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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, прэ зі-

дэнт На цы я наль на га алім-

пій ска га ка мі тэ та Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пра вёў Алім пій-

скі сход, пры све ча ны пад-

рых тоў цы да гуль няў ча ты-

рох год дзя ў То кіа.

Бе ла рус кі лі дар ад ра зу за зна-

чыў, што алім пій скія пе ра мо гі 

аб' яд ноў ва юць на цыю, уся ля юць 

па чуц цё го на ру за сваю кра і ну, 

ад кры ва юць но вых ге ро яў, урэш-

це ад люст роў ва юць уз ро вень 

раз віц ця гра мад ства, на ву кі, ме-

ды цы ны, эка но мі кі і дзяр жа вы ў 

цэ лым. Ме на ві та та му най важ-

ней шыя пы тан ні ў гэ тай сфе ры 

вы но сяц ца на са мы вы со кі ўзро-

вень.

ЖА НО ЧЫ ТВАР 
ДА СЯГ НЕН НЯЎ

Прэ зі дэнт На цы я наль на га 

алім пій ска га ка мі тэ та па чаў сход 

з пры ем на га: уру чыў па чэс ны 

знак НАК «вы дат ным спарт смен-

кам, якія за вяр шы лі ня даў на сваю 

кар' е ру».

«Твар спор ту ў Бе ла ру сі — жа-

но чы. Ле ген да ака дэ міч на га вес-

ла ван ня, двух ра зо вая алім пій ская 

чэм пі ён ка Ка ця ры на Карс тэн і не 

менш вя до мая прад стаў ні ца Бе-

ла ру сі Са ша Ге ра сі ме ня, якая 

мно гія га ды зма га ла ся за сваё 

ай чын нае пла ван не. Вы со ка цэ-

нім ва шу пра цу, за слу гі... Му сім 

ака заць не аб ход ную пад трым-

ку, каб вы змаг лі пра явіць ся бе 

ў спра ве вы ха ван ня но вых чэм-

пі ё наў», — звяр нуў ся да ге ра інь 

Прэ зі дэнт.

На Алім пій скім схо дзе бы-

лі раз гле джа ны вы ні кі вы ступ-

лен няў бе ла рус кіх спарт сме наў 

на най буй ней шых між на род ных 

спа бор ніц твах і ход пад рых тоў кі 

да лет ніх Алім пій скіх гуль няў — 

2020 у То кіа.

«Са мы час пра ана лі за ваць 

пад рых тоў ку да гэ та га спар тыў-

на га фо ру му і вы зна чыць, што 

яшчэ мож на і трэ ба зра біць, каб 

на ша ка ман да апраў да ла на рэш-

це ча кан ні міль ё наў бе ла ру саў. 

Каб мы з го на рам гля дзе лі, як 

над алім пій скі мі аб' ек та мі ста лі-

цы Япо ніі па ды ма ец ца бе ла рус кі 

сцяг», — за клі каў Прэ зі дэнт.

На ІІ Еў ра пей скіх гуль нях бе-

ла ру сы па коль кас ці ўзна га род 

за ня лі дру гое агуль на ка манд нае 

мес ца. Ад нак гэ ты не бла гі вы нік, 

упэў не ны кі раў нік кра і ны, аб са-

лют на не дае пад ста вы для са ма-

за спа ка ен ня. «Алім пі я да — гэ та 

кос мас у па раў на нні з на шы мі 

Гуль ня мі. І спарт сме ны там бу-

дуць ін шыя», — па пя рэ дзіў лі дар 

кра і ны.

УСЁ ЁСЦЬ, 
А ВЫ НІ КУ НЯ МА

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас кры-

ты ка ваў па зі цыі бе ла рус кіх спарт-

сме наў у пе рад алім пій скі пе ры яд. 

Сё ле та на су свет ных пер шын-

ствах яны за ва я ва лі ў алім пій скіх 

дыс цып лі нах во сем ме да лёў, у 

тым лі ку два за ла тыя. Боль шасць 

у вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ. 

Больш-менш ста біль на на пра-

ця гу апош ніх га доў вы сту па юць 

прад стаў ні кі су час на га пя ці бор'я. 

Але гэ та толь кі два кам плек ты 

ме да лёў на Алім пі я дзе.

Без пе ра мог у алім пій скіх ну-

ма рах пра гра мы вяр ну лі ся з су-

свет ных пер шын стваў бак сё ры, 

ве ла сі пе дыс ты, мас тац кія гім-

наст кі. «А тут ча го не ха пае? Гро-

шай, баз, ве ла трэ ка ня ма? Ра ней 

быў, а за раз ня ма? У мас тац кай 

гім нас ты цы сі ту а цыя па гор шы ла-

ся з ба зай пад рых тоў кі? Бак сё-

рам ня ма дзе рын гі раз гар нуць 

і трэ ні ра вац ца? Ну ля вы вы нік у 

нас і ў та кіх ме да ля ё міс тых ві дах 

спор ту, як пла ван не... Ге ра сі ме ня 

Са ша мо жа ска заць: у нас бы ло 

паў та ра ба сей на з 50-мет ро вай 

да рож кай. Ця пер я з пад лі ку збіў-

ся. Ска жы це, пла ваць ня ма дзе? 

Пры нам сі, горш не ста ла», — абу-

рыў ся Прэ зі дэнт.

«У тэх ніч ных ві дах лёг кай 

ат ле ты кі — ня ма яд ра, кап'я? 

Дзю до, фех та ван не, страль ба 

ку ля вая, спар тыў ная гім нас ты ка, 

вес ла ван не ака дэ міч нае... Гіс то-

рыя ака дэ міч на га вес ла ван ня на 

Ка цю шы Карс тэн скон чыц ца?» — 

пра цяг нуў кі раў нік дзяр жа вы.

