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Пер шы ад бо рач ны матч бе ла-
рус кай збор най на Еў ра-2016 
су праць ка ман ды Люк сем бур га 
(збор ныя згу ля лі ўні чыю 1:1 — 
Аўт.) па кі нуў шмат пы тан няў. 
Ужо сён ня бе ла рус кія фут ба ліс-
ты вый дуць на по ле «Ба ры саў-
Арэ ны», каб па зма гац ца за тры 
ач кі. У са пер ні ках — збор ная 
Укра і ны. Ча го ча каць ад гэ тай 
су стрэ чы, жур на ліс там рас па-
вёў га лоў ны трэ нер на цы я наль-
най фут боль най збор най Ге ор-
гій КАН ДРАЦЬ ЕЎ, асіс ці ра ваў 
яко му ка пі тан ка ман ды Ці ма фей 
КА ЛА ЧОЎ.

Ге ор гій Кан драць еў: Мы ра зу ме-
ем, што ў па пя рэд нім мат чы стра ці лі 
два важ ныя ач кі, так што ў ас тат ніх 
па ядын ках па спра бу ем на вярс таць 
упу шча нае.

— Што мо жа це ска заць пра 
збор ную Укра і ны?

Г. К.: Збор ная Укра і ны — адзін з 
фа ва ры таў на шай гру пы. Гэ та зба лан-
са ва ная ва ўсіх лі ні ях ка ман да, у якой 
шмат ін ды ві ду аль нас цяў. Тым не менш 
я не лі чу, што кан крэт на ў гэ тым мат чы 
Укра і на — фа ва рыт. На па пе ры гэ та 
так: бо і па рэй тын гу, і па клу бах, якія 
прад стаў ля юць фут ба ліс ты, — са пер-
нік мац ней шы. Але мы гу ля ем до ма, і 

род ныя сце ны па він ны нам да па маг чы. 
Да та го ж мы доб ра пад рых та ва лі ся да 
су стрэ чы, пра гля дзе лі ў за пі се мат чы 
ўкра ін скай ка ман ды су праць Фран цыі, 
Сла ва кіі, Мал да віі. Але ва ло даць ін-
фар ма цы яй — не зна чыць якас на ска-
рыс тац ца ёй на по лі.

Ці ма фей Ка ла чоў: Да дам, што 
ўкра ін ская збор ная фі зіч на вель мі 
моц ная. У іх ёсць два клас ныя паў-
аба рон цы, якія мо гуць ства рыць нам 
шмат праб лем. Але мы бу дзем за імі 
піль на са чыць (усмі ха ец ца).

— Юрый Жаў ноў вы клі ка ны ў 
збор ную на па зі цыю пер ша га ва-
ра та ра?

Г. К.: Не су мнен на. Ка лі Юра бу дзе 
доб ра ся бе ад чу ваць, ён аба вяз ко ва 
ста не ў ва ро ты.

— Як ад чу ва юць ся бе на ва бран-
цы збор най — Сяр гей Мат вей чык, 
Мі ка лай Януш?

Г. К.: Хлоп цы ў вы дат ных фі зіч ных 
кан ды цы ях і доб рым псі ха ла гіч ным 
ста не. Упэў не ны, што яны да па мо-
гуць збор най.

— Не раз гля да лі маг чы масць 
за пра сіць у ка ман ду Аляк санд ра 
Кар ніц ка га, Яў ге на Яб лон ска га, ін-
шых ма ла дых фут ба ліс таў?

Г. К.: Па куль не. Га вор ка ж ідзе не 
пра та ва рыс кі па яды нак. Вя до ма, я 
ра ды, што гэ тыя гуль цы пра грэ су юць. 
Так, яны доб ра пра яві лі ся бе ў мат чы 

з «Ат ле ты ка», але адзін-два ўда лыя 
мат чы — гэ та не па каз чык.

— Ча му вы ра шы лі ад мо віц ца ад 
па слуг Аляк санд ра Гле ба?

Г. К.: Ска жу так: ка лі га лоў ны трэ-
нер нацыянальнай зборнай ад маў-
ля ец ца ад та ко га гуль ца, як Глеб, 
зна чыць на гэ та ёсць пры чы ны. Але 
якія — ка заць не бу ду.

— У якім ста не за раз зна хо дзіц-
ца Рэ нан Брэ сан?

Г. К.: Рэ нан вель мі за да во ле ны 
тым, што пе ра браў ся ў пар ту галь скі 
чэм пі я нат. Род ная мо ва, бліз кая ат-
мас фе ра — усё гэ та ідзе яму на ка-
рысць. Але бу дзем шчы ры мі: Брэ сан 
па куль не вяр нуў ся да сва ёй бы лой 
фор мы, ка лі ён гу ляў у скла дзе БА ТЭ. 
Тым не менш, як і ра ней, спа дзя ём ся 
на яго да па мо гу.

— Ге ор гій Пят ро віч, тры га ды 
та му пад ва шым кі раў ніц твам ма-
ла дзёж ная збор ная Бе ла ру сі за-
ва я ва ла брон за выя ме да лі чэм пі я-
на ту Еў ро пы. Ча му ма ла хто з тых 
фут ба ліс таў сён ня гу ляе на вы со-
кім уз роў ні?

— На жаль, шмат гуль цоў мы губ-
ля ем пры пе ра хо дзе з ма ла дзёж на га 
фут бо ла ў да рос лы. Бе ла ру саў не за-
пра ша юць у топ-клу бы — у гэ тым уся 
праб ле ма. У леп шым вы пад ку на шы 
хлоп цы ад праў ля юц ца ў ра сій скі чэм-
пі я нат, і то не ў са мыя прэ стыж ныя 

ка ман ды. Час та не трап ля юць у асно-
ву і вы му ша ны ся дзець на лаў цы. А 
ка лі фут ба ліст не атрым лі вае прак-
ты кі, ён страч вае фор му, страч вае 
ся бе… Узяць ха ця б ма ла дзёж ную 
збор ную Іс лан дыі, якую мы абы гра лі 
на тым чэм пі я на це. Ця пер амаль што 
ўсе тыя гуль цы — у на цы я наль най 
збор най. І больш за тое, яны вы сту па-
юць у леп шых чэм пі я на тах све ту! А ў 
нас… Так, Сяр гей Кры вец пе рай шоў 
у «Мец». Але зноў-та кі гэ та не са мы 
моц ны фран цуз скі клуб. Тым не менш 
Сяр гей вы сту пае ў прэ стыж ным чэм-
пі я на це, атрым лі вае па ста ян ную гуль-
ня вую прак ты ку — гэ та на ка рысць і 
са мо му фут ба ліс ту, і збор най.

— Ці ма фей, мо жа це па раў наць 
ат мас фе ру на «Ба ры саў-Арэ не» з 
ан ту ра жам ста ды ё на «Ды на ма», на 
якім збор ная згу ля ла не адзін па-
мят ны матч?

Ц. К.: Якраз ня даў на пе ра гля да лі 
не ка то рыя з гэ тых па ядын каў… Ста-
ды ён за бі ваў ся цал кам, пад трым ка 
бы ла прос та не ве ра год ная, і ўспа-
мі ны, ад па вед на, за ста лі ся са мыя 
пры ем ныя. На «Ба ры саў-Арэ не» мы 
па куль не гу ля лі пры за поў не ных тры-
бу нах. Але спа дзя ю ся, што ўжо ў гэ-
тых су стрэ чых ка ман ду ча кае га ра чы 
пры ём на шых заў зя та раў.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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«РОДНЫЯ СЦЕНЫ НАМ ДАПАМОГУЦЬ...» 
Ге ор гій КАН ДРАЦЬ ЕЎ:
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Бюд жэт не па ня се страт 
з-за пад атко ва га ма неў ру 

Усе экс парт ныя пош лі ны на наф та пра дук ты, вы-
раб ле ныя ў на шай кра і не і экс пар та ва ныя за ме жы 
Мыт на га са ю за, за ста нуц ца ў на ступ ным го дзе ў 
бе ла рус кім бюд жэ це.

На пя рэ дад ні ад па вед ны да га вор за ві зі ра ва лі ў Со чы 
Ула дзі мір Ся маш ка, пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе-
ла ру сі, і Ар кадзь Двар ко віч, ра сій скі ві цэ-прэм' ер.

Як па ве дам ля ла ся, Бе ла русь і Ра сія 7 каст рыч ні ка да-
сяг ну лі да моў ле нас ці аб па рад ку за лі чэн ня мыт ных пош лін 
на наф та пра дук ты, вы раб ле ныя ў Бе ла ру сі. Да моў ле нас ці 
ўліч ва юць ра ней да сяг ну тыя па гад нен ні і раз лі ко выя стра-
ты бюд жэ ту Бе ла ру сі ад пад атко ва га ма неў ру ў наф та вай 
га лі не Ра сіі.

Ра ней бе ла рус кі і ра сій скі ба кі да мо ві лі ся, што ў 
2015 го дзе ў бюд жэ це Бе ла ру сі за ста нец ца пры клад на 
$1,5 млрд экс парт ных пош лін.

Пад атко вы ма неўр у наф та вай га лі не Ра сіі пра ду гледж-
вае рост з на ступ на га го да па да тку на зда бы чу ка рыс ных 
вы кап няў, а так са ма пош лін на цём ныя наф та пра дук ты з 
ад на ча со вым зні жэн нем пош лін на наф ту і свет лыя наф-
та пра дук ты. У су вя зі з гэ тым стра ты бе ла рус кай наф та пе-
ра пра цоў кі маг лі пе ра вы сіць адзін міль ярд до ла раў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Ужо ка то ры ме сяц так зва ныя «спай-
сы» і «мар кі» не зніка юць з по ля зро-
ку срод каў ма са вай ін фар ма цыі. Не 
зніка юць, бо рэ гу ляр на но выя тра-
гіч ныя на ступ ствы ўжы ван ня гэ тых 
сін тэ тыч ных нар ко ты каў да юць аб 
сабе знаць. Пар ла мен та рыі імк нуц ца 
пры няць за ка на даў чыя ме ры для пра-
ду хі лен ня гэ тай праб ле мы. Пра тое, 
якім чы нам яны збі ра юц ца гэ та зра-
біць, рас ка заў Ва сіль АЛЯК СЕ ЕН КА, 
член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў па на цы я наль най бяс пе цы. 
Ме на ві та ён кі руе ра бо чай гру пай па 
пад рых тоў цы за ко на пра ек та «Аб уня-
сен ні змен і да паў нен няў у не ка то-
рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
пы тан нях аба ра чэн ня нар ка тыч ных 
срод каў, псі ха троп ных рэ чы ваў, іх 
прэ кур со раў і ана ла гаў».

— Пер шая на ва цыя — увя дзен не па-
няц ця «ба за вай струк ту ры», — рас па вёў 
Ва сіль Аляк се ен ка. — Ма ец ца на ўва зе 
струк ту ра хі міч на га рэ чы ва, у вы ні ку ма-
ды фі ка цыі якой утва ра ец ца не каль кі но вых 
фор мул нар ка тыч ных і псі ха троп ных срод-
каў. Усе нар ка тыч ныя і псі ха троп ныя рэ чы-
вы ма юць свае фор му лы, і амаль 95% з іх 
трап ляе ў нас пад за ба ро ну. Гэ та ро біц ца 
ад ра зу, як ста не вя до май фор му ла нар ко-
ты ку, яко га, да рэ чы, яшчэ мо жа на ват і не 
быць на тэ ры то рыі на шай кра і ны. Та му тыя 
ж «спай сы» — сін тэ тыч ныя кам бі но і ды — 
так са ма тра пяць пад за ба ро ну.

Сён ня гэ тая раз на від насць сін тэ тыч ных 
нар ко ты каў у нас хоць і не да зво ле на, але 
і не за ба ро не на на за ка на даў чым уз роў ні. 
За ка нат вор ца ўпэў не ны, што азна чэн не 

«ба за вай струк ту ры» да зво ліць за крыць 
гэ ты пра бел і дасць маг чы масць апе ра тыў-
на пры зна ваць ад па вед ныя рэ чы вы нар ка-
тыч ны мі і псі ха троп ны мі. Па сло вах Ва сі ля 
Аляк се ен кі, на гэ та спат рэ біц ца мак сі мум 
двое су так.

— Дзяр жаў ны ка мі тэт су до вых экс пер-
тыз дае ін фар ма цыю пра но выя фор му лы 
нар ко ты каў або «псі ха тро паў» Мі ніс тэр-
ству ахо вы зда роўя, якое на пра ця гу дня 
рых туе па ста но ву і ад праў ляе яе ў На цы я-
наль ны цэнтр пра ва вой ін фар ма цыі. З ну ля 
га дзін на ступ ных су так аба ра чэн не гэ та га 
рэ чы ва бу дзе пад за ба ро най.

Яшчэ ад на на ва цыя — у ар ты кул 17 Ко-
дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн-
нях уво дзіц ца да дат ко вая ад каз насць.

— Па куль ён пра ду гледж вае ад ноль ка-
вую ад каз насць за ўжы ван не як спірт ных 
на по яў, так і нар ка тыч ных і псі ха троп ных 
рэ чы ваў, — па ве да міў дэ пу тат. — Рас пра-
цоў шчы кі за ко на пра ек та пра па ну юць раз-
ме жа ваць ад каз насць. Пер шыя тры част кі 
ар ты ку ла, якія ўста наў лі ва юць ад каз насць 
за ўжы ван не спірт ных на по яў на пра цы і ў 
гра мад скіх мес цах, за ста лі ся ня змен ны мі. 
Але да дат ко ва мы ўво дзім яшчэ ча ты ры 
част кі.

Так, згод на з імі, з'яў лен не ў гра мад скім 
мес цы ў ста не, вы клі ка ным ужы ван нем 
нар ка тыч ных срод каў або псі ха троп ных 
рэ чы ваў без пры зна чэн ня ўра ча, па гра-
жае штра фам ад 5 да 10 ба за вых ве лі-
чынь. Зна хо джан не на пра цоў ным мес цы 
ў ра бо чы час у ста не нар ка тыч на га або 
так сі ка ма ніч на га ап'я нен ня па цяг не за са-
бой штраф ад 8 да 12 ба за вых ве лі чынь. 
Ужы ван не нар ка тыч ных або псі ха троп ных 
срод каў у гра мад скім мес цы без пры зна-

чэн ня ўра ча бу дзе ка рац ца штра фам ад 
10 да 15 ба за вых ве лі чынь. Усе гэ тыя дзе-
ян ні, паў то ра ныя на пра ця гу го да пас ля 
на кла дан ня ад мі ніст ра цый на га па ка ран ня, 
ста нуць пры чы най штра фу ў па ме ры ад 
15 да 20 ба за вых ве лі чынь або ад мі ніст-
ра цый на га арыш ту.

— Гэ тыя но ва ўвя дзен ні бу дуць вы кон-
ваць функ цыю пра фі лак ты кі, ка лі сам ча-
ла век не да кан ца ра зу мее на ступ ствы 
ўжы ван ня нар ко ты каў, — упэў не ны Ва сіль 
Аляк се ен ка.

За кон пра ду гледж вае і ме ры па ба раць-
бе з нар ка ла ба ра то ры я мі і ты мі, хто за-
дзей ні ча ны ў іх. Ле тась бы ло лік ві да ва на 
13 мес цаў, дзе вы раб ля лі ся та кія рэ чы вы, 
па ста не на пер ша е ве рас ня гэ та га го да — 
столь кі ж. Па ін фар ма цыі пар ла мен та рыя, 
дзей нае за ка на даў ства пра ду гледж вае 
для тых, хто мае да чы нен не да нар ка ла-
ба ра то рый, ад каз насць тэр мі нам ад 2 да 
5 га доў ту рэм на га зня во лен ня.

— Пра ект за ко на пра па нуе ка раць дзе-
ян ні, звя за ныя з пры га та ван нем, вы твор-
час цю або пе ра пра цоў кай нар ка тыч ных 
срод каў і псі ха троп ных рэ чы ваў з вы ка-
ры стан нем ла ба ра тор на га по су ду або 
ла ба ра тор на га аб ста ля ван ня, пры зна ча-
ных для хі міч на га сін тэ зу, зня во лен нем ад 
10 да 15 га доў з маг чы май кан фіс ка цы-
яй ма ё мас ці. Не ду маю, што су ды бу дуць 
аб мя жоў вац ца мі ні му мам, бо лю дзі, якія 
ўжы ва юць по тым нар ка тыч ныя або псі ха-
троп ныя рэ чы вы, пад вяр га юц ца рэ аль най 
па гро зе стаць ка ле ка мі або ўво гу ле стра-
ціць жыц цё.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Пар ла менц кі дзён нік Пар ла менц кі дзён нік   ��

Футбол: напярэдадні падзеіФутбол: напярэдадні падзеі  ��

«СПАЙСЫ» ТРАПЯЦЬ ПАД ЗАБАРОНУ 
Но вы ан ты нар ка тыч ны за ко на пра ект рых ту юць у Па ла це прад стаў ні коў 

Пе ра ход на мяс цо выя 
ві ды па лі ва пад ма цоў ва-
ец ца знач най бюд жэт най 
пад трым кай, але не заў-
сё ды пры но сіць эка на-
міч ны эфект. Та кія фак-
ты вы яў ле ны Ка мі тэ там 
дзяр жаў на га кант ро лю 
Гро дзен скай воб лас ці.

Згод на з пра гра май энер-
га збе ра жэн ня на 2012 год, 
Зэ львен скае РУП ЖКГ вы ка-
на ла ме ра пры ем ства па ўста-
ноў цы кат ла на мяс цо вых ві-

дах па лі ва ма гут нас цю 4 МВт 
у ка цель ні «Цэнт раль ная» ў 
рай цэнт ры. Гэ та каш та ва ла 
бюд жэ ту 11,6 міль яр да руб-
лёў. Але эка на міч най вы га ды 
не ві даць, бо з мая мі ну ла га 
го да ка цёл экс плу а ту ец ца з 
час ты мі спы нен ня мі з-за ня-
спраў нас цяў. У су вя зі з чым 
ужо не аб грун та ва на вы ка-
ры ста на пры род на га га зу на 
1,4 міль яр да руб лёў.

За мя ніць газ мяс цо вым па-
лі вам ле тась пла на ва ла ся і ў 
вёс цы Алек шы цы Бе рас та віц-

ка га ра ё на. На рас пра цоў ку 
пра ект на-каш та рыс най да ку-
мен та цыі і за куп ку кат ла бы ло 
за тра ча на з бюд жэ ту 3,2 міль-
яр да руб лёў. Пас ля ча го рап там 
ака за ла ся, што пра ект не пра-
хо дзіць экс пер ты зу па пры чы не 
эка на міч най не мэ та згод нас ці 
вы ка ры стан ня гэ тай ма дэ лі і 
ма гут нас ці кат ла.

Па вод ле спра ва зда чы УЖКГ 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма, 
гэ ты ка цёл пе ра раз мер ка ва ны 
і пе ра да дзе ны для ўста ноў кі на 
прад пры ем стве «Грод на зе лян-

буд», увод яго ў экс плу а та цыю 
быў за пла на ва ны на ве ра сень 
сё лет ня га го да. Ад нак пра ект-
на-каш та рыс ная да ку мен та цыя 
ця пер на экс пер ты зе, а ка цёл — 
на ад каз ным за хоў ван ні ў за-
во да-вы твор цы ў Го ме лі. Пры 
гэ тым у ка цель ні в. Алек шы цы 
для ацяп лен ня і га ра ча га во да-
за бес пя чэн ня бу дзе вы ка рыс-
тоў вац ца ка цёл, што пра цуе на 
га зе. З мяс цо вым па лі вам не 
атры ма ла ся.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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На кантролі На кантролі   �� ГРО ШЫ ЗА ТРА ЧА НЫ, А ЭФЕК ТУ НЯ МА 

ФОР МУ ЛА РА ЗУ МЕН НЯ 
І ПОС ПЕ ХУ 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што ў ад но сі нах 
дзвюх кра ін ня ма асаб лі вых праб лем. «Ка лі ёсць ней кія 
не да пра цоў кі, то да на шых ві зі таў аба вяз ко ва ад каз ныя асо-
бы пад цяг ва юць ня вы ра ша ныя пы тан ні», — ад зна чыў ён.

Турк ме ні стан зай мае 4-е мес ца ў знеш нім ганд лі Бе-
ла ру сі з кра і на мі СНД пас ля Ра сіі, Укра і ны і Ка зах ста на. 
«Усё, што мы на пра ца ва лі, бы ло ство ра на на мі за апош нія 
пяць га доў. Я вам вель мі ўдзяч ны за гэ та, удзяч ны за спа-
гад лі васць, за вы ні ко васць», — ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, 
звяр та ю чы ся да свай го турк мен ска га ка ле гі.

Гур бан гу лы Бер ды му ха ме даў лі чыць, што ў Бе ла ру сі і 
Турк ме ні ста на ёсць доб рыя перс пек ты вы су пра цоў ніц тва, 
у пры ват нас ці, у ма шы на бу да ван ні, ме та лур гіі, хі міч най ін-
дуст рыі, хар чо вай пра мыс ло вас ці, сель скай гас па дар цы. 
Ён па дзя ка ваў бе ла рус ка му бо ку за пад трым ку, што аказ-
ва ец ца Турк ме ні ста ну на між на род най арэ не, а так са ма 
за су пра цоў ніц тва ў сфе ры аду ка цыі. «У на шай мо ла дзі 
ёсць жа дан не на ву чац ца ў вас. Ка лі вы дас це маг чы-
масць па вя лі чыць кво ту, мы бу дзем удзяч ныя», — ска заў 
Прэ зі дэнт Турк ме ні ста на. Ён так са ма звяр нуў ува гу на 
важ насць раз віц ця су пра цоў ніц тва ў на ву ко вай сфе ры, 
га лі не куль ту ры і спор ту.

Сён ня ў спар тыў ным комп лек се «Чы жоў ка-Арэ на» ад-
кры ва ец ца бе ла рус ка-турк мен ская вы ста ва-кір маш. У ёй 
пры муць удзел пад ве да мас ныя ар га ні за цыі Мі ніс тэр ства 
пра мыс ло вас ці, кан цэр наў «Бел легп рам», «Бел дзярж-
харч прам», дзяр жаў на га вы твор ча-ганд лё ва га аб' яд нан ня 
«Бел мас тацп ро мыс лы». Турк мен ская част ка экс па зі цыі бу-
дзе прад стаў ле на не хар чо вы мі та ва ра мі (тэкс тыль, пра м-
та ва ры) і пра дук та мі хар ча ван ня (та ма ты, сыр, брын за і 
інш.). Ча ка ец ца, што вы ста ву на ве дае дэ ле га цыя на ча ле 
з Прэ зі дэн там Турк ме ні ста на Гур бан гу лы Бер ды му ха ме-
да вым, а так са ма вы со кае бе ла рус кае кі раў ніц тва.

Па вод ле БЕЛ ТА.


