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Экс пер ты лі чаць, што зма гац ца за 
пры зы ман го лам на бе ла рус кім лё дзе 
бу дзе скла да на, ад нак ні хто не здзі віц-
ца, ка лі гос ці з ус хо ду зой муць мес ца ў 
ся рэ дзі не агуль най таб лі цы. Пра лі тоў-
цаў па доб нае не ска жаш. На ле таш нім 
пер шын стве пры бал ты за ня лі трэ цяе 
мес ца, а та му і ця пер хо чуць тра піць 
на п'е дэс тал. Што ка заць, ка лі на ват 
на трэ ні роў цы Ару нас Кос ка з мяс тэч ка 

Ёна ва да стаў з лун кі ля шча ва гой 2,1 
кі ла гра ма.

— Сам здзіў ле ны, — шор га ю чы па 
лё дзе вя лі кі мі бо та мі, з усмеш кай апа-
вя дае Ару нас. — Я, між ін шым, у Літ-
ве ле шчу ка і на 3,5 кі ла гра ма зла віў. 
Але та ды мы спе цы яль на ха дзі лі на 
па доб ную ры бу і пры клад на ве да лі, 
што зло вім. А тут — са праўд ная не-
ча ка насць!

— Ці кам форт ны ка нал для пра вя-
дзен ня па доб ных спа бор ніц тваў?

— Умо вы на гэ тым ка на ле — ідэа-
льныя. Мяр кую, што і ўло ву тут хо піць 
на ўсіх ры ба коў.

Як ужо па ве дам ля ла на ша вы дан не, 
ген дар ных аб ме жа ван няў на пер шын-
стве све ту не бу дзе. А та му ад ра зу тры 
кра і ны — Чэ хію, Лат вію, Фін лян дыю — 
прад ста вяць так са ма і ры бач кі.

— Усё, што тут ад бы ва ец ца, мя не 
за хап ляе, — акід ва ю чы по зір кам ка нал, 
за ўва жае Элі за Са арэ ла з Фін лян дыі. — 
Я ні ко лі не бы ла ў Бе ла ру сі, але пе рад 

пры ез дам па зна ё мі ла ся з ва шай кра і най 
у ін тэр нэ це.

Ці ка ва, што на ват на трэ ні роў ках за 
ры ба ка мі на зі ра юць прад стаў ні кі су-
дзейс ка га ка мі тэ та.

— Па куль ні я кіх па ру шэн няў не бы ло. 
Усе спарт сме ны адап та ва лі ся да ка на ла 
і знай шлі сваю ры бу. Мяр кую, што ла-
віць пе ра важ на бу дуць аку ня, ёр шы ка, 
плот ку, — тлу ма чыць стар шы суд дзя 
Анд рэй Каў рыж кін. — Што ты чыц ца клі-
ма тыч ных умоў, лёд у зо не пра вя дзен ня 

спа бор ніц тваў вель мі доб ры. На ім ня ма 
глы бо ка га сне гу, амаль ад сут ні чае ва-
да. Ад нак лёд кры ху пад таў ка ля бе ра-
гоў, і мы ад зна чы лі чыр во ны мі стуж ка мі 
не бяс печ ныя зо ны для пе ра хо даў. Ка лі 
сі ту а цыя па гор шыц ца, зро бім ад мыс ло-
выя мас ты. Хто пе ра мо жа ў чэм пі я на-
це? Цяж ка ска заць. Мяр кую, што бу дзе 
пры сут ні чаць так зва ны фак тар шан ца-
ван ня. Маг чы ма, той, хто на тра піць на 
пад ле шчы ка, здо лее зра біць свой улоў 
больш важ кім. Ня дрэн ныя шан цы ўзы сці 
на п'е дэс тал мае і Бе ла русь. Спа дзя ю ся, 
на шы хлоп цы здо ле юць са брац ца і пра-
дэ ман стра ваць доб ры вы нік.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Мінскі раён.
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Іні цы я ты вы Іні цы я ты вы   ��

ПРА ДАЎ СПІРТ НОЕ 
ПАД ЛЕТ КУ —

РАЗ ВІ ТАЙ СЯ З ЛІ ЦЭН ЗІ ЯЙ 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў вы сту пі ла з іні цы я ты вай 
за ба ра ніць пра да ваць ал ка голь ма ла дым лю дзям да 21 го-
да.

«Мы на стой лі ва бу дзем рэ ка мен да ваць да зво ліць про даж спірт-
но га з 21-га до ва га ўзрос ту, — ад зна чыў мі ністр унут ра ных спраў 
Ігар Шу не віч. — Гэ та звя за на з тым, што з 18 да 21 го да на ўлік у 
нар ка дыс пан сер ста віц ца ў 15 ра зоў больш лю дзей, чым да 18-га-
до ва га ўзрос ту». У вы пад ку паў тор на га про да жу спірт но га пад лет-
кам пра па ну ец ца па збаў ляць ганд лё выя кроп кі, ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў лі цэн зіі. Акра мя та го, ёсць ве ра год насць, што 
ў за ко не аб пра вах дзі ця ці з'я віц ца нор ма, якая за ба ра няе спа жы-
ваць моц ны ал ка голь, сла ба ал ка голь ныя на поі і пі ва да 18 га доў. 
Ад каз насць за ўжы ван не ал ка го лю не паў на лет ні мі кі раў ніц тва МУС 
пра па ноў вае ўсклас ці на іх баць коў. Не аб ход на, лі чыць Ігар Шу не-
віч, так са ма ўвес ці аба вяз ко вую дак ты лас ка піч ную рэ гіст ра цыю 
тых пад лет каў, якія ста яць на ўлі ку ў мі лі цыі або здзейс ні лі пра ва-
па ру шэн не. Іні цы я ты вы МУС раз гле дзяць ва ўра дзе ў кра са ві ку.

На дзея ПАЎ ЛА ВА

�

АД СЯ РЭД НЯ ВЕЧ ЧА 
ДА «ХА ЛОД НАЙ ВАЙ НЫ» 

Бе ла рус ка-фран цуз скія зно сі ны ма-
юць до сыць даў нюю гіс то рыю, ка ра ні 
якой бя руць па ча так яшчэ ў Ся рэд ня-
веч чы. Пэў ныя ганд лё выя су вя зі па між 
бе ла рус кі мі і фран цуз скі мі зем ля мі іс на-
ва лі яшчэ ў пе ры яд По лац ка га княст ва. 
А на пры кан цы XVІ ста год дзя на ка ра-
леў скім тро не Рэ чы Па спа лі тай не каль кі 
ме ся цаў зна хо дзіў ся Ген рых ІІІ Ва луа, 
які пас ля та ем на ўцёк з Вар ша вы, спа-
ку сіў шы ся на больш пры ваб ную перс-
пек ты ву стаць фран цуз скім ма нар хам. 
Не ка то рым чы нам кра і ны звяз вае асо ба 
ўра джэн ца Бе рас цей шчы ны Та дэ ву ша 
Кас цюш кі, які ад на ча со ва пры зна ны га-
на ро вым гра ма дзя ні нам Фран цыі і на цы-
я наль ным ге ро ем Бе ла ру сі.

Дру гая су свет ная вай на звя ла бе-
ла ру саў і фран цу заў у якас ці ба я вых 
па плеч ні каў. Ура джэн цы за ход ніх аб-
лас цей Бе ла ру сі пры ня лі ўдзел у вы-
зва лен ні Фран цыі ў скла дзе вай ско вых 
час цей поль ска га эміг ранц ка га ўра да, 
сот ні на шых зем ля коў зма га лі ся ў струк-
ту рах фран цуз ска га ру ху Су пра ціў лен-
ня. Не ка то рым, як, на прык лад, мін чан цы 
Над зеі Лі са вец, бы лі на ват пры свое ны 
афі цэр скія зван ні фран цуз ска га вой ска. 
У сваю чар гу фран цуз скі авія цый ны 

полк «Нар ман дыя» зма гаў ся з нем ца-
мі на ўсход нім фрон це, у тым лі ку браў
удзел у апе ра цыі па вы зва лен ні Бе ла ру сі 
ў 1944 го дзе. За муж насць, пра яў ле ную 
фран цуз скі мі лёт чы ка мі пад час фар сі-
ра ван ня ра кі Нё ман, за га дам са вец ка-
га вай ско ва га ка ман да ван ня пал ку быў 
пры свое ны га на ро вы да да так «Нё ман». 
Ме на ві та пад наз вай «Нар ман дыя-Нё-
ман» фран цуз скі авія полк увай шоў у 
гіс то рыю Дру гой су свет най вай ны.

Пас ля Пе ра мо гі Бе ла рус кая Са вец кая 
Са цы я ліс тыч ная Рэс пуб лі ка і Фран цыя 
ака за лі ся ся род 50 кра ін — удзель ніц 
кан фе рэн цыі ў Сан-Фран цыс ка (ЗША), 
дзе і быў пад пі са ны Ста тут Ар га ні за цыі 
Аб' яд на ных На цый і за кла дзе ны асно вы 
пас ля ва ен на га рас кла ду сіл у све це.

ПА МЫЛ КО ВЫ ШЛЯХ 
ФРАН ЦУЗ СКІХ 
ДЫП ЛА МА ТАЎ 

Ме на ві та Фран цыя бы ла ад ной з пер-
шых су свет ных дзяр жаў, якія юры дыч на 
пры зна лі су ве рэн насць Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. На па чат ку 1992 го да Мінск з афі-
цый ным ві зі там на ве даў та га час ны мі ністр 
за меж ных спраў Фран цыі Ра лан Дзю ма, у 
ад каз на пра ця гу 1992–1995 га доў ад бы-
лі ся па езд кі кі раў ні коў бе ла рус ка га ўра да 

і Вяр хоў на га Са ве та ў Фран цыю. У лі пе ні 
1996 го да па за пра шэн ні фран цуз ска га 
кі раў ні ка Жа ка Шы ра ка ад быў ся афі цый-
ны ві зіт у Фран цыю Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Аляк санд ра Лу ка шэн кі. Не бу-
дзе пе ра больш ван нем ска заць, што гэ та 
ме ла моц ны ўплыў на бе ла рус кае кі раў-
ніц тва. Ай чын ная дзяр жаў ная ма дэль з 
двух па лат ным пар ла мен там і моц ны мі 
паў на моц тва мі прэ зі дэн та кры ху на гад-
вае фран цуз скую, а бе ла рус кі лі дар у 
да лей шым не ад на ра зо ва ўзгад ваў дзей-
насць фран цуз ска га кі раў ні ка Шар ля дэ 
Го ля ў якас ці ад на го з па зі тыў ных пры-
кла даў у су свет най па лі ты цы.

На жаль, фран цуз ская дып ла ма тыя 
не здо ле ла адэ кват на аца ніць па дзеі 
па лі тыч на га кры зі су 1996 го да ў Бе ла-
ру сі, прад ба чыць вы ні кі су праць ста ян ня 
па між дэ пу та та мі і Прэ зі дэн там, та му за-
ня ла за ве да ма ня ўда лую па зі цыю пад-
трым кі бы ло га Вяр хоў на га Са ве та, які 
не ка рыс таў ся да ве рам на сель ніц тва і 
не меў рэ аль ных маг чы мас цяў уплы  ваць 
на пра цэ сы кі ра ван ня кра і най. Фран цыя 
кры тыч на па ста ві ла ся да но вай бе ла-
рус кай сіс тэ мы дзяр жаў на га кі ра ван ня, 
у вы ні ку ра ты фі ка цыя шэ ра гу важ ных 
між дзяр жаў ных да га во раў, уклю ча ю чы 
фун да мен таль ны Да га вор аб уза е ма па-
ра зу мен ні і су пра цоў ніц тве, бы ла пры-
пы не на фран цуз скім бо кам.

НО ВЫЯ КАН ТАК ТЫ 
АК ТУ А ЛІ ЗУ ЮЦЬ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 

У да лей шым ба кі не ад на ра зо ва спра-
ба ва лі вый сці на но выя шля хі па ра зу-
мен ня, ад бы ва лі ся аб ме ны ві зі та мі між-
ура да вых дэ ле га цый і дзе ла вых ко лаў… 
Але, як трап на ад зна чыў у 2012 го дзе 
па сол Фран цыі ў Бе ла ру сі Мі шэль Рэ не-
ры, «на шы ста сун кі па-ра ней ша му зна-
хо дзяц ца ў ак тыў ным по шу ку пунк таў 
су да кра нан ня».

Да апош ня га ча су ме на ві та та кая 
ха рак та рыс ты ка цал кам ад па вя да ла 
ха рак та ру бе ла рус ка-фран цуз скай ка-
му ні ка цыі. Ві да воч на, што мець па доб ны 
ўз ро вень ста сун каў з ад ной з най больш 
уплы во вых кра ін Еў ра са ю за для Бе ла-
ру сі прос та не мэ та згод на. Зга да ныя 
не да пра цоў кі ты чац ца не толь кі па лі-
тыч на га су пра цоў ніц тва, але і ўза ем на га 
ганд лё ва га аба ро ту. У 2013 го дзе ён 
склаў уся го 600 міль ё наў до ла раў ЗША 
з вя лі кім ад моў ным саль да для на шай 
кра і ны.

Бе ла рус кая вы твор часць сла ба прад-
стаў ле на ў Фран цыі, а фран цуз скі біз нес 
не спя ша ец ца ін вес та ваць у Бе ла русь. 
Мі ну лая інер цыя, стэ рэа ты пы, ад сут-
насць аб' ек тыў най ін фар ма цыі пе ра шка-
джа юць уста ля ван ню ўзае ма вы гад най 
ка а пе ра цыі. А між тым яшчэ ў 2010 го-
дзе пад час ві зі ту ў Мінск функ цы я не ра 
фран цуз ска га мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў П'е ра Ле лу ша ба кі да мо ві лі ся аб 
пла нах па су пра цоў ніц тве ў энер ге ты цы, 
транс пар це, ма шы на бу даванні.

Іс нуе дум ка, што ме на ві та з мэ тай 
да біц ца па зі тыў ных вы ні каў у фран цуз-
ска-бе ла рус кіх ста сун ках у Па рыж быў 
на кі ра ва ны во пыт ны бе ла рус кі дып ла-
мат Па вел Ла туш ка. Ён лі чыць, што су-
час ны ўзро вень уза е ма ад но сін (як па лі-
тыч на га, так і эка на міч на га ха рак та ру) 
«аб са лют на не ад па вя дае на яў на му па-
тэн цы я лу ба коў».

Ві да воч на, што Бе ла ру сі для эфек-
тыў на га ўза е ма дзе ян ня з вя ду чы мі 
кра і на мі све ту не аб ход на як ства раць 
маг чы мас ці для іх пры сут нас ці ў Бе ла-
ру сі, так і да ма гац ца ўтва рэн ня ўлас ных 
сіс тэм су пра цоў ніц тва за мя жой. Та кая 
схе ма да зво ліць ай чын най дып ла ма тыі 
больш эфек тыў на ад стой ваць бе ла рус кі 
ін та рэс на між на род най арэ не, асаб лі ва 
ў ста сун ках з Еў ра пей скім са юзам, дзе 
важ нае зна чэн не на да ец ца гра ма дзян-
скай су поль нас ці і за кла дзе ны ка ле гі-
яль ны прын цып пры няц ця ра шэн няў.

Та кі прын цып пра ду гледж вае, што 
кра і на з акрэс ле ны мі за да ча мі знеш няй 
па лі ты кі мае маг чы масць пе ра ка наць у 
мэ та згод нас ці тых ці ін шых ра шэн няў 
ас тат ніх парт нё раў, што не ма юць та кіх 
вы раз ных ін та рэ саў. У да чы нен ні да Бе-
ла ру сі та кое пра ві ла спра цоў ва ла ўжо 
не раз, ка лі па лі ты ка санк цый і аб ме-
жа ван няў з бо ку Еў ра са ю за да на шай 
кра і ны пры ма ла ся па іні цы я ты ве пэў ных 
фі нан са ва-па лі тыч ных ко лаў Рэс пуб лі кі 
Поль шча.

Ак ту аль ным ра шэн нем для та го, каб 
па збег нуць па доб най сі ту а цыі ў бу ду чы-
ні, з'яў ля ец ца ўтва рэн не ці ка ва га і для 
Бе ла ру сі, і для Фран цыі двух ба ко ва га 
па рад ку і ме ха ніз маў ка му ні ка цыі. Без-
умоў на, з та ко га пунк ту ба чан ня Фран-
цыя вы гля дае вель мі перс пек тыў ным 
парт нё рам для Бе ла ру сі. Што ты чыц ца 
са мой Фран цыі, то па лі тыч ны іс тэб ліш-
мент гэ тай кра і ны апош нім ча сам шмат 
га во рыць аб не аб ход нас ці «ак ты ві за-
цыі фран цуз скай па лі ты кі ў Еў ро пе». На 
па чат ку 2014 го да бы ла аб на ро да ва на 
ін фар ма цыя аб на ме ры мі ніст раў за-
меж ных спраў Фран цыі і Гер ма ніі на-
ве даць кра і ны Ус ход ня га парт нёр ства. 
Най перш гэ та Мал до ва і Гру зія, але не 
вы клю ча ец ца маг чы масць ві зі таў і ў ін-
шыя дзяр жа вы.

Па доб ная знеш не па лі тыч ная кан'-
юнк ту ра знеш не ба чыц ца да стат ко ва 
пры ваб най для ўма ца ван ня двух ба-
ко вых кан так таў. Та му за ста ец ца на-
леж ным чы нам ска рыс тац ца на яў ны-
мі ўмо ва мі і на рэш це да сяг нуць па зі-
тыў на га вы ні ку роў на га па тэн цы я лу 
маг чы мас цяў, ад кла дзе ны эфект ад 
яко га ча ка ец ца ўжо больш за 20 га-
доў — з мо ман ту ўста ля ван ня дып ла-
ма тыч ных ад но сін па між Фран цы яй і 
Бе ла рус сю.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ,
ды рэк тар Ін фар ма цый на-асвет ніц кай 

уста но вы «Ак ту аль ная кан цэп цыя»

�

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

ФРАН ЦЫЯ — БЕ ЛА РУСЬ:
ВЫ ХАД З «ДЫП ЛА МА ТЫЧ НАЙ КО МЫ»

Па ча так лю та га ад зна чыў ся чар го вы мі кро ка мі ай чын най дып ла ма тыі па 
нар ма лі за цыі ста сун каў з кра і на мі Еў ра пей ска га са ю за. Яшчэ на пры кан-
цы мі ну ла га ме ся ца з афі цый ным ві зі там у Бру се лі па бы ва ла на мес ні ца 
Мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі Але на Куп чы на, а ўжо 5–6 лю та га ў 
Мін ску ад бы ло ся ўра чыс тае ад крыц цё прад стаў ніц тва аса цы я цыі «Дзе-
ла вы клуб «Фран цыя — Бе ла русь», пад час яко га на шу кра і ну на ве да ла 
дэ ле га цыя прад стаў ні коў фран цуз ска га біз не су. Згод на са ста тут ны мі мэ-
та мі клу ба, струк ту ра му сіць су пра ва джаць фран цуз скі біз нес у Бе ла ру сі 
і са дзей ні чаць ганд лё ва-ін вес ты цый на му су пра цоў ніц тву па між кра і на мі. 
Сам уз ро вень фран цуз скай дзяр жа вы — яе ва га ў сіс тэ ме Еў ра пей ска га 
са ю за, эка на міч ны, тэх на ла гіч ны і на ву ко вы па тэн цы ял — вы му шае вель мі 
ўваж лі ва па ста віц ца да но ва га фран ка-бе ла рус кага пра ек та ў кан тэкс це 
агуль на га ана лі зу двух ба ко вых ад но сін.

ЧАР ГА ВІ КОМ СТА НЕ 
НЕ КОЖ НЫ

У. К. — Эх, Сяр гей Анд рэ е віч, 
вось вы свае муж чын скія аба вяз-
кі, лі чы це, вы ка на лі: і сын у вас 
рас це, і жыць ёсць дзе. Не ве даю 
толь кі, як на конт дрэ ва... Але гэ-
та яшчэ па спе е це. А вось у мя не 
ўсё на пе ра дзе. Ха ця пер шы крок 
зроб ле ны: ле тась ажа ніў ся. Жы-
вём па куль у ба бу лі. Толь кі хто ж 
не ма рыць аб улас ным кут ку? Ду-
ма ем пра гэ та і мы з жон кай. Ад-
нак пры ду маць ні чо га не мо жам. 
Ку ды звяр нуц ца? Што ра біць? 
Мо жа, хоць вы па ра ду дас цё?

С. К. — На коль кі я ве даю, ты, 
Ула дзі слаў, у жыл лё вай чар зе 
на ват не ста іш. А ў Мін ску стаць 
чар га ві ком сён ня не прос та скла-
да на, а амаль не маг чы ма. Гэ та 
пра тых, хто тут не на ра дзіў ся. 
На прык лад, для та го, каб стаць 
на та кі ўлік, у ста лі цы трэ ба 
пра жыць не менш за 10 га доў. 
Праў да, іс нуе ад на «шчы лін ка»: 
ка лі ча ла век за рэ гіст руе шлюб з 
мін чан кай і атры мае маг чы масць 
стаць на та кі ўлік як член сям'і.

У. К. — Я ж тут з са ма га на-
ра джэн ня жы ву! Гэ та мой род ны 
го рад. Ды і жон ка мая ў Мін ску 
на ра дзі ла ся. Толь кі які там мо жа 
быць для нас улік, ка лі і ў мя не, 
і ў яе ха пае «мет раў» у баць коў-
скіх ква тэ рах. Я чуў, што ця пер 
пра ві лы ста лі больш жорст кі мі: 
уліч ва ец ца аб са лют на лю бая 
«пло шча». Та му на чар гу я раз-
ліч ваць не ма гу.

С. К. — Мет раў у яго ха пае, 
а ён яшчэ і на ўлас ную ква тэ ру 
па ква піў ся! А з дру го га бо ку, 
доб ра жыць не за ба ро ніш. Спра-
буй! У ва шым вы пад ку сям'я мо-
жа ўстаць у жыл лё вую чар гу 
не толь кі ў вы кан ка ме, але і па 
мес цы пра цы. Пі шы ад па вед ную 
за яву на імя праф са юз на га кі раў-
ні ка рэ дак цыі. І спа дзя вай ся, што 
«пра ко ціць». А ўво гу ле ва ры янт з 
жыл лё вай чар гой па мес цы пра-
цы з'яў ля ец ца ідэа льным для 
тых, хто пра цуе ў Мін ску, але тут 
не за рэ гіст ра ва ны. А на конт ця бе 
і тва ёй сям'і перс пек ты ва та кая. 
Хут ка з'я віц ца ма лое, по тым — 
дру гое, пас ля ча го ў жыл лё вую 
чар гу вас упі шуць аба вяз ко ва. 
Пры на ра джэн ні трэ ця га дзі ця ці 
атры ма еш ста тус шмат дзет най 
сям'і і тра піш у спе цы яль ную чар-
гу, якая ру ха ец ца да во лі хут ка.

У. К. — Гэ та яшчэ коль кі ча-
каць да вя дзец ца... Атры ма ец ца, 

што трэ ба бу дзе жыць, умоў на 
ка жу чы, «у ба бу лі», яшчэ га доў 
так... «на ццаць». Ды і там не 
факт, што неш та да дуць. Хто 
ве дае, што бу дзе праз столь кі 
га доў. Мо жа, для шма дзет нас ці 
не аб ход на бу дзе пя ця рых «на-
стру гаць». Чут кі аб гэ тым, між 
ін шым, гу ля юць. Неш та пад каз-
вае мне, што я ма гу спа дзя вац ца 
толь кі на ся бе.

ЗАЎТ РА
З МЕ ХАМ ПРЫ ХОДЗЬ

С. К. — Я так ра зу мею, што 
ты ху цень ка «ра біць» дзя цей не 
згод ны? Улас ных збе ра жэн няў 
у ця бе, на пэў на, з жа бі ны пры-
гар шчы. Та му адзі нае, што та бе 
за ста ец ца, — упар тая пра ца і 
крэ дыт ная баг на... А па жыл лё-
вых крэ ды тах не та кі вя лі кі вы бар 
сён ня іс нуе.

У. К. — Я не су праць на ра-
джэн ня ма лых. Толь кі дзе іх га да-
ваць? Мне зда ец ца, што больш 
пра віль на спа чат ку даць сям'і, 
дзе жыць, а по тым ужо і дзя-
цей на ра джаць пра сцей бу дзе. 
А крэ ды ты вы пра віль на баг най 
на зы ва е це — іна чай не ска жаш. 
Там жа пра цэн ты за воб лач ныя, 
пе ра пла ты... Нам бы ней кі больш 
«пад' ём ны» крэ дыт.

С. К. — Ма быць, на льгот ны 
на мя ка еш? Так, не дзе тры га ды 
та му боль шасць чар га ві коў ме-
на ві та на дзяр жаў ную пад трым-
ку ў вы гля дзе льгот на га крэ-
ды та ван ня і раз ліч ва ла. Сён ня 
сі ту а цыя іс тот на змя ні ла ся: не 
мо жа ця пер дзяр жа ва ўсіх бес-
ква тэр ных за бюд жэт ныя гро шы 
«спан сі ра ваць». Іль гот ны крэ дыт 
мо гуць атры маць толь кі пэў ныя 
ка тэ го рыі сла ба а ба ро не ных. На-
прык лад, пры пэў ных умо вах на 
яго мо гуць раз ліч ваць ма ла дыя 
сем'і з дву ма не паў на лет ні мі 

дзет ка мі — на двац цаць га доў 
пад 50% стаў кі рэ фі нан са ван ня 
(сён ня атрым лі ва ец ца 11,75% га-
да вых). Тым, хто па ста ян на жы ве 
ў на се ле ных пунк тах з на сель-
ніц твам да 20 ты сяч ча ла век і ў 
га ра дах-спа да рож ні ках, іль гот ны 
крэ дыт да ец ца пад 10% стаў кі 
рэ фі нан са ван ня так са ма на 20 
га доў. На крэ дыт пад 20% стаў кі 
рэ фі нан са ван ня мо гуць раз ліч-
ваць і пэў ныя ка тэ го рыі гра ма-
дзян, якія пра ста я лі ў жыл лё вай 
чар зе шмат ча су і ма юць не вя лі кі 
да ход на кож на га чле на сям'і. А 
вось для шмат дзет ных пра ду-
гле джа ны льгот ны крэ дыт на 40 
га доў пад 1% га да вых. Тут жа я 
ўдак лад ню, што на та кі крэ дыт 
мо гуць раз ліч ваць толь кі тыя, у 
ка го агуль ны кошт ма ё мас ці не 
пе ра вы шае двух крат на га гра ніч-
на га па ме ру крэ ды ту.

У. К. — На мя ка е це, што льгот-
ны крэ дыт мне не све ціць? А мо-
жа быць, я ўсё ж та кі ха чу іпа тэ-
ку. У нас жа ёсць крэ ды ты пад 
бу даў ніц тва або на быц цё жыл ля. 
Зу сім ня даў на вы, Сяр гей Анд-
рэ е віч, са мі пра гэ та пі са лі. На 
жаль, за ста ло ся та кіх пра па ноў 
зу сім ма ла — толь кі тры. У Бе-
ла рус бан ку, Бе ла грап рам бан ку 
і Бел газп рам бан ку. Пер шы дае 
пад 38,5% га да вых на 75% кош ту 
ква тэ ры. Гро шы трэ ба вяр нуць 
за 15 га доў. Дру гі — пад той жа 
пра цэнт на 90% ад кош ту жыл ля 
і на 20 га доў. Трэ ці — пад 46,5% 
га да вых на 70% жыл ля. Тэр-
мін вяр тан ня — 15 га доў. Мо жа 
быць, па спра ба ваць?

С. К. — Да вай спы нім ся на 
больш-менш тан ным крэ ды це 
пад 38,5% га да вых. Пад та кія 
пра цэн ты яго да юць дзярж бан-
кі толь кі жыл лё вым чар га ві кам 
ме на ві та пад бу даў ніц тва жыл ля. 
Бел газп рам банк сён ня ры зык нуў 
вы да ваць «доў гія» гро шы і пад 

на быц цё ква тэр. У гэ тым вы пад-
ку пра цэн ты, як ба чым, ужо боль-
шыя, ды і фі нан су ец ца толь кі да 
2/3 ква тэ ры. А ця пер больш пад-
ра бяз на пра ўмо вы атры ман ня 
та кіх крэ ды таў. У дзярж бан каў 
іс ну юць свае мі ну сы: для вызна-
чэння мак сі маль най су мы крэ-
ды ту яны бя руць у раз лік толь кі 
чыс ты да ход ад на го за яў ні ка. 
Ра ней мак сі мум крэ дыт най су-
мы вы во дзі лі з су куп на га да-
хо ду сям'і. У Бел газп рам бан ку 
прын цып раз лі ку мак сі маль на га 
па ме ру па зы кі пры клад на та кі 
ж. Ад нак для па ве лі чэн ня су мы 
крэ ды ту да зва ля ец ца пры цяг-
ваць па ру чы це ляў — у раз лік 
возь муць чвэрць іх да хо ду.

Ка лі больш уваж лі ва пры гля-
дзец ца да гэ тых са мых пра цэн-
таў, то мы ўба чым та кія ве лі-
зар ныя су мы пе ра плат, што на 
сцен ку па ле зеш. Я тут пад лі чыў, 
што ка лі браць крэ дыт у па ме ры 
500 млн руб лёў (не аб ход ная су-
ма для на быц ця не вя лі кай ква-
тэ ры) у Бел газп рам бан ку на 15 
га доў пад 46,5%, то ўся го трэ ба 
бу дзе за пла ціць амаль 1,7 млрд 
руб лёў. Пе ра пла та бан ку звыш 
атры ма ных гро шай — ледзь не 

1,2 млрд. Та му заўт ра з ме хам 
пры ходзь...

У. К. — Так, не вя сё лая ліч ба. 
Дзе ж узяць та кія гро шы? Атрым-
лі ва ец ца, што трэ ба бу дзе вы-
плач ваць пры клад на па 9,5 млн у 
ме сяц... Мне да вя дзец ца не толь-
кі не ес ці, але і па зы чаць у сва я-
коў. Не, я ве даў, што там вя лі кія 
пра цэн ты, але, па куль не пад лі-
чыш, усё вы гля дае пры стой на. 
Атрым лі ва ец ца, што 500 млн я 
не па цяг ну. Лепш не дзе па ло ву 
су мы ўзяць, а ас тат няе па зы чыць 
без пра цэн таў у сяб роў. Мо жа, 
вы якія дзве-тры ты ся чы дас цё?

ДОБ РЫ ДЗЯДЗЬ КА 
ПА РУ ЧЫ ЦЕЛЬ 
ЦІ ІПА ТЭ КА?

С. К. — Як ма лод ша му сяб-
ру, ма быць, ты ся чу і дам. Але 
мне зда ец ца, што вы мя не яшчэ 
і па ру чы це лем зра біць за хо ча це. 
Толь кі на гэ та я ўжо дак лад на не 
па га джу ся, як ні ўпрош вай це.

У. К. — Ча му? Вы мне не да-
вя ра е це, ці што? Вы ж ве да е це, 
што я вас пад стаў ляць не бу ду, 
як не ка то рыя ро бяць.

С. К. — Хло пец ты доб ры, і 
ве даю я ця бе быц цам не пер шы 
год. Ад нак гро шы ў бан ка па зы-

ча юц ца вя лі кія. А ка лі з та бою 
што-не будзь зда рыц ца, то пе рад 
бан кам па та кім крэ ды це ця пер і я 
ўсёй сва ёй ма ё мас цю ад каз ваць 
бу ду. А цяж кія сі ту а цыі з па ру чы-
цель ствам усё час цей па ча лі су-
стра кац ца і ў нас. На прык лад, не-
каль кі ме ся цаў та му ў Баб руй ску 
лю дзі бра лі крэ ды ты, пра штра фі-
лі ся, а ў вы ні ку па чу жых даў гах 
вы му ша ны бы лі рас плач вац ца 
па ру чы це лі. Су до выя вы ка наў цы 
ў іх на ват да мы апі са лі і вы ста ві лі 

на тар гі. А мне мая не ру хо масць 
да во лі цяж ка да ла ся, каб та кім 
чы нам з ёю раз віт вац ца.

У. К. — Ну та ды ўсё. Не ві даць 
мне ні я кай ква тэ ры. Ха ця хто ве-
дае: мо жа быць, мне той крэ дыт 
і так не да лі б. У бан каў вель мі 
жорст кія пра ві лы ад бо ру. Ад на 
зна ё мая, на прык лад, не змаг ла 
па зы чыць у бан ка вя лі кую су-
му гро шай прос та та му, што ў 
яе бы ла «дрэн ная» крэ дыт ная 
гіс то рыя. Ка ра цей, яшчэ ра ней 
яна куп ля ла ў крэ дыт ма біль ны 
тэ ле фон. І вы плач ва ла што ме сяц 
мі зэр ную су му (ка ля 100 ты сяч 
руб лёў) кож ны раз са спаз нен-
нем на два дні — так яна атрым-
лі ва ла гро шы на пра цы. Пры 
раз гля дзе за яў кі банк звяр нуў 
на гэ та ўва гу. Дзяў чы не ска за лі, 
што ка лі яна так не ад каз на ся бе 
па во дзіць з ма лень кім крэ ды там, 
то вя лі кі ёй не да дуць.

С. К. — Згод ны. З бан ка мі і 
са праў ды жар та ваць не вар та. 
Дня мі май му сва я ку ад мо ві лі ў 
ка мер цый ным бан ку толь кі та му, 
што ён не па ве да міў аб бы лым 
па ру чы цель стве. За быў ся або не 
на даў ува гі гэ та му. Зда ец ца, дро-
бязь, але крэ дыт не атры маў.

У. К. — Слу хай це, а ча му 
ўво гу ле ў нас та кія не пад' ём ныя 
«іпа тэч ныя» крэ ды ты? Вунь жа 
ў Еў ро пе, на коль кі я ве даю, та-
кія па зы кі вы да юць пад 3-5% га-
да вых. І тэр мі ны па га шэн ня ў іх 
ча сам боль шыя — ад 20 да 40 
га доў. Імі мож на па крыць ад 60% 
да 70% кош ту жыл ля. Нам та кія 
тан ныя крэ ды ты і не сні лі ся...

С. К. — У свой час Бе ла рус-
банк рас пра ца ваў неш та па доб-
нае пад наз вай «сіс тэ ма будз бе-
ра жэн няў». Ад нак ка лі ад быў ся 
кры зіс і пай шла ўго ру ін фля цыя, 
гэ тая сіс тэ ма за бук са ва ла, а 
по тым і ўво гу ле знік ла. Кры ху 
паз ней спе цы я ліс ты Мін бу дар хі-
тэк ту ры рас тлу ма чы лі мне, што 
іпа тэ ка ста не са праўд ным дзе-
ю чым ін стру мен там толь кі ў тым 
вы пад ку, ка лі ін фля цыя ў кра і не 
бу дзе не больш за 8-10% у год. 
Так што, дру жа, іпа тэ ку ты, мо-
жа, і да ча ка еш ся. А та бе аса біс та 
я па ра іў бы «па бу да вац ца» не ў 
за га за ва ным Мін ску, а, ска жам, 
у го ра дзе-спа да рож ні ку, дзе і 
пры ро да леп шая...

У. К. — Ага, ужо па бег...
Р.S. Аў ды я за піс раз мо вы 

мож на знай сці на zvуаzdа.bу.
Сяр гей КУР КАЧ,

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Раз мо вы на кух ніРаз мо вы на кух ні  ��

У СВА ЁЙ ХА ЦЕ І ДЗІР КІ ГРЭ ЮЦЬ
Ка лі муж чы на па чы нае ста лець, то для 
яго на пер шае мес ца выходзяць сям'я, 
доб рая пра ца і за ро бак... Але, ві даць, 
са мым га лоў ным для яго ўзмуж неласці 
і ўпэў не нас ці ў на шай кра і не лі чыц ца 
жыл лё. Улас нае жыл лё, якое 
ты па бу да ваў або ку піў. Не здар ма ж 
ка жуць, што муж чы ну аба вяз ко ва трэ ба 
па спець за жыц цё па са дзіць дрэ ва, 
вы рас ціць сы на і ПА БУ ДА ВАЦЬ ДОМ. 
Вось пра маг чы мас ці і перс пек ты вы 
зай мець гэ ты са мы дом на ша раз мо ва.

ГУЛЬНІ З МАРМЫШКАЙ

Еў ра зій ская ін тэ гра цыяЕў ра зій ская ін тэ гра цыя  ��

«АДЗІ НАЕ АКНО» ПА СКА РАЕ 
ЭКА НА МІЧ НЫ РУХ?

Учо ра ў Мін ску ад бы ло ся па ся джэн не Кан суль та тыў на га ка-
мі тэ та па мыт ным рэ гу ля ван ні Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі. 
Цэнт раль ным пы тан нем ста ла ства рэн не сіс тэ мы «адзі на га акна» 
ў знеш не эка на міч най дзей нас ці.

«Мы зай ма ем ся ўдас ка на лен нем мыт на га ад мі ніст ра ван ня. Але 
прый шлі да вы сно вы, што да бяс кон цас ці «шлі фа ваць» толь кі мыт-
ныя пы тан ні не маг чы ма. Трэ ба брац ца за праб ле му комп лекс на, 
— за явіў Ула дзі мір Го шын, член Ка ле гіі Еў ра зій скай эка на міч-
най ка мі сіі (мі ністр па мыт ным су пра цоў ніц тве). — Як па каз вае 
пе ра да вы во пыт Сін га пу ра, Ка рэі і Ка зах ста на, у гэ тым да па ма гае 
ўка ра нен не сіс тэ мы «адзі на га акна» ў знеш не эка на міч най дзей-
нас ці. Гэ та зна чыць, што ін фар ма цыя па да ец ца экс пар цё рам ці 
ім пар цё рам толь кі адзін раз у пэў ную кам п'ю тар ную сет ку і ста-
но віц ца да ступ най для ўсіх дзяр жаў ных ор га наў. У та кім вы пад ку 
пры пра вер цы да ку мен таў на мыт ні аў та ма тыч на ідзе за пыт у 
па трэб ныя ве дам ствы і пра вер ка. У вы ні ку ча го мыт ны ін спек тар 
пры мае ра шэн не, ці не аб ход на да лей кант ра ля ваць гэ ты груз або 
ад пус каць». Мі ністр пры вёў прык лад Сін га пу ра: «Там 90% усіх дэк-
ла ра цый апра цоў ва ец ца ця гам 10 хві лін у аў та ма тыч ным рэ жы ме». 
Прад стаў нік гэ тай кра і ны Джо на тан Кох па цвер дзіў, што сіс тэ ма 
«адзі на га акна» знач на спра шчае пра цу. Дзя ку ю чы гэ та му на ры нак 
вель мі прос та па тра піць. Ад нак, ка лі ты не ка га пад ма неш, бу дзеш 
ся бе па во дзіць ня доб ра сум лен на, ад каз насць бу дзе са май жорст-
кай: «Мы вы ра шы лі, што біз не су трэ ба да вя раць. Ад нак пра ве рак 
ні хто не ад мя няў. Ка лі мы зна хо дзім ха ця б ма лень кія па ру шэн ні, 
то пад ман шчык атрым лі вае вель мі вы со кія штра фы».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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БАНК РУЦ ТВА «ДЫ ВА НОЎ 
БРЭС ТА»: ФІ НАЛ ЦІ 

ПА ЧА ТАК НО ВА ГА ЭТА ПУ?
Не ка лі вя до мае на тэ ры то рыі ўся го Са вец ка га Са ю за прад-
пры ем ства «Ды ва ны Брэс та» пе ра жы вае глы бо кі кры зіс. 
Праб ле мы на вы твор час ці па ча лі ся яшчэ ў 90-х га дах, ка лі 
прад пры ем ства ўзя ло вя лі кі ва лют ны крэ дыт, а раз лі чыц ца 
свое ча со ва не здо ле ла, і даў гі па ча лі на рас таць. На за па-
шва лі ся не толь кі за па зы ча нас ці па пла ця жах, але і га то вая 
пра дук цыя на скла дах.

Не каль кі ра зоў на прад пры ем стве і ў «ка лі до рах ула ды» рас пра-
цоў ва лі ся пра гра мы па вы ха дзе з кры зі су, скла да лі ся біз нес-пла ны, 
пад іх вы дат коў ва лі ся срод кі. Але пе ра ла маць сі ту а цыю ка рэн ным 
чы нам так і не ўда ло ся.

Апош ні раз ле тась прад пры ем ству вы дзе лі лі 80 міль яр даў руб-
лёў з бюд жэ ту на ма дэр ні за цыю вы твор час ці. На гэ тыя гро шы 
бы ло на бы та но вае аб ста ля ван не, тэх на ло гіі, пра ве дзе на ра бо та 
па ства рэн ні сіс тэ мы за ку пак сы ра ві ны. Але на сён ня «Ды ва ны 
Брэс та» зноў ма юць крэ ды тор скую за па зы ча насць у су ме 26 міль-
яр даў руб лёў, бан каў скую — 87 міль яр даў.

На па за чар го вым схо дзе ак цы я не раў, у якім бра лі ўдзел прад-
стаў ні кі кі раў ніц тва абл вы кан ка ма і кан цэр на «Бел легп рам», вы-
ра шы лі рас па чаць пра цэ ду ру банк руц тва. Да лей шы лёс бы ло га 
пра мыс ло ва га гі ган та па ві нен вы ра шаць эка на міч ны суд Брэсц кай 
воб лас ці. Суд жа і вы зна чыць: па трэб на са на цыя ці лік ві да цыя 
прад пры ем ства.

За апош няе дзе ся ці год дзе на ААТ па мя ня лі ся ча ты ры кі раў-
ні кі. Ця пе раш ні ды рэк тар «ды ва но ва га» прад пры ем ства Ле а нід 
Шол ка вы лі чыць, што са на цыя — гэ та зна чыць, азда раў лен не 
за во да — цал кам маг чы мае. Па вод ле яго слоў, апош нім ча сам 
бы ла пра ве дзе на ве лі зар ная ра бо та па ма дэр ні за цыі вы твор час-
ці, якая мо жа стаць ас но вай азда раў лен ня эка но мі кі. Ця пер трэ ба 
ча каць ра шэн ня су да.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

По тым пач нец ца най больш ад каз ны этап: жу ры, у склад яко га, 
па тра ды цыі, ува хо дзяць вя до мыя рэ жы сё ры, ак цё ры, сцэ на рыс-
ты і жур на ліс ты, абя рэ з усіх кан ды да таў па 3 фі на ліс ты ў кож най 
на мі на цыі. Уся го ж на мі на цый — 25, уклю ча ю чы 11 «аса біс тых» 
(леп шы прад зю сар, рэ жы сёр, вя ду чы пра грам роз ных жан раў), 
4 спе цы яль ныя прэ міі для рэ гі я наль на га тэ ле ба чан ня і Гран-пры 
«Тэ ле ві зій ны пра ект го да».

Ура чыс тая цы ры мо нія ўзна га ро джан ня пе ра мож цаў юбі лей най 
«Тэ ле вяр шы ні», як пла ну ец ца, ад бу дзец ца ў Мін ску ў дру гой па-
ло ве кра са ві ка гэ та га го да і бу дзе транс лі ра вац ца ў эфі ры ад на го 
з цэнт раль ных тэ ле ка на лаў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ХТО ЎЗЫ ДЗЕ 
НА ТЭ ЛЕ ВІ ЗІЙ НЫ АЛІМП?

Прад зю сар ская гру па 
кон кур су «Міс Бе ла русь» 

атры ма ла ўзна га ро ды 
на ІХ «Тэ ле вяр шы ні».

Да кан ца пры ёму за явак на Х На цы я наль ны тэ ле ві зій ны 
кон курс «Тэ ле вяр шы ня» за стаў ся ўся го ты дзень. Да 1 са-
ка ві ка 2014 го да ў Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі (220004, г.Мінск, 
пр. Пе ра мож цаў, 11) ад рэс пуб лі кан скіх, ста ліч ных і рэ-
гі я наль ных тэ ле кам па ній і аб' яд нан няў роз най фор мы 
ўлас нас ці пры ма юц ца ра бо ты, што вый шлі ў эфір ця гам 
мі ну ла га го да.