У цяж ка ат ле таў ад но «се раб-

ро», у бар цоў ад на «брон за». 

І гэ та тыя ві ды, пе ра мо гі ў якіх 

яшчэ ад нос на ня даў на бы лі ві зіт-

най карт кай бе ла рус ка га спор ту. 

Асоб ная тэ ма — гуль ня выя ка-

манд ныя ві ды спор ту, якія шчы ра 

лю бяць і пад трым лі ва юць на шы 

ама та ры.

«Для вас у кра і не ство ра ны вы-

дат ныя ўмо вы, тра цяц ца не ма лыя 

срод кі. Ад да чы ня ма, ня ма вы ні-

каў. Ад ны абя цан ні. Ка лі ў То кіа 

не бу дзе вы ні ку, ні хто з функ цы я-

не раў і чы ноў ні каў у спор це больш 

не за тры ма ец ца. Вы па ду май це, 

дзе ля ча го ту ды ехаць і ці вар-

та вам ту ды ехаць уво гу ле. Та му 

што ка лі вы ту рыс та мі ту ды з'ез-

дзі це і вер не це ся ні з чым, лепш 

у кра і ну не вяр тац ца. Гэ та я вам 

ка жу як Прэ зі дэнт кра і ны», — рас-

ста віў кроп кі над «і» Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён не мо жа змі рыц ца з ад-

сут нас цю ста біль нас ці, ка лі на-

шы спарт сме ны мо гуць бліс ку ча 

сыг раць з то па вы мі ка ман да мі, а 

на ступ ную гуль ню з са пер ні кам 

уз роў ню «два ро вай ка ман ды» 

прай граць.

«Гэ та маз гі ў па ра дак трэ ба 

пры во дзіць перш за ўсё, а не вы-

хо дзіць рас слаб ле на кі даць, ска-

каць, бе гаць, за кід ваць шай бы, 

за бі ваць га лы», — та кое ра шэн не 

праб ле мы ба чыць Прэ зі дэнт.

З пры хо дам га ланд ска га трэ-

не ра пэў ныя над зеі ўскла да лі ся 

на жа но чую ка ман ду па ха кеі на 

тра ве, але ква лі фі ка цый ны ад бор 

чар го вы раз пра ва ле ны. Фак тыч-

на маг чы масць пра біц ца на Алім-

пі я ду сён ня ма юць толь кі жа но чая 

бас кет боль ная збор ная 3х3, муж-

чын ская ганд боль ная ка ман да і 

пляж ны ва лей бол.

На гэ ты мо мант 63 бе ла рус кія 

спарт сме ны за ва я ва лі пра ва вы-

сту піць на Алім пі я дзе ў То кіа. Пла-

ну ец ца больш за 100. Але не вя до-

ма, якая коль касць гэ тых лі цэн зій 

транс фар му ец ца ў ме даль ную 

якасць з улі кам ка ла саль на га са-

пер ніц тва ва ўсіх ві дах, скеп тыч на 

за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы.

КАБ НЕ ГУБ ЛЯЦЬ 
ГЕ РО ЯЎ

З кож най Алім пі я дай коль касць 

на шых алім пій скіх квот па дае: у 

Пе кі не ўзя лі ўдзел 177 бе ла рус кіх 

спарт сме наў, у Лон да не — 161, у 

Рыа-дэ-Жа ней ра — 123. Та кая ж 

убы ва ю чая кры вая і ў коль кас ці 

за ва я ва ных бе ла ру са мі ме да лёў. 

У гэ тых умо вах важ на пад вес ці 

кож на га спарт сме на да мак сі-

маль на га вы ні ку, упэў не ны Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

«У кож на га з вас па ві нен быць 

спіс спарт сме наў, якім трэ ба ўдзя-

ліць асаб лі вую ўва гу, ства рыць 

асаб лі выя ўмо вы для пад рых тоў кі 

да Алім пі я ды, каб вы вес ці іх на 

пік фор мы. Каб не атры ма ла ся, 

што мы на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях, 

зда ец ца, вы сту пі лі, а чэм пі я нат 

па лёг кай ат ле ты цы пра ва лі лі 

цал кам. Так, за раз бу дзем спа-

сы лац ца, што і ду ха та, і спя ко-

та, і тое, і гэ та... Усё гэ та бы ло, 

але ўсе вы сту па лі ў роў ных умо-

вах», — звяр нуў ся да ўдзель ні-

каў схо ду Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і за па тра ба ваў кож на га алім пій ца 

ўзяць на ін ды ві ду аль ны кант роль: 

ме ды цын скі, псі ха ла гіч ны і гэ так 

да лей.

Ён на га даў, што дзяр жа вай 

для спор ту зроб ле на ня ма ла най-

вы шэй шых да сяг нен няў. На шым 

трэ ні ро вач ным ба зам, арэ нам, 

умо вам пад рых тоў кі зайз дрос-

цяць мно гія кра і ны. Сё ле та ўве-

дзе ны ў экс плу а та цыю но вы бу-

ды нак Рэс пуб лі кан ска га на ву ко-

ва-прак тыч на га цэнт ра спор ту.

«Вы так па ку та ва лі, што ён вам 

па трэб ны. Бя ры це — аб ста ля ва-

ны ўсім не аб ход ным для на ву ко-

ва-ме ды цын ска га су пра ва джэн ня 

трэ ні ро вач на га пра цэ су. Усё, што 

пра сі лі, зра бі лі. Як гэ та ад бі ла ся 

на якас ці пад рых тоў кі, ад наў лен ня 

і рэ абі лі та цыі ат ле таў? Цэнтр — гэ-

та доб ра, аб ста ля ван не — доб ра, 

але па гля дзі це, хