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Бе ла рус кія фрыс тай ліс ты — са мыя ста біль ныя 
зда быт чы кі ме да лёў на зі мо вых Гуль нях. У пят-
ні цу і па ня дзе лак у эк стрым-пар ку «Ру жа Ху-
тар», які ўва хо дзіць у гор ны спар тыў ны клас тар, 
ус ту па лі ў ба раць бу і яны. Пер шы мі стар та ва лі 
жан чы ны. Спа чат ку прай шла ква лі фі ка цыя, а 
поз на ве ча рам — фі наль ныя спа бор ніц твы. У 
акра ба тыч ных скач ках на шу жа но чую дру жы-
ну прад стаў ля юць Ала Цу пер, Ган на Гусь ко ва і 
Воль га Ка пус ці на.

Ала Цу пер — са мая ты ту ла ва ня з іх. Гэ тая Алім пі я да 
для яе — пя тая (па чы на ла яшчэ ў На га на ў 1998-м), яна 
шмат ра зоў пе ра ма га ла ў роз ных спа бор ніц твах, эта-
пах Куб ка све ту — у яе столь кі ме да лёў у ка лек цыі, што 
сяб ры жар там на зы ва юць яе «Жа лез ная лэ дзі». «Жа-
лез ная» Ала са праў ды. Але толь кі пад час пра цы — на 
трэ ні роў цы, тым больш — на стар це. У звы чай ным жыц ці 
яна вель мі аба яль ная, з іск рын кай. Раз маў ляць з ёю, на-
ват пас ля пра цяг лай трэ ні роў кі, за дзень да ад каз на га 
стар ту, вель мі лёг ка. Мяр куй це са мі.

— Ала, тры га ды на зад вы за яві лі, што па кі да е це 
вя лі кі спорт...

— Ну, га ды мае та кія, што ста рэйшых за мя не на 
трамп лі не ўжо ні ко га ня ма. Шчы ра ска жу, я і не ду ма ла, 
што зноў да вя дзец ца вы хо дзіць на старт. Ду ма ла дзе ля 
ся бе па жыць, дзе ля сям'і. За быц ца пра гэ тыя бяс кон цыя 
пе ра ез ды, ус пом ніць пра сяб роў, сва я коў, род ных, мно гіх 
з якіх сто га доў не ба чы ла. Ды і прос та аб стра га вац ца 
ад спор ту, за ля чыць, на рэш це, траў мы, якія не да ва лі 
спа кою. Вы не ўяў ля е це, які гэ та кайф, — пра чы нац ца 
ра ні цай без дум кі, што трэ ба збі рац ца на трэ ні роў ку, 
на пруж вац ца, да ваць вы нік, яко га ад ця бе ча ка юць... 
Я вы кі ну ла з га ла вы фрыс тайл на два га ды: на ра дзі ла 
дзі ця, і на огул не да спор ту бы ло. Але мя не лі та раль на 
вы цяг ну лі. «Трэ ба вы ра тоў ваць сі ту а цыю, ня ма ка му 
вы сту паць, ма ла дыя дзяў ча ты не га то вы».

Я і са ма гэ та ба чу. Што ма гу ска заць? З ма ёй ра ней-
шай пра гра май я б дак лад на бы ла ў пры зё рах, сён ня 
я бліз кая да пі ку фор мы. А на коль кі мая пад рых тоў ка 
ака жац ца ідэа льнай, дасць ад каз толь кі трамп лін і снег. 
Га лоў нае, што я зноў ста ла атрым лі ваць за да валь нен не 
ад скач коў.

— За ва шы мі пля чы ма ўжо ча ты ры Алім-
пі я ды. Якія ўро кі з іх вы атры ма лі?

— Уро кі і во пыт пры хо дзяць пас ля кож на га 
вы ступ лен ня. Гэ та га не ад ні меш. Трэ ба прос та за-
ў ва жаць і вы праў ляць свае па мыл кі. Я зра зу ме ла 
га лоў нае: што б ні зда ры ла ся — на стар це, падчас 
скач ка спа дзя вац ца трэ ба толь кі на ся бе, нель га 
ча каць, што па мыл ку да пус ціць са пер ні ца.

На Алім пі я дзе заў сё ды скла да на — вы ступ-
лен не тут па сва ім на па ле, па на пру жан ні не 

ідзе ні ў якае па раў на нне ні з ад ным ін шым спа бор ніц-
твам, на ват з чэм пі я на там све ту. Зда ец ца, тыя ж спарт-
смен кі, даў но зна ё мыя, і ты доб ра ве да еш, на што яны 
здоль ныя... Але ж не! Тут ужо са праў ды па поў най вы-
клад ва юц ца. «Пе ра га рыш» на Алім пі я дзе — і ча ты ры 
га ды трэ ні ро вак прос та вы ля та юць.

— Ска жы це, што вы ад чу ва е це пад час скач ка. Ці 
па спя ва е це пра што-не будзь па ду маць? На огул, ці 
страш на гэ та: вы раб ляць та кое ў па вет ры?

— Ці страш на? Гм... Як ска заць — мы ж так са ма 
жы выя лю дзі, з усі мі па чуц ця мі, якія ёсць у кож на га ча-
ла ве ка, а ўжо по тым — спарт сме ны. На сён ня для мя не 
гэ та ўжо звы чай ная ра бо та, што дзён ная. Пад час яе ня ма 
ка лі ду маць: якое бла кіт нае не ба над та бою ці які бе лы 
снег, да яко га ля ціш. Па куль ля ціш — прос та пра ліч ва еш 
коль касць аба ро таў, вяр чэн няў, ду ма еш, як уда ла пры-
зям ліц ца, каб не пе ра шко дзіў не ча ка ны па рыў вет ру. І 
ўсё. Больш ні пра што не па спя ва еш.

У фрыс тайл я прый шла ў 13 га доў з гім нас ты кі. Уба-
чыў шы, што вы раб ля юць дзяў ча ты ў па вет ры, я па ду ма-
ла: вар' ят кі! Па мя таю свой пер шы ска чок. Бы ло са праў ды 
страш на. Ка ле ні дры жа лі, пра ўсё на све це за бы ла ся. 
Ада рва ла ся на вы ха дзе і... па ля це ла ўніз. Доб ра, што 
пры зям лі ла ся ўда ла, не вы ле це ла. Па ды шоў трэ нер і 
спа кой на так ска заў: «Да вай дру гую спро бу — больш не 
бу дзе страш на». Вось так і пай шло. Даў но гэ та бы ло...

— Ала, вы — ура джэн ка Укра і ны, вы сту па лі за 
сваю краіну на мно гіх спа бор ніц твах, пас ля Алім пі я-
ды ў На га на вы ра шы лі змя ніць пра піс ку, пры еха лі ў 
Бе ла русь. Што паў плы ва ла на ваш вы бар? У нас жа 
так са ма не ўсё глад ка. Інакш Ці ма фей і Асоль Сліў цы 
не пе ра бра лі ся б у Ра сію...

— Ну, пе ра бра лі ся яны зу сім ня даў на, уся го не каль кі 
га доў. А мой пе ра езд быў звя за ны, перш за ўсё, з тым, 
што пас ля ня ўда ла га вы ступ лен ня ў На га на (хоць пя тае 
мес ца на дэ бют ных для мя не Гуль нях я б не на зва ла ня ў -
да лым) спар тыў ныя чы ноў ні кі за яві лі чле нам ка ман ды: 
«Не бу дзе з вас тол ку. Трэ ба но вых на бі раць». Та ды кож-
ны з чле наў алім пій скай збор най 1998 го да стаў шу каць 
свае ва ры ян ты вы ха ду з сі ту а цыі. Нех та на огул па кі нуў 
спорт, нех та стаў трэ не рам, а я пе ра еха ла ў Бе ла русь, 

дзе фрыс тайл заў сё ды лі чыў ся ад ным з пры яры тэ таў у 
вя лі кім спор це.

Ве да е це, кож ны спарт смен-ін ды ві ду ал (а мы, фрыс-
тай ліс ты, хоць і пры яз джа ем на вы ступ лен ні ка ман дай, 
жы вём і трэ ні ру ем ся ра зам, усё ж — ін ды ві ду а лы, ска чам 
жа ў адзі ноч ку) па ві нен быць на ўсіх больш-менш зна ка-
вых спа бор ніц твах. Не толь кі дзе ля во пы ту. Не аб ход на, 
каб ця бе за ўва жы лі суд дзі. У на шым ві дзе спор ту, дзе 
на ліч ва юц ца ба лы за кож ную спро бу, вель мі вя лі кую 
ро лю ады гры вае суб' ек тыў ны фак тар. Суд дзі па він ны 
ве даць спарт сме на, а не пры маць яго за ту рыс та. На 
той час мно гія ўкра ін скія спарт сме ны не змаг лі пра явіць 
ся бе, бо ў фе дэ ра цыі не бы ло гро шай, спон са раў знай-
сці так са ма бы ло ня прос та, і яны... ні ку ды не ез дзі лі. За 
вы клю чэн нем чэм пі я на таў све ту.

Так што, стаў шы чле нам бе ла рус кай ка ман ды, я не ся-
дзе ла до ма, а бы ла ўдзель ні цай не толь кі чэм пі я на таў све ту, 
але і мно гіх эта паў Куб ка све ту, тур ні раў Гран-пры. Я на бы ла 
бяс цэн ны во пыт, упэў не насць у са бе, пра мя не да ве да лі ся. І 
прый шлі пе ра мо гі. Так што з поў най упэў не нас цю ма гу ска-
заць, што ме на ві та Бе ла русь на ву чы ла мя не пе ра ма гаць.

— А до ма, на ра дзі ме, час та бы ва е це?
— Час та, на жаль, не атрым лі ва ец ца. Трэ ні роў кі, раз' ез-

ды зай ма юць боль шую част ку ча су лю бо га пра фе сій на га 
спарт сме на. Так што ў Роў на вы бі ра ю ся ра зы два на год. 
І баць кі ста ра юц ца хоць бы раз на год пры ехаць у Мінск. 
Кож ны мой пры езд да ха ты — свя та! Ка лі я збі ра ю ся ў да-
ро гу, тэ ле фа ную ма ме і пра шу што-не будзь пры га та ваць 
для мя не смач нень кае. І яна заў сё ды ста ра ец ца.

— Вы шмат дзе бы ва лі, шмат ча го па ба чы лі. Якая 
кра і на, го рад вам най больш за пом ні лі ся?

— Па да ба ец ца Швей ца рыя. Ма лень кая та кая, утуль-
ная і пры го жая кра і на, кру гом — рэ кі, азё ры і го ры. Мно га 
ка роў на гор ных схі лах, у да лі нах. Усё ды хае спа ко ем. 
Рэ лак са цыя прос та ідэа льная. Яшчэ па да ба ец ца Япо нія. 
Зу сім ін шая куль ту ра, але лю дзі вель мі пры вет лі выя, 
усмі ха юц ца, заў сё ды га то выя да па маг чы.

— Ра зу мею, што воль на га ча су ў вас ня шмат. І ўсё 
та кі, як вы яго пра во дзі це?

— Ка лі ёсць маг чы масць, люб лю прос та па спаць. Ле-
там на ры бал ку ез джу, мне па да ба ец ца ці ха па ся дзець 
на бе ра зе рэч кі ці во зе ра. Люб лю што-не будзь па чы таць. 
Му зы ку слу хаю роз ную — пад на строй. Гэ та мо жа быць і 
рок, і лі рыч ныя кам па зі цыі, і элект рон ная му зы ка.

— Кі но?
— Філь мы так са ма люб лю роз ныя, га лоў нае, каб кры ві 

не бы ло на эк ра не.
— Ска жы це, ка лі не фрыс тайл, то што?
— Ця пер ужо скла да на пра гэ та ка заць. Я ўсё жыц цё 

ў спор це... Ка лі б кры ху ра ней за вя за ла з гім нас ты кай, 
то, мо жа, за ня ла ся б баль ны мі тан ца мі і ста ла вя до май 
тан цоў шчы цай. Хто ве дае?!

Спе цы яль ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» Ана толь Сла неў скі — з Со чы

П
ЕР ШЫ МІ не ча ка нае зі мо вае па паў нен не ў стат ку за ўва жы лі 
спе цы я ліс ты за па вед ні ка, якія ў ха лод ны пе ры яд го да зай-
ма юц ца пад корм кай жы вёл. Што год з на ды хо дам ма ра зоў 

і сне гу част ка зуб ры най па пу ля цыі за па вед ні ка вяр та ец ца да га-
да валь ні ка. Сё ле та на пля цоў ку прый шлі ка ля 30 асо бін. Ста ла 
ўжо ня рэд кас цю, што са мкі пры вод зяць і поз ніх ця лят — во сень-
ска га пры пло ду. Але з'яў лен не рэ лік та вых жы вёл у гэт кі поз ні час 
на ву коў цы лі чаць ад хі лен нем ад нор мы, тым больш ка лі ацё лы 
ад бы ва юц ца ў ся рэ дзі не зі мы. Іс ну юць на ву ко выя рэ ка мен да цыі 
па вы бра коў цы гэт кіх «не свое ча со вых» дзі ця нят дзе ля за ха ван ня 
моц най па пу ля цыі, якія да ты чаць на ват чыр ва на кніж ні каў. Але 
толь кі не зуб роў ра ды я цый на-эка ла гіч на га за па вед ні ка, у якім 
вя дзец ца ўлік лю бых пра яў дзі кай пры ро ды без умя шан ня ў яе 
ча ла ве ка. Сту дзень ска му зуб ра ня ці на ка на ва на рас ці і ду жэць, а 
ча ла век яму не па гра жае.

— За гэ ты час зуб ра ня вы рас ла амаль у два ра зы. А спа чат ку 
мы на ват раз гу бі лі ся, уба чыў шы ма лую ру дую, на хіст кіх на гах, 
жы вёл ку — зі ма ж на пе ра дзе, ма ра зы, за веі, — пры гад вае па ляў-
ніц тваз наў ца Сяр гей Сма лоў скі. — Але па кры се зуб ра ня па ду жэ ла і 
ця пер ра зам з ін шы мі «ад на год ка мі» ве се ла гой сае па за сне жа най 
за га рад цы.

Ле тась у зі мо вы час у га да валь ні ку бы ло 86 асо бін зуб роў. Та му 
ў Сяр гея Сма лоў ска га ёсць два па моч ні кі, якія што дня раз но сяць 
ку ку руз ную му ку па кар муш ках, вы ся ка юць лун кі на са жал цы для 
ва да пою, рас кід ва юць се на, — егер Ана толь Ва ла сюк і ляс нік Сяр гей 
Ма роз. Ад па вед на ле таш ня му пад лі ку жы вёл, на тэ ры то рыі Па лес-
ка га за па вед ні ка жы вуць 93 зуб ры. І гэ та без пад лі ку ле таш ня га 
пры пло ду, без во сень скіх зуб ра нят і гэ та га — зі мо ва га.

Рых ту ю чы ар ты кул, па зва ніў Сяр гею Сма лоў ска му і па чуў ад яго, 
што дня мі да пад кор ма чнай пля цоў кі па ды шлі яшчэ 12 зуб рыц з зуб-
ра ня та мі, ся род якіх ёсць яшчэ адзін «не свое ча со вы» во лат.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. 
Фо та аў та ра.
Хой ніц кі ра ён.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

А ў фі на ле, стар та ваў шы пер-
шай, яна ад ра зу ж усім па ка за ла, 
хто тут пры ехаў ту рыс там.

Ду маю, вы шэй шыя сі лы вяр-
ну лі ёй усё, што па він ны бы лі. Гэ-
та бы ла пя тая па лі ку Алім пі я да 
Алы. Пас ля 5-га мес ца ў На га на ў 
1998-м (яшчэ пад укра ін скім сця-
гам) вы шэй яна не ўзды ма ла ся. Ні 
ў Солт-Лэйк-Сі ці (10-я), ні ў Ту ры не 
(9-я), ні ў Ван ку ве ры (8-я) не шан-
ца ва ла. Бы лі, вя до ма, і пе ра мо гі — 
на эта пах Куб ка све ту, на роз ных 
спа бор ніц твах ні жэй ша га ран гу. 
Але ўсё гэ та не тое. Кож ны спарт-
смен жы ве дзе ля Алім пі я ды.

А на Цу пер ужо бы ло «па ста-
ві лі крыж». У 2012-м яна па кі ну-
ла вя лі кі спорт — пас ля цяж кіх 
траў маў, пас ля вя лі кай стом ле-
нас ці вы ра шы ла пры свя ціць ся бе 
сям'і. На ра дзі ла дач ку, га да ва ла 
яе, ез дзі ла на ры бал ку, ха дзі ла 
ў кі но...

Яе па пра сі лі вяр нуц ца за год 
да со чын скіх па дзей. Не бы ло 
ка му ехаць на фрыс тайл — дыс-
цып лі ну, якая заў сё ды бы ла ў 
нас у па ша не. І яна па слу ха ла ся 
Мі ка лая Іва на ві ча Ка зе ку — га-

лоў на га трэ не ра збор най. І му-
жа Жэ ню, які ве рыў у яе больш 
чым хто.

У Со чы яна ста ла са май уз-
рос та вай ся род спарт сме нак-
фрыс тай ліс так, уклю ча ю чы ўсе 
яго дыс цып лі ны (мо гул, слоў-
пстайл, хаф пайп і скі-крос), якія 
ка лі-не будзь вы сту па лі на «бе-
лых» Алім пі я дах.

Вось пер шыя яе сло вы ў ран-
гу алім пій скай чэм пі ён кі:

— Ці ча ка ла я та ко га вы ні ку? 
Я ад ка за ла б так: імкнулася з 
усіх сіл. Пе рад апош нім скач ком 
ста ра ла ся ні пра што не ду маць. 
Прос та аб стра га валася ад уся го, 
што бы ло ва кол, ду ма ла толь кі 
пра ска чок. Ме даль ха чу пры-
свя ціць усім, хто ве рыў у мя не, 
— усёй Бе ла ру сі, усім род ным 
і бліз кім.

З пе ра мо гай мы па він ша ва лі 
так са ма Мі ка лая Іва на ві ча Ка-
зе ку, ча ла ве ка, які, па-сут нас ці, 
зра біў з Цу пер чэм пі ён ку.

— Ча каў гэ та га пос пе ху ад Алы 
тры доў гія Алім пі я ды. У чым сён ня 
яе сак рэт? Пра яе прос та за бы лі-
ся, ні хто не лі чыў яе за фа ва ры та. 
Яна ж толь кі-толь кі вяр ну ла ся ў 
вя лі кі спорт, і ў яе ўсё бы ло раз лі-

ча на на адзін старт — на Алім пі я-
ду. Та му яна не бы ла на пру жа най 
ці ска ва най, маг ла рых та вац ца 
спа кой на, ду маць толь кі пра сваё 
вы ступ лен не, а не азі рац ца на ка-
гось ці. Та му і атры ма ла ся так цу-
доў на. Мы спа дзя ва лі ся, што да 
Алім пі я ды яна на блі зіц ца да сва іх 
леп шых кан ды цый. На спра ве ж 
вый шла так, што Ала па спра ба ва-
ла вы ка наць но вы ска чок, дзя ку-
ю чы яко му і вый гра ла. Ска чок, які 
пры нёс алім пій скае зо ла та Але, 
яна вы кон ва ла толь кі дру гі раз у 
жыц ці, а пер шы — за дзень да 
та го, на трэ ні роў цы. Трэ ба пры-
знаць, што кі та ян ка Сю вы ка на ла 
тэх ніч на больш скла да ны ска чок, 
але, пры зям ля ю чы ся, да кра ну ла-
ся ру кой да схі ла, а за гэ та зды ма-
юц ца ба лы.

— Што вы мо жа це ска заць 
пра якасць скач коў Алы ў цэ-
лым?

— У та кой на пру жа най ба-
раць бе спа дзя вац ца толь кі на 
якасць вы ка нан ня скач коў бы ло 
не маг чы ма. Вось уя вім са бе, што 
та кія спарт смен кі, як сён няш нія 
пры зё ры, — кі та ян ка Мен тао 
Сю ці, аў стра лій ка Лі дзія Ла сі-
ла — заў сё ды вы кон ва юць гэ ты 
эле мент прос та на вы дат на, але 
сён ня, у вы ра шаль ны мо мант, не 
спра ві лі ся са сва і мі пра гра ма мі. 
«Пе ра га рэ лі» ці бы лі ін шыя пры-
чы ны — не ве даю. З ін ша га бо ку, 
мы так тыч на абы гра лі ўсіх, хто 
вы хо дзіў на старт. Мы ры зы ка ва-

лі ў кож най спро бе, бо ра зу ме лі, 
што інакш ні чо га не бу дзе.

Доб ра, што ў су пер фі на ле Ала 
вы кон ва ла ска чок пер шай. Той 
сва ёй спро бай з эле мен та мі уль-
тра-сі яна па ста ві ла са пер ніц у 
скла да нае ста но ві шча (вель мі вы-
со ка ўзня ла баль ную план ку), яны 
раз гу бі лі ся, ста лі нер ва вац ца.

— Як вы на огул ацэнь ва е це 
гэ тыя спа бор ніц твы?

— Ба раць ба бы ла вель мі на-
пру жа ная. Але стан трамп лі наў 
і схі лу — цал кам пры маль ны і, 
га лоў нае, ад ноль ка вы для ўсіх, 
та му ні хто не мо жа на гэ та на ра-
каць, як і на ўмо вы на двор'я.

Пер шы ві цэ-прэ зі дэнт НАК 
Бе ла ру сі Ігар Рач коў скі:

— Цяж ка на ват са бе ўя віць 
тую ат мас фе ру, якая па нуе за-
раз у Бе ла ру сі пас ля за ва я ван ня 
ў адзін дзень трох ме да лёў. Гэ та 
свя та, дзе ля яко га вар та жыць. 
Ала ма лай чы на. Без ліш ніх слоў. 
Асаб лі ва ха чу ад зна чыць і Мі-
ка лая Іва на ві ча Ка зе ку, на ша га 
«дзе да», які ўсё жыц цё пры свя-
ціў лю бі май спра ве і да біў ся та-
ко га бліс ку ча га вы ні ку.

— Я ма гу ўя віць па чуц ці, якія 
пе ра жы ва юць спарт сме ны, уз-
ля та ю чы на вы шы ню ча ты рох-
па вяр хо ва га до ма, — пра ка-
мен та ва ла Да р'я До мра ча ва 
пе ра мо гу Алы Цу пер. — Сён ня 
я ўпер шы ню за ду ма ла ся, што 
гэ та — дзі вос ны від спор ту, ён 
па тра буе жа лез ных нер ваў. 

Рых ту ю чы ся да Алім пі я ды, ты 
па ві нен пры ехаць і за адзін 
дзень вы клас ці ся напоў ні цу. 
Гэ та вель мі скла да на. Цяж ка 
ўя віць, але ўся го за не каль кі 
се кун даў вы ра ша ец ца лёс тва-
ёй шмат га до вай пад рых тоў кі. 
Та му я з вя лі кай па ва гай ад но-
шу ся да фрыс тай ліс таў, і ме да-
лю Алы ра да на ват больш, чым 
свай му. Яна гэ та за слу жы ла.

Трэ ба да даць яшчэ, што на-
шы ме да ліст кі Да р'я До мра ча ва, 
Ала Цу пер і На дзея Скар дзі на 
вы зна чы лі спар тыў ныя шко лы, 
якія атры ма юць фі нан са вую пад-
трым ку па пра ек це Прэ зі дэнц ка-
га спар тыў на га клу ба «Алім пій скі 
вы бар». Двух ра зо вая алім пій ская 
чэм пі ён ка Да ша До мра ча ва на кі-
руе 100 млн руб лёў Пле шча ніц-
кай дзяр жаў най аб лас ной ся рэд-
няй шко ле алім пій ска га рэ зер ву. 
Ле тась яна па бы ва ла ў гас цях у 
юных бія тла ніс таў і бы ла ўра жа-
на, з якім ста ран нем яны па ды хо-
дзяць да трэ ні ро вак.

Ала Цу пер на кі руе та кую ж су му 
на ад рас Го мель ска га дзяр жаў на-
га ву чы лі шча алім пій ска га рэ зер-
ву, дзе яна доў гі час трэ ні ра ва ла ся 
пас ля пе ра ез ду з Укра і ны.

Брон за вы пры зёр Алім пі я ды 
На дзея Скар дзі на да па мо жа Ві-
цеб скай спар тыў най дзі ця ча-юнац-
кай шко ле алім пій ска га рэ зер ву 
Бе ла рус ка га фіз куль тур на-спар-
тыў нага та ва рыст ва «Ды на ма». 
Яе ўклад — 50 міль ё наў руб лёў.
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Гэта інтэрв’ю было зроблена роўна за суткі да “залатога” выступлення Алы Цупер, адразу 
ж пасля трэніроўкі фрыстайлістаў. Тады ніхто і ўявіць не мог, чым усё скончыцца. Мы не 
сталі нічога мяняць. Няхай усё сказанае застаецца, як ёсць. Для гісторыі.

«НЕ СВОЕ ЧА СО ВЫ» ЧЫР ВА НА КНІЖ НІК

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«БЕ ЛА РУСЬ «БЕ ЛА РУСЬ 
НА ВУ ЧЫ ЛА ПЕ РА МА ГАЦЬ»НА ВУ ЧЫ ЛА ПЕ РА МА ГАЦЬ»

«Залаты» скачок Алы Цупер.

Сар дэч на він шу ем  Мі ка лая Кар ла ві ча МАР КЕ ВІ ЧА з г. На ва груд ка з днём на ра джэн ня. 
Жа да ем шчас ця, ся мей на га даб ра бы ту, зда роўя.
Те бе мы подарили б веч ность,
Чтоб длились без кон ца твои го да,
За доб ро ту, за че ло веч ность,
За то, что ты жа ле ешь нас всег да.
Пусть не бо бу дет чистым над то бою,
Зем ной по клон твоим го дам.
Же ла ем счастья, креп ко го здо ровья
И долгих лет на ра дость нам.

З па ва гай 
ба бу ля Ка ця, дзя ду ля Ва ня.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На шмат ляг чэй ад гэ та га на ўрад ці ста ла, на 

маю дум ку, але ха ця б ней кія аба вя за цель ствы 
бан ка пе рад клі ен там за ма ца ва ны. Уво гу ле, до-
ступ да атры ман ня бяс печ ных, праз рыс тых фі нан-
са вых па слуг — гэ та за кон нае пра ва спа жыў ца. 
Та кую ідэю пра па ган ду юць у Бе ла рус кім та ва-
рыст ве аба ро ны спа жыў цоў. Яго кі раў нік Ган на 
Су ша не па ко іц ца пра тое, што спа жыў цы ву чац ца 
толь кі на сва іх па мыл ках: «Мы рэ ка мен ду ем пе-
рад тым, як пад пі саць да ку мент, доб ра яго вы-
ву чыць. Мо жа це на ват узяць яго з са бою. Гэ та 
не за ба ро не на. Па ка жы це яго спе цы я ліс ту, па 
маг чы мас ці».

Без іму ні тэ ту су праць 
крэ ды та ван ня?

«На жаль, для пост са вец кіх кра ін тэ ма фі нан-
са вай аду ка ва нас ці на столь кі вост рая, на коль кі 
ні ад на ін шая тэ ма спа жы вец ка га рын ку, — лі-
чыць Дзміт рый Янін, стар шы ня Праў лен ня Кан-
фе дэ ра цыі та ва рыст ваў спа жыў цоў кра ін СНД. 
— Па ка лен не, якое фар мі ра ва ла ся ў па пя рэд-
нюю гіс та рыч ную эпо ху, не ме ла «пры шчэп кі» 
ад агрэ сіў на га крэ ды та ван ня. Та му амаль усе 
атрым лі ва лі ўро кі фі нан са вай аду ка цыі за свой 
кошт, не су чы гро шы ў пі ра мі ды «МММ», бе ру чы 
крэ ды ты са скры ты мі ка мі сі я мі. Ця пер яны атрым-
лі ва юць но вы ўрок, бе ру чы гро шы ў ліх вя роў, якія 
на зы ва юц ца мік ра фі нан са вы мі ар га ні за цы я мі».

Дзміт рый Янін, як прад стаў нік Ра сіі, кра і ны, 
якая зве да ла паў сюд нае мік ра фі нан са ван не ра-
ней за нас і ад куль прый шлі да нас мно гія гуль-
цы гэ та га рын ку, пра во дзіць ці ка вую па ра лель 
з па за мі ну лым ста год дзем: «Да вай це ўспом нім 
«Зла чын ства і па ка ран не» Да ста еў ска га. На якіх 
умо вах ба бу ля-пра цэнт шчы ца крэ ды та ва ла Рас-
коль ні ка ва? У тыя ча сы стаў кі «мік ра фі нан са вых 
ар га ні за цый» бы лі ў не каль кі ра зоў ні жэй шыя, 
чым сён ня. 10 ка пе ек з руб ля (а зна чыць, 10%) 
у ме сяц пла ціў Рас коль ні каў. А ся рэд няя стаў ка 
ў Ра сіі сён ня 2% у дзень (ка ля 60% у ме сяц). У 
асноў ным, мік ра па зы ка — гэ та кант роль ны стрэл 
у ся мей ны бюд жэт. Сям'я, якая ўжо зна хо дзіц ца 
ў дрэн ным фі нан са вым ста не, трап ляе ў яшчэ 
боль шую бед насць. Гэ та вя лі кая праб ле ма, якая 
вя до ма і еў ра пей скім кра і нам. У Вя лі ка бры та ніі 
ста тыс ты ка свед чыць аб тым, што кож ны чац вёр-
ты, хто бя рэ гро шы ў мік ра фі нан са вых ар га ні за-
цы ях, вы дат коў вае гэ тыя сродкі на па га шэн не 
па пя рэд ніх даў гоў. 40% па зы ча ных гро шай там 
ідзе на куп лю ежы. Гэ та не ра за вая па куп ка ў 
над звы чай най сі ту а цыі, а ба за выя вы дат кі».

Банк руц тва для фі зічных а соб?
Спе цы я ліст кан ста туе, што ў Ра сіі ўво гу ле 

скла ла ся та кая сі ту а цыя, ка лі вар та пры маць за-
ка на даў ства аб банк руц тве фі зіч ных асоб: «Бо 
ня ма юры дыч ных асноў для та го, каб гра ма дзя-
нін, які стра ціў пра цу, ска заў, што «яму ня ма чым 
пла ціць». Ужо больш за два га ды, ня гле дзя чы на 
тое, што гэ та бы ла ўра да вая пра па но ва, ра сій скі 
пар ла мент не пры мае за кон аб банк руц тве фі-
зіч ных асоб, які не вы гад ны бан кам. Не аб ход на, 
каб лю дзі, якія стра ці лі пра цу, за хва рэ лі на неш-
та, маг лі спі саць доўг. Адзі нае па ра жэн не, якое 
«банк рут» пры гэ тым атрым лі вае, — на пра ця-

гу пя ці га доў нель га браць но вы крэ дыт». Яшчэ 
больш па гар ша юць стан крэ ды та атры маль ні ка 
ка лек тар скія агенц твы (уста но вы, якія зай ма юц-
ца «вы бі ван нем» даў гоў). «У Ра сіі ка лек та ры ўжо 
даў но ле га лі за ва лі ся. Гэ тыя кам па ніі дзей ні ча юць 
без лі цэн за ван ня. Яны мо гуць най маць су пра-
цоў ні каў з вель мі су мніў най рэ пу та цы яй. Адзі нае 
аб ме жа ван не, якое для іх сёння ёсць, — яны не 
ма юць пра ва тур ба ваць у нач ны час», — па ве-
да міў Дзміт рый Янін. У нас, на шчас це, па куль 
та ко га ня ма.

У ча кан ні рэ гу ля ван ня
За ста ец ца ак ту аль най тэ ма рэ гу ля ван ня рын-

ку мік ра фі нан са ван ня. «З пры няц цем ука за аб рэ-
гу ля ван ні Нац бан кам дзей нас ці мік ра фі нан са вых 
ар га ні за цый бу дуць вы ра ша ны мно гія праб ле мы. 
У Мі ніс тэр ства ганд лю па сту пае шмат скар гаў на 
дзей насць ме на ві та гэ тых ар га ні за цый», — за яў-
ляе Іры на Ба рыш ні ка ва.

Дзміт рый На бздо раў па ве да міў, што ёсць 
прын цы пы, уз год не ныя ўсі мі дзяр жаў ны мі ор га-
на мі ў да чы нен ні да рэ гу ля ван ня мік ра фі нан са ва-
га сек та ра ў кра і не. Яны ўклю ча ны ў ад па вед ны 
пра ект ука за: «Сут насць пер ша га прын цы пу ў 
тым, што гэ тая дзей насць не бу дзе лі цэн за вац-
ца, але бу дзе вес ці ся рэ естр мік ра фі нан са вых 
ар га ні за цый. Каб тра піць ту ды, не аб ход на вы ка-
наць шэ раг па тра ба ван няў па па ме ры ста тут на га 
ка пі та лу, дзе ла вой рэ пу та цыі кі раў ні ка. Ма ец ца 
на ўва зе ад сут насць су дзі мас ці за зла чын ствы 
су праць улас нас ці, на яў насць вы шэй шай эка на-
міч най, юры дыч най аду ка цыі». Для кам па ній, якія 
не ўвой дуць у рэ естр, дзей насць па рэ гу ляр ным 
пра да стаў лен ні мік ра па зык бу дзе пры зна вац ца 
не за кон най і за ба ра няц ца. Яшчэ адзін прын цып: 
ў да га во ры мік ра па зы кі па він на быць ука за на 
пра цэнт ная стаў ка ў га да вым вы лі чэн ні і не мо жа 
быць пра ду гле джа на ні я кіх да дат ко вых пла ця жоў 
за ка ры стан не па зы кай. Мік ра фі нан са вая ар га ні-
за цыя не бу дзе мець пра ва па вя лі чыць пра цэнт-
ную стаў ку ў пе ры яд дзе ян ня да га во ра мік ра па-
зы кі аль бо па доў жыць тэр мін дзе ян ня да га во ра. 
Па мер штраф ных санк цый пра па ну ец ца аб ме-
жа ваць су май па зы кі. «На прык лад, ка лі ча ла век 
узяў у доўг 100 ты сяч руб лёў, не мо жа на бег чы 
штра фаў на міль ён. Су ма за не вы ка нан не аба вя-
за цель стваў не па він на пе ра вы сіць 100 ты сяч», 
— рас тлу ма чыў Дзміт рый На бздо раў.

Акра мя та го, пра па ну ец ца ўвес ці нор му, што 
Нац банк у вы ключ ных вы пад ках бу дзе мець пра-
ва ўста на віць верх нюю мя жу стаў кі па па зы цы. 
У вы пад ку, ка лі бу дзе пад пі са ны ўказ, Нац банк 
змо жа пра во дзіць пра вер кі мік ра фі нан са вых ар-
га ні за цый, на кі роў ваць ім аба вяз ко выя для вы ка-
нан ня прад пі сан ні аб лік ві да цыі па ру шэн няў. За 
кан крэт ныя па ру шэн ні, якія пра пі са ны ў пра ек це 
ўка за, Нац банк бу дзе мець пра ва вы клю чыць 
мік ра фі нан са вую ар га ні за цыю з рэ ест ра. Но-
вым ука зам бу дзе ўве дзе на пра мая за ба ро на на 
пры цяг нен не гро шай юры дыч ны мі асо ба мі, якія 
не з'яў ля юц ца бан ка мі, ня бан каў скі мі крэ дыт на-
фі нан са вы мі ар га ні за цы я мі аль бо спа жы вец кі мі 
ка а пе ра ты ва мі фі нан са вай уза е ма да па мо гі, што 
бу дуць у рэ ест ры На цы я наль на га бан ка.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ТВО РЫ ДА СТА ЕЎ СКА ГА 
ЯК КРЫ НІ ЦА 

ЭКА НА МІЧ НАЙ ІН ФАР МА ЦЫІ

Лю бое змя нен не ўмоў крэ дыт на га 
да га во ра, якое цяг не за са бою 
па ве лі чэн не аба вя за цель стваў крэ ды та-
атры маль ні ка, па він на быць аформ ле на 
да дат ко вым па гад нен нем.

Фота БЕЛТА.

Бе ла рус банк з 15 лю та га 
ўвёў но вы тэр мі но вы бан-
каў скі ўклад у бе ла рус кіх 
руб лях і за меж най ва лю-
це, па ве да мі лі рэ дак цыі ў 
прэс-служ бе ўста но вы.

Уклад «Ча ты ры се зо ны» мае 
тэр мін за хоў ван ня 12 ме ся цаў, 
дзе мі ні маль ная су ма пер ша па-
чат ко ва га ўзно су і су ма па ста-
ян на га ас тат ку дэ па зі та скла дае 

4 млн бе ла рус кіх руб лёў, 500 
до ла раў, 500 еў ра і 20 ты сяч 
ра сій скіх руб лёў. Па ўкла дзе ў 
бе ла рус кіх руб лях клі ен там пра-
па ну ец ца да ход у па ме ры 43% 
га да вых, у за меж най ва лю це — 
5% га да вых.

Но вы дэ па зіт пра ду гледж вае 
маг чы масць да тэр мі ну вяр тан-
ня ўкла ду здзяйс няць рас ход ныя 
апе ра цыі ў ме жах част кі ас тат ку 

ўкла ду, якая пе ра вы шае су му 
па ста ян на га ас тат ку, а так са ма 
па паў няць дэ па зіт на пра ця гу 
ўся го тэр мі ну за хоў ван ня. «Фіш-
кай» гэ та га ўкла ду з'яў ля ец ца 
маг чы масць атрым лі ваць па за-
кан чэн ні кож ных трох ме ся цаў 
за хоў ван ня (кож на га се зо на) 
прэ мі яль ны да ход.

Сяр гей КУР КАЧ
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НО ВЫ ДЭ ПА ЗІТ «ЧА ТЫ РЫ СЕ ЗО НЫ»
Гро шыГро шы  ��


