэ зі дэнц кія вы ба ры (вы ж ра зу ме е це 
пры чы ну), на ча ле, на жаль, з не ка то-
ры мі буй ны мі фі нан сіс та мі, у так зва ных 
апа зі цый ных срод ках ма са вай ін фар ма-
цыі раз гар ну лі і пад ва руш ва лі ці ка васць 
лю дзей да гэ та га до ла ра. Я ска заў: не, 
так не бу дзе! Я пе рад са бой па ста віў 
жа ле за бе тон на за да чу, каб па ка заць, 
што гэ та — нік чэм ныя фі нан сіс ты і эка-
на міс ты, якія штур ха лі дзяр жа ву і на род 
(і лю дзі мя не да гэ та га штур ха лі, і прад-
пры ем ствы, і мно гія чле ны ўра да, ка лі не 
ўсе) да дэ валь ва цыі на цы я наль най ва лю-
ты» — ад зна чыў Прэ зі дэнт. Ён рас ка заў, 
што звяр нуў ся да не за леж ных спе цы я-
ліс таў з прось бай пра лі чыць на ступ ствы 
дэ валь ва цыі за адзін раз на цы я наль най 
ва лю ты. «Яны мне ў адзін го лас за яві лі, 
што ка рыс ці ні я кай не бу дзе, дзяр жа ва ў 
вы ні ку, на род і прад пры ем ствы ся дуць у 
яму. Гэ та па цвер дзі ла мае дум кі. Я зра біў 
усё для та го, каб не бы ло дэ валь ва цыі 
на цы я наль най ва лю ты», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

«Так, я ха дзіў, я пра сіў, але не да ра гія 
гро шы, я па зы чыў гэ тыя гро шы, на зваў, 
у ка го, і не лі чу, што я па сту піў ня пра-
віль на, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — Я 
не па ру шыў аб' ек тыў ныя эка на міч ныя 
за ко ны. І як кі раў нік дзяр жа вы на даў 
ней кую ста біль насць, ха ця б на гэ тым 
эта пе, на цы я наль най ва лю це. Я бу ду і 
на да лей так па сту паць, не ўтрым лі ва ю чы 
праз мер на курс ва лю ты. Але я па ка заў, 
што ўсе раз ва гі на шых фі нан сіс таў, якія 
ся дзяць і ру кі па ці ра юць, толь кі каб горш 
бы ло, нік чэм ныя».

«УЗ ВА РУ ШЫЦЬ» 
ЖЫЛ ЛЁ ВА-КА МУ НАЛЬ НУЮ 
ГАС ПА ДАР КУ 
І АГ РА ПРА МЫС ЛО ВЫ 
КОМП ЛЕКС 

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, ка мі сія на 
ча ле са стар шы нёй Ка мі тэ та дзярж кант-
ро лю Аляк санд рам Якаб со нам пра ана-
лі зуе ра бо ту ар га ні за цый жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі. Асаб лі вая ўва га 
бу дзе на да дзе на фар мі ра ван ню та ры фаў 
на ЖКП. «Для та го, каб раз і на заў сё ды, 

як у бу даў ніц тве, ка мусь ці даць па ру-
ках, па га ла ве, бы ла па стаў ле на за да ча: 
стар шы ня КДК уз на ча ліць ка мі сію, як па 
бу даў ніц тве, і ўзва ру шыць усю ЖКГ», — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Асаб лі вая 
ўва га бу дзе на да дзе на фар мі ра ван ню 
та ры фаў на ЖКП. Па вод ле слоў кі раў-
ні ка дзяр жа вы, ён не каль кі ра зоў да ру-
чаў ура ду па даць рэ аль ныя за тра ты на 
па слу гі ЖКГ. Ад нак гэ та га да гэ туль не 
зроб ле на. «ЖКГ для мя не ў пла не та ры-
фаў — гэ та за гад ка вая кра і на», — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 
што та ры фы на ЖКП у Бе ла ру сі рэ гу-
лю юц ца дзяр жа вай і іх рост увя за ны з 
рос там да хо даў гра ма дзян. На дум ку 
Прэ зі дэн та, ва кол тэ мы па вы шэн ня та ры-
фаў на па слу гі ЖКГ вель мі шмат не пра-
фе сій най бал бат ні і па лі ты кі. «А фак ты 
та кія, што сён ня сям'я з трох ча ла век, 
дзе двое пра цу юць, за 2-па ка ё вую ква-
тэ ру пла ціць 3 пра цэн ты да хо даў сям'і, у 
Ра сіі — 12 пра цэн таў», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы. Сям'я з трох ча ла век, дзе пра-
цу юць два бюд жэт ні кі, пла ціць за та кую 
ква тэ ру 4 пра цэн ты да хо даў сям'і, два 
пен сі я не ры — кры ху больш за 5 пра цэн-
таў. «На за ві це яшчэ ад ну та кую раз ві тую, 
цы ві лі за ва ную кра і ну ў све це, дзе пла ці лі 
б столь кі. У Еў ро пе ў тры ра зы больш. 
Мы па кры ва ем па слу гі ЖКГ (пры ўсім 
па вы шэн ні) на 23 пра цэн ты, 77 пра цэн таў 
па слуг ЖКГ па кры ва юц ца за кошт бюд-
жэ ту. На за ві це яшчэ та кую кра і ну, дзе 
гэ та ёсць», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма лі-
чыць, што на стаў час ра за брац ца, ці 
трэ ба да лей фі нан са ваць за кошт дзяр-
жа вы аг ра пра мыс ло вы комп лекс кра і ны. 
У кра і не пры ня та ра шэн не два ра зы на 
год пра во дзіць маш таб ныя рэс пуб лі кан-
скія на ра ды. Сё ле та па ана ло гіі з бу даў ні-
чай га лі ной бу дзе пра ана лі за ва на ра бо та 
ЖКГ і АПК.

Тлу ма ча чы, ча му вы бра ны ме на ві та 
гэ тыя сфе ры, Прэ зі дэнт ска заў, што сель-
ская гас па дар ка яго хва люе з пунк ту гле-
джан ня фі нан са ван ня. Па вод ле яго слоў, 
у сель скай гас па дар цы, як і ў бу даў ніц-
тве, ха пае без гас па дар час ці. «Але мя не 
там больш хва люе фі нан са вае пы тан не, 
фі нан са вы стан сель ска гас па дар чых 
прад пры ем стваў. Ён да лё кі ад ідэа ль-
на га», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«На стаў час ра за брац ца, якая там сі-
ту а цыя, і пры маць да лей шае ра шэн не: 
або мы сель скую гас па дар ку пад трым лі-
ва ем, як пад трым лі ва лі, або іх трэ ба на хі-
ліць па поў най, каб яны за раб ля лі гро шы 
са мі», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў 
ма дэр ні за цыю АПК укла дзе ны знач ныя 
срод кі, і ця пер трэ ба вы ра шаць, ці пра-
цяг ваць пад трым ку ў тым жа аб' ёме.

БЕ ЛА РУС КІ АЎ ТА МА БІЛЬ 
ЯК АЖЫЦ ЦЁЎ ЛЕ НАЯ МА РА 

«Гэ та даў но бы ло ма ёй прэ зі дэнц кай 
ма рай. Вы раб ля ем аў то бу сы, ве лі ка груз-
ныя аў та ма бі лі — і не мо жам вы ра біць 
для на ро да нар маль ны аў та ма біль», — 
ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы пад ра бяз на рас ка-
заў аб тым, як з'я ві ла ся ідэя ства рыць та-
кую вы твор часць, як вя лі ся ад па вед ныя 
пе ра мо вы з кі тай скім бо кам. У вы ні ку ў 
Ба ры саў скім ра ё не бы ла ад кры та су мес-
ная збо рач ная вы твор часць, а на пра ця гу 
не каль кіх га доў пла ну ец ца па бу да ваць 
цэ лы за вод ма гут нас цю 120 тыс. аў та-
ма бі ляў за год.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн-
кі, гэ тыя аў та ма бі лі пры маль ныя як па 
ца не, так і па якас ці, тым больш што ў Кі-
тай са сва і мі тэх на ло гі я мі прый шлі прак-
тыч на ўсе вя лі кія су свет ныя кам па ніі. «Я 
ўхва ліў гэ ты аў та ма біль, і мы сён ня вя-
дзём вель мі цяж кую раз мо ву з Ра сі яй і 
ін шы мі, каб сва бод на пра да ваць гэ тыя 
аў та ма бі лі. Ні хто ж не хо ча пус каць на 
сваю тэ ры то рыю. У гэ ты пе ра на сы ча ны 
ры нак вель мі цяж ка пра ціс нуц ца, — ад-
зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Мы па ці-
ху бу дзем іс ці да гэ тых 120 ты сяч. Але 
для мя не важ на, што мы да дзім свай му 
ча ла ве ку но вы аў та ма біль. Дбай ны ча-
ла век, які ўмее эка но міць, ку піць гэ ты 
аў та ма біль».

Акра мя та го, ства рэн не ў Бе ла ру сі ад-
па вед най вы твор час ці на дасць ім пульс 
раз віц цю і ін шых прад пры ем стваў. «Гэ-
ты аў та ма біль па цяг не за са бой ра бо ту 
дзя сят ка вы со ка эфек тыў ных прад пры-
ем стваў, дзе мы бу дзем вы раб ляць кам-
плек ту ю чыя», — да даў бе ла рус кі лі дар.

ТРАНС ПАРТ НАЯ 
ПОШ ЛІ НА — ВЫ КЛЮЧ НА 
НА ДА РОЖ НАЕ 
БУ ДАЎ НІЦ ТВА 

Збо ры ад спаг нан ня дзярж пош лі ны за 
вы да чу да зво лу на до пуск транс парт на га 
срод ку да ўдзе лу ў да рож ным ру ху бу-
дуць на кі роў вац ца вы ключ на на па трэ бы 
да рож на га бу даў ніц тва, ска заў Прэ зі дэнт. 
Па вод ле яго слоў, уве дзе ныя ў Бе ла ру сі 
збо ры зу сім не вя лі кія ў па раў на нні з кош-
там на ват не да ра го га аў та ма бі ля, у той 
час як дзяр жа ва што год тра ціць знач ныя 
срод кі на пад тры ман не да рож най інф ра-
струк ту ры. «Ці вар та на ро ду так на пруж-

вац ца з-за гэ тага, пры тым гэ та не са мая 
бед ная част ка. Вось ка лі гро шы пой дуць 
не на да ро гі, як бы ло за яў ле на, та ды вы 
шку ру спус ці це і з ура да, і з Прэ зі дэн та, 
што не пра кант ра ля ва лі», — ска заў кі-
раў нік дзяр жа вы.

«Я ўра ду ска заў: ка лі толь кі гэ тыя гро-
шы пой дуць не на да ро гі, і мя не лю дзі 
по тым па пра кнуць, што мы дзір кі за кры-
ва лі, як не ка то рыя па піс ва юць у га зе тах і 
на ін тэр нэт-рэ сур сах, крыў дуй це на ся бе. 
Ад вя лі асоб ны ра ху нак — усе гро шы ту-
ды, і ўсе гро шы на да ро гі», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

Га во ра чы пра до ва ды аб тым, што 
срод кі на да рож нае бу даў ніц тва ўжо за-
кла дзе ны ў кошт па лі ва, Аляк сандр Лу-
ка шэн ка пры вёў ар гу мент, што тыя ж 
ма гіст ра лі ад ста лі цы да аб лас ных цэнт-
раў ця пер рэ кан стру ю юц ца за кошт за-
меж ных крэ ды таў. Акра мя та го, апош нім 
ча сам прак тыч на не ўкла да юц ца срод кі 
ў да ро гі дру гой ка тэ го рыі.

«Не вя лі кія гэ тыя гро шы (дзярж пош-
лі на. — За ўва га БЕЛ ТА). Та му ці вар та 
так за ма роч вац ца на гэ тай праб ле ме і 
гвал там кры чаць, што аба бра лі, аба дра лі 
і г. д. Тое, што гэ тыя гро шы не пой дуць ні 
на аду ка цыю, ні на ват на ахо ву зда роўя, 
а бу дуць па тра ча ны ме на ві та на да ро гі, 
га ран тую, і я па пя рэ дзіў урад», — пад-
крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«БЕ ЛА РУС КАЯ МО ВА — 
НЕ ДЛЯ РЭ ВА ЛЮ ЦЫІ» 

Праб ле му бе ла рус кай мо вы, якую 
спра бу юць уз няць не ка то рыя апа зі цый-
ныя дзея чы, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі лі чыць 
па лі ты за ва най.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
ў дзяр жа ве ство ра ны ўсе ўмо вы для 
тых, хто жа дае вы ву чаць бе ла рус кую 
мо ву. У той жа час Прэ зі дэнт на за ўва гі 
не ка то рых не дзяр жаў ных СМІ аб не да-

стат ко вым раз віц ці бе ла рус кай 
мо вы пра па на ваў ад крыць пры 
дзяр жаў ных ін сты ту тах і ўні вер-
сі тэ тах кур сы для тых, хто хо ча 
вы ву чаць бе ла рус кую мо ву. «Я 
аб са лют на не су праць бе ла рус-
кай мо вы, — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Я на ват больш, 
чым вы, ха чу, каб на шы лю дзі 
сва бод на раз маў ля лі па-бе ла-
рус ку. Адзі нае, ча го я не пры-
маю, — гэ та ціск. Як толь кі па-
чы на еш ціс нуць — адваротная 
рэ ак цыя».

Прэ зі дэнт лі чыць, што ў свой 
час на вяз ван не бе ла рус кай 
мо вы бы ло па мыл кай апа зі цыі. 
«Бе ла рус кая мо ва — гэ та не 
фак тар для ра зы гры ван ня па-
лі ты кі. І мы спа кой на вы ве дзем 

кра і ну, я вам га ран тую, ка лі не бу дзе 
раз ва жан няў пра тое, што мы ўціс ка ем 
бе ла рус кую мо ву, а па ды ма ем анг лій-
скую або рус кую. Не трэ ба за ліш не ў 
гэ та ўмеш вац ца. Гэ та вель мі да лі кат ная 
жы вая ма тэ рыя. Мы ро бім гэ та спа кой-
на», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

«Гэ та па лі ты за ва ная праб ле ма, — лі-
чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ка лі хо-
чаш за га ва рыць па-бе ла рус ку — раз-
горт вай кні гу і чы тай». «Бе ла рус кая мо-
ва — не для рэ ва лю цыі», — да даў Прэ-
зі дэнт. На яго дум ку, у кра і не ў свой час 
вель мі муд ра па сту пі лі, што не ад мо ві лі ся 
ад рус кай мо вы.

Што да ты чыц ца за ўва гі пра тое, што 
ў кра і не вы да ец ца ма ла кніг па-бе ла-
рус ку, то Прэ зі дэнт на га даў, што ра-
ней пра па ноў ваў бе ла рус кім аў та рам 
на пі саць ха ця б адзін вар ты твор, ад-
нак гэ та га не зда ры ла ся. «Я ка заў: па-
кла дзі це мне ха ця б ад ну, на прык лад, 
«Вай ну і мір», і я за бяс пе чу вам гі ганц-
кую пад трым ку. Ня ма іх!» — рэ зю ма ваў 
Прэ зі дэнт 

ДРУ КА ВА НАЯ ВЕР СІЯ 
ЦІ ІН ТЭР НЭТ?

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў вы ву-
чыць не аб ход насць змен па рад ку рас-
паў сюдж ван ня дру ка ва най пе ры ё ды кі ў 
кра і не. У пры ват нас ці, Прэ зі дэнт звяр нуў 
ува гу на кан ку рэн цыю дру ка ва ных вы-
дан няў з ін тэр нэт-рэ сур са мі, што мо гуць 
больш апе ра тыў на рэ ага ваць на тыя ці 
ін шыя па дзеі. Ра зам з тым дру ка ва ныя 
вы дан ні, на прык лад, не мо гуць вы хо дзіць 
па па ня дзел ках і ад па вед на ін фар ма ваць 
чы та чоў аб па дзе ях, што ад бы лі ся на вы-
хад ных.

«Я не ма гу ска заць, ці мож на гэ та зра-
біць хут ка, коль кі гэ та бу дзе каш та ваць 
і ці па трэб на гэ та на огул», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт. У су вя зі з гэ тым Аляк сандр 
Лу ка шэн ка да ру чыў га лоў на му рэ дак-
та ру га зе ты «Со вет ская Белоруссия» 
Паў лу Яку бо ві чу як кі раў ні ку га лоў на га 
дру ка ва на га вы дан ня ў кра і не ар га ні за-
ваць ад пра цоў ку гэ та га пы тан ня з усі мі 
за ці каў ле ны мі ба ка мі. «Вы па він ны са-
брац ца і вы пра ца ваць ад на знач ную дум-
ку. Па-гас па дар ску. І ска жы це, што трэ ба 
ра біць. Та ды я па клі чу пэў ных лю дзей і 
па стаў лю ім кан крэт ную за да чу», — да-
ру чыў Прэ зі дэнт.

Га во ра чы пра сваё аса біс тае стаў лен-
ня да гэ тай тэ мы, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ска заў, што ня гле дзя чы на маг чы масць 
ка рыс тац ца ін тэр нэт-вер сі я мі вы дан няў, 
ён рэ гу ляр на пра гля дае і дру ка ва ныя ва-
ры ян ты.

У ХУТ КІМ ЧА СЕ 
МАГ ЧЫ МАЯ АМ НІС ТЫЯ 

У Бе ла ру сі ў хут кім ча се мо гуць ам-
ніс та ваць 2 ты ся чы ча ла век, за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па вод ле слоў 
Прэ зі дэн та, у цэ лым ён ста ноў ча ста віц-
ца да пра вя дзен ня ам ніс тый і звы чай на 
аса біс та іх іні цы юе. Кі раў нік дзяр жа вы 
лі чыць, што ў блі жэй шы час мож на пра-
вес ці ам ніс тыю па ана ло гіі з ты мі, якія 
ўжо бы лі ў кра і не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што 
пра вя дзен не ам ніс тый маг чы мае, бо 
прак ты ка па ка за ла, што яны не па гар ша-
юць кры мі на ген ную аб ста ноў ку. Сён ня 
ў мес цах па збаў лен ня во лі зна хо дзяц ца 

ка ля 30 тыс. ча ла век, а ў 90-я га ды іх 
бы ло ка ля 70 ты сяч. Уз ро вень зла чын-
нас ці кож ны год зні жа ец ца пры клад на 
на 6–10%. «Ам ніс тыі не пры вод зяць да 
ўсплёс ку кры мі на ген най аб ста ноў кі, мы 
мо жам на гэ та пай сці», — ска заў Прэ-
зі дэнт.

Прэ зі дэнт так са ма за явіў, што га то вы 
па мі ла ваць так зва ных па літ вяз няў, ка-
лі яны на пі шуць ад па вед нае пра шэн не. 
Ад каз ва ю чы на пы тан не аб на яў нас ці ў 
Бе ла ру сі так зва ных па літ вяз няў, Прэ-
зі дэнт чар го вы раз пад крэс ліў, што ў 
Бе ла ру сі ў Кры мі наль ным ко дэк се ня ма 
па лі тыч ных ар ты ку лаў. А пра тых, хто 
ся бе та кі мі лі чыць, кі раў нік дзяр жа вы 

ска заў, што ўмо вай іх вы ха ду на сва-
бо ду бы ло на пі сан не прось бы аб па мі-
ла ван ні, як та го па тра буе бе ла рус кае 
за ка на даў ства. «Умо ва бы ла ад на — па 
за ко не. Вы звяр та е це ся (не пі шы це, што 
вы ві на ва тыя — не ві на ва тыя), пі ша це 
зва рот да та го, хто мо жа па мі ла ваць, і 
я пры му ра шэн не, я па мі лую», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Тым не менш, ня гле дзя чы на пра па-
на ва ную маг чы масць, не ка то рыя ад да-
лі пе ра ва гу та му, каб за стац ца ў тур ме. 
«Не ка то рыя за ха це лі за стац ца ў тур ме 
да на ступ на га элек та раль на га цык ла (я 
цы тую). Не хо чуць звяр тац ца па па мі-
ла ван не. Я ка жу: ся дзі це. Яны на мя не 
ціс нуць, а я свае ўмо вы вы ка заў: як да 
ўсіх, звяр та еш ся — раз гле джу (чы тай — 
вы пу шчу), та му што яны не вар тыя са-
пса ва ных ад но сін Бе ла ру сі з Еў ро пай і 
Аме ры кай», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Яны жы вуць элек та раль ным цык лам. 
Яны хо чуць з тур мы вый сці ге ро я мі. Я 
за бяс пе чу іх вы хад з тур мы як ге ро яў», — 
за пэў ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што толь кі ў 
та кім кан тэкс це і па та кіх пра ві лах га-
то вы раз гле дзець пы тан не вы зва лен ня 
так зва ных па літ вяз няў, у тым лі ку Мі-
ка лая Стат ке ві ча. «Стат ке віч па лі тыч на 
для мя не не кан ку рэнт. Стат ке віч пас ля 
гэ тых вы ха дак — па лі тыч ны труп у Бе ла-
ру сі», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
«Ён не хо ча з тур мы вы хо дзіць, — пра-
доў жыў Прэ зі дэнт. — Ча му я па ві нен за 
яго ха цець больш, чым ён сам?». Кі раў нік 
дзяр жа вы пад крэс ліў, што, на яго дум ку, 
зна хо джан не за кра та мі та кіх лю дзей, як 
Мі ка лай Стат ке віч, не па він на быць пе ра-
шко дай у ад но сі нах Бе ла ру сі і Еў ра са ю за 
або Аме ры кі: «Ён та го не вар ты, як той 
жа Сан ні каў. Яны ад на го по ля яга ды па 
сва іх учын ках».

Па прось бе ад на го з удзель ні каў су-
стрэ чы Прэ зі дэнт пра ка мен та ваў спра ву 
Бя ляц ка га. Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў 
пра ве рыць ін фар ма цыю аб тым, што Бя-
ляц кі кам пен са ваў пры чы не ную ім шко-
ду, а за тым раз гле дзець пы тан не аб яго 
маг чы мым вы зва лен ні.

«МЫ І ЗА ХАД 
ПА ЧА ЛІ РАЗ МАЎ ЛЯЦЬ…» 

У ста сун ках Бе ла ру сі з За ха дам на-
ла дзіў ся дыя лог, за явіў кі раў нік дзяр жа-
вы, за кра на ю чы між на род ную тэ ма ты ку. 
«Апош нім ча сам, мы гэ та не афі шу ем, 
не прос та сімп то мы, а мы пра вя лі шэ раг 
ме ра пры ем стваў, ня хай не пуб ліч ных. 
Час та мно гія еў ра пей цы, пры яз джа ю чы 
да нас, про сяць, каб гэ та бы ло не пуб ліч-
на, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Я з 
імі шчы ра раз маў ляю, ка лі яны про сяц ца 
да мя не на пры ём, ні ко му не ад маў ляю, 
з усі мі вя ду раз мо ву — ад кан грэс ме наў 
ЗША да звы чай ных па лі ты каў і на ват бы-
лых з Еў ро пы. Яны, вя до ма, уплы во выя 
ў сва іх кра і нах. І ў нас та кіх кан так таў 
ад бы ло ся вель мі шмат, пай шоў ней кі 
дыя лог. Ня хай мы не ся дзім за агуль ным 
ста лом і не аб мяр коў ва ем праб ле мы (мы 
да гэ та га прый дзем), але ёсць ней кі дыя-
лог, і гэ та ўжо доб ра».

Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, 
праз та кіх па ся рэд ні каў да во дзіц ца бе-
ла рус кая па зі цыя, у тым лі ку да канц-
ле ра ФРГ Ан ге лы Мер кель і ін шых па-
лі ты каў.

Ра зам з тым Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс ліў, што не за леж насць Бе ла ру сі 
нель га тлу ма чыць як ады ход ад су пра-
цоў ніц тва з Ра сі яй. «Мы хо чам жыць на 
сва ім ка вал ку зям лі, мець су ве рэ ні тэт. 
Я не ха чу, каб мой на род больш ха дзіў 
пад чы імсь ці бі зу ном. Гэ та мая га лоў ная 
за да ча як пер ша га Прэ зі дэн та», — за явіў 
кі раў нік дзяр жа вы.

«На ша не за леж насць — гэ та свя тое, 
але яна яшчэ па він на быць зра зу ме лай 
на шым су се дзям. Яна не па він на быць 
агрэ сіў най. Мы не тая кра і на, у нас не тая 
моц, каб агрэ сіў на ста віц ца ці то да За ха-
ду, ці то да Ус хо ду», — лі чыць Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа-
вы пад крэс ліў, што ні ко лі не бу дзе сяб ра-
ваць з За ха дам су праць Ра сіі і ана ла гіч на 
раз віц цё бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сін не 
бу дзе вес ці ся на шко ду су пра цоў ніц тву 
на за ход нім век та ры.

«Та му апош нім ча сам на ме ціў ся пе ры-
яд, ка лі мы адзін на ад на го «не ка цім», не 
на сту па ем. Мы па ча лі не як раз маў ляць. 
Літ ва зра зу ме ла, што трэць бюд жэ ту ў 
іх — гэ та Бе ла русь. Лат вія — тое ж са-
мае», — да даў бе ла рус кі лі дар.

«РА СІЯ — РОЗ НАЯ…» 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за яў ляе, што ў 

яго з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу-
ці ным скла лі ся вель мі доб рыя ад но сі ны, 
ня гле дзя чы на праб лем ныя мо ман ты, 
якія ча сам уз ні ка юць. «Мы вель мі друж-
ныя з Пу ці ным, ня гле дзя чы на тое, што 
ча сам па між на мі «іск рыць». Я яму ма гу 
пра ма ска заць, і ён мо жа мне», — ад зна-
чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Га во ра чы пра бе ла рус ка-ра сій скае су-
пра цоў ніц тва, Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 
па вя лі кім ра хун ку больш бліз кіх ад но сін 
у Бе ла ру сі ня ма і не мо жа быць ні з ад ной 
кра і най. «Мы сяб ры, бра ты, мы на огул 

адзін на род. Ка лі нам цяж ка — хто пра-
цяг нуў ру ку? МВФ? А маг лі б — гро шай 
ня ме ра на, дзя ваць ня ма ку ды, але па 
па лі тыч ных ма ты вах, ад кры та ска за лі, 
не мо гуць. А Ра сія пад ста ві ла пля чо, — 
за ўва жыў бе ла рус кі лі дар. — І заў сё ды 
яны пад ста вяць нам пля чо, як бы ні бы-
ло скла да на. Па роз ных пры чы нах і з-за 
та го, што стра ціць Бе ла русь — гэ та вя-
лі кі па лі тыч ны ўрон і шко да для Ра сіі ў 
цэ лым».

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 
Ра сія аказ вае рэ аль ную пад трым ку ў тым 
лі ку ў рэа лі за цыі маш таб на га пра ек та бу-
даў ніц тва атам най элект ра стан цыі. «Гэ та 
рэ аль ныя гро шы, гэ та не сло вы. Мы гэ та 
па він ны ца ніць і ні ў якім ра зе не па він ны 
ста віц ца кеп ска да Ра сіі», — лі чыць Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Што да ты чыц ца стаў лен ня да Бе ла-
ру сі ў ра сій скім ася род дзі, кі раў нік дзяр-
жа вы ад зна чыў, што Ра сія роз ная, гэ та 
так са ма не аб ход на ра зу мець і дзесь ці 
пра яў ляць вы трым ку.

«Але тое, што ад бы ва ец ца, — гэ та 
аб' ек тыў на і шчы ра, і тут ня ма пад вод-
ных плы няў з Ра сі яй», — да даў бе ла рус кі 
лі дар. Вяр та ю чы ся да тэ мы вы дзя лен-
ня Бе ла ру сі двух міль ярд на га крэ ды ту, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
тым са мым Ра сія пад трым лі вае і ўлас-
ныя прад пры ем ствы, якія вы раб ля юць 
кам плек ту ю чыя і сы ра ві ну для бе ла рус-
кай тэх ні кі.

ПАД ТРЫ МА ЕМ УКРА І НУ 
І СТА БІЛЬ НАСЦЬ У ЁЙ 

Прэ зі дэнт Лу ка шэн ка спа дзя ец ца, 
што кан флікт ная сі ту а цыя ва Укра і-
не вы ра шыц ца і не ака жа не га тыў на га 
ўплы ву на дзей насць СНД, дзе Укра і на 
стар шын ствуе сё ле та. Ён ад зна чыў, што 
доў гі час ус трым лі ваў ся ад ка мен та ры-
яў па сі ту а цыі ва Укра і не, лі ча чы па дзеі, 
якія там ад бы ва юц ца, унут ра най спра вай 
кан крэт най дзяр жа вы.

«Бу дзем спа дзя вац ца, што ўсё бу дзе 
нар маль на з пунк ту гле джан ня стар шын-
ства ў СНД, ні хто не бу дзе пе ра но сіць са-
міт СНД, на ад ва рот, я ўпэў не ны, Яну ко віч 
бу дзе імк нуц ца, каб гэ ты са міт прай шоў 
у іх, а мы і Ра сія і ін шыя бу дзем та кім 
чы нам пад трым лі ваць Укра і ну і ста біль-
насць у ёй, і ця пе раш ня га прэ зі дэн та, 
та му што гэ та га лоў ны прад стаў нік ула-
ды», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Ён да даў: «У ас тат нім яны па він ны ра-
за брац ца са мі. За над та шмат ам бі цый у 
асоб ных па лі ты каў», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

ХА КЕЙ НЫ ЧЭМ ПІ Я НАТ 
АД КРЫЕ СВЕ ТУ БЕ ЛА РУСЬ 

На ша кра і на пра вя дзе чэм пі я нат 
све ту па ха кеі на год ным уз роў ні, за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Кі раў нік дзяр жа-
вы ад зна чыў, што свое асаб лі вай рэ пе-
ты цы яй су свет на га пер шын ства бы ло 
пра вя дзен не Ка ляд на га між на род на га 
тур ні ру ама та раў ха кея на прыз Прэ-
зі дэн та Бе ла ру сі. Па вод ле слоў Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі, усе аб' ек ты вы тры-
ма лі вы пра ба ван не. «На шы спарт сме ны, 
якія ўдзель ні ча юць у чэм пі я на тах све ту, 
Алім пій скіх гуль нях, ска за лі, што та ко га 
ўзроў ню пад рых тоў кі для спарт сме наў 
не бы ло ні ў ад ной кра і не. Са праў ды, 
мы ма ем вы дат ныя пля цоў кі — «Мінск-
Арэ на», но вень кая «Чы жоў ка-Арэ на». 
За па сны лёд мо жам даць — хай трэ ні-
ру юц ца. Ідэа льныя ўмо вы!» — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
ў Мін ску бу дзе і да стат ко вы гас ці ніч ны 
фонд для пры няц ця гас цей ста лі цы: «У 
нас бу дзе ка ля 30 ты сяч мес цаў у гас-
ці ні цах, плюс бу дуць за дзей ні ча ны блі-
жэй шыя са на то рыі, пра фі лак то рыі, я не 
бя ру тут сту дэнц кія вёс кі. Плюс пры ват-
ні кі пад клю чац ца».

«Мы пра вя дзем чэм пі я нат на год ным 
уз роў ні, — ска заў Прэ зі дэнт. — Я ха чу 
зра біць та кі чэм пі я нат, каб усе ахну лі. 
Гэ та зна чыць, не па він на быць ні вод на-
га пус то га мес ца на тры бу нах на лю бым 
мат чы».

Ка жу чы пра аб' яў ле ны ў 2014-м Год 
гас цін нас ці, Аляк сандр Лу ка шэн ка за-
ўва жыў, што ха кей ны мо мант у ім як 
спа да рож ны: «У пер шую чар гу я меў 
на ўва зе ду шу бе ла ру саў. Яны заў сё ды 
гас цін ныя, імк нуц ца ўсім да га дзіць, на-
кар міць, апош нюю ка шу лю ад даць, яны 
вель мі доб рыя».

22 студзеня 2014 г.НАДЗЁННАЕ2
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СПАР ТЫЎ НЫ «МАЗ» ЗА 300 ТЫ СЯЧ 
Мін скі аў та за вод бу дзе вы раб ляць спар тыў ныя гру-
за ві кі на за каз. Ра ней яны вы пус ка лі ся толь кі ў адзін-
ка вых эк зэмп ля рах для ра лі-рэй даў. Пры бліз ны кошт 
но ва га спорт ка ра для за каз чы ка скла дзе 250–300 ты-
сяч еў ра ў за леж нас ці ад кам плек та цыі. Пра гэ та па-
ве да міў ку ра тар спар тыў най ка ман ды «МАЗ-СПОР Т-
аў та», на мес нік ка мер цый на га ды рэк та ра ААТ «МАЗ» 
Дзміт рый Ка рат ке віч.

«Спар тыў ны гру за вік мо жа быць са бра ны для лю бо га 
за каз чы ка, зы хо дзя чы з яго за па тра ба ван няў. Пры су па стаў-
ных ха рак та рыс ты ках ца на го нач на га аў та ма бі ля «МАЗ» у 
2–3 ра зы ні жэй шая ў па раў на нні са спар тыў ным гру за ві ком 
ра сій скай вы твор час ці, — за явіў ён. — Пры гэ тым кошт аў-
та ма бі ля бу дзе за ле жаць ад тых па ра мет раў, якія жа дае 
атры маць за каз чык».

На га да ем, што Мін-
скі аў та за вод упер-
шы ню са браў го нач ны 
гру за вік ма дэ лі МАЗ-
5309RR у 2010 го дзе. 
Ба я выя ма шы ны прай-
шлі вы пра ба ван ні ў эк-
стрэ маль ных умо вах 
ра лі-рэй даў «Да кар» і 
«Шаў ко вы шлях». Дзя-
ку ю чы гэ та му вы твор-
ца мае маг чы масць па-
ляп шаць ха рак та рыс ты кі го нач ных аў та ма бі ляў і ўка ра няць 
но выя кан струк тар скія ра шэн ні. У апош няй вер сіі гру за ві коў 
ін жы не ры па мен шы лі ва гу кан струк цый, ужыў шы эле мен ты 
з вы со ка тры ва лай ста лі і лёг кіх кам па зіт ных ма тэ ры я лаў. 
Аў та ма біль стаў на тра ці ну ляг чэй шым за «пер шын ца», а ў 
па раў на нні з ле таш нім ва ры ян там «па ху дзеў» на 300 кг. Так-
са ма па вя лі ча на ма гут насць ру ха ві ка. Па сва іх тэх ніч ных ха-
рак та рыс ты ках спар тыў ныя гру за ві кі «МАЗ» не са сту па юць 
аў та ма бі лям ра сій скай ка ман ды «Ка мАЗ-Май стар», якая 
мае амаль 25-га до вы во пыт удзе лу ў «Да ка ры». Да рэ чы, 
сё ле та на гэ тым ра лі бе ла ру сы на ад ным з эта паў за ня лі 
11 мес ца.

Ула даль ні кам ка ман ды «МАЗ-СПОР Таў та» з'яў ля ец ца 
ААТ «МАЗ», тэх ніч ным парт нё рам — кам па нія «Вел ком».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ГУ ЛЯ ЮЦЬ УСЕ!
АКРА МЯ РА БОТ НІ КАЎ І ІХ СВА Я КОЎ

Ус ту піў у сі лу Указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
№ 458, якім у мэ тах аба ро ны пра воў спа жыў цоў і за-
бес пя чэн ня паў на ты пра ва во га рэ гу ля ван ня ўдак лад-
не ны па тра ба ван ні да рэ клам ных гуль няў.

Як па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ганд лю, пра ду гледж ва ец ца 
рэ зер ва ван не срод каў пры за во га фон ду на спе цы яль ным 
ра хун ку ар га ні за та ра рэ клам най гуль ні для пра ду хі лен ня 
іх не мэ та ва га вы ка ры стан ня. Удак лад не ны ме ха нізм вы-
зна чэн ня пе ра мож цаў рэ клам най гуль ні: імі мо гуць стаць 
не толь кі ўдзель ні кі гуль ні, вы бра ныя вы пад ко вым чы нам, 
але і ўдзель ні кі, якія ў лі ку пер шых вы ка на лі ўста ноў ле ныя 
пра ві лы гуль ні. Акра мя та го, уво дзіц ца за ба ро на на ўста-
наў лен не ар га ні за та рам мі ні маль най коль кас ці ўдзель ні каў 
рэ клам най гуль ні.

У мэ тах аба ро ны пра воў спа жыў цоў пра ду гледж ва ец ца, 
што ад праў ка SMS-па ве дам лен няў ці паш то ва га ад праў-
лен ня, пра пі са ныя ў пра ві лах гуль ні, па він ны вес ці ся па мі-
ні маль ных та ры фах на гэ ты від па слу гі.

Уво дзіц ца за ба ро на на ўдзел у рэ клам най гуль ні асоб, 
якія зна хо дзяц ца ў пра цоў ных ад но сі нах з яе ар га ні за та рам, 
а так са ма іх му жа (жон кі), бліз кіх сва я коў.

У мэ тах лі бе ра лі за цыі прад пры маль ніц кай дзей нас ці вы-
зна ча на, што кон кур сы і ін шыя па доб ныя ме ра пры ем ствы, 
якія но сяць па зна валь на-за баў ляль ны ха рак тар і пра во-
д зяц ца ў ін тэр нэ це ўла даль ні ка мі сай таў, і для ўдзе лу ў якіх 
гра ма дзя ні ну не па тра бу ец ца нес ці вы дат кі на за мо ву ці 
на быц цё та ва раў (ра бот, па слуг) або на до ступ да сай та, не 
з'яў ля юц ца рэ клам ны мі гуль ня мі.

ГОС ЦІ ЧЭМ ПІ Я НА ТУ:
СУ СТРЭЦЬ НА ЛЕЖ НЫМ ЧЫ НАМ

Ка вяр ні і кра мы па він ны за бяс пе чыць гас цям чэм пі-
я на ту све ту па ха кеі до ступ да Wі-Fі і вяр тан не гро-
шай па Tax Free. Пра гэ та іш ла га вор ка на па ся джэн ні 
пад ка мі тэ та па пы тан нях ганд лё ва га за бес пя чэн ня 
і ар га ні за цыі хар ча ван ня, якое ад бы ло ся ў рам ках 
пад рых тоў кі да ЧС-2014, па ве дам ляе сайт Мі ніс тэр-
ства ганд лю.

На па ся джэн ні бы ла раз гле джа на пад рых тоў ка аб' ек-
таў ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня, якія зна хо дзяц ца на 
чы гу нач ных вак за лах і ў На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск. 
Ме на ві та яны, як за ўва жыў мі ністр ганд лю Ва лян цін Чэ ка-
наў, з'яў ля юц ца тва рам кра і ны, та му пы тан ні ар га ні за цыі 
аб слу гоў ван ня гас цей і ўдзель ні каў ЧС-2014 па ха кеі на 
гэ тых аб' ек тах трэ ба на да ваць асаб лі вую ўва гу. На яго дум-
ку, яшчэ за ста юц ца не ка то рыя пы тан ні, якія па він ны быць 
апе ра тыў на вы ра ша ны, на прык лад, маг чы масць без на яў-
на га раз лі ку. Акра мя та го, мі ністр звяр нуў ува гу, што гос ці
ЧС-2014 па він ны мець маг чы масць гля дзець ха кей ныя мат чы 
на вя лі кіх ВК-ма ні то рах у аб' ек тах гра мад ска га хар ча ван ня. 
Ва лян цін Чэ ка наў па ра іў вы браць адзі ны стыль афарм лен ня 
аб' ек таў ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня на чы гу нач ным 
вак за ле і ў На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск. Ён да даў, што 
на пры лаў ках крам так са ма па ві нен быць прад стаў ле ны шы-
ро кі асар ты мент та ва раў бе ла рус кіх вы твор цаў, у тым лі ку 
су ве ні раў. Рэ ста ра ны і ка вяр ні па він ны за бяс пе чыць вы бар 
страў бе ла рус кай на цы я наль най кух ні.

Па вы ні ках па ся джэн ня пад ка мі тэ та да ру ча на ства рыць 
ра бо чую гру пу, якая ў па чат ку кра са ві ка ацэ ніць ра бо ту аб'-
ек таў ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня, а так са ма ўнес ці 
пра па но вы па ар га ні за цыі круг ла су тач най пра цы не ка то рых 
уста ноў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗІ МО ВЫ ФУТ БОЛ
Паў та ра ме ся ца лыж ні кам і ама та рам ак тыў на га зі мо-
ва га ад па чын ку да вя ло ся ча каць са праўд на га снеж-
на га на двор'я. І на рэш це да ча ка лі ся! Але не толь кі 
«зім ні кі» вый шлі на снег, але і... фут ба ліс ты. Рэч у 
тым, што ай чын ныя фут боль ныя клу бы толь кі-толь-
кі вый шлі з ад па чын ку, і мно гія з іх пер шыя за ня ткі 
пра вод зяць і ў за ле, і на ад кры тым па вет ры. Ся род іх 

і ка ман да «Сма ля ві чы СТІ».

Трэ ні роў кі ў фут ба ліс таў па ча лі ся 15 сту дзе ня, а на днях 
на за сне жа ным по лі га рад ско га ста ды ё на хлоп цы пра вя лі 
на сы ча ную двух ба ко вую гуль ню з 2 тай ма мі па 30 хві лін. 
Як ка жа клуб ны ўрач, каб гу ляць у фут бол зі мой з бяс пе кай 
для свай го зда роўя, не аб ход на, зра зу ме ла, апра на цца адэ-
кват на тэм пе ра ту ры па вет ра, а пас ля пры няць га ра чы душ 
і вы піць цёп лае піт во. «Гэ ты час мы пра вя лі доб ра, — ка жа 
ка пі тан ка ман ды Сяр гей Ру сак. — Праў да, бы ло б больш 
зруч на, ка лі б су мё таў бы ло па ме ней. А так ад ра зу я ўзга-
даў сваё дзя цін ства, ка лі мы з хлоп ца мі да во лі час та га ня лі 
мяч па сне зе».

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра, 
г. Сма ля ві чы.

«НЕ МАГ ЧЫ МА СЁН НЯ ЖЫЦЬ 
І НЕ РАЗ ВІ ВАЦ ЦА» 
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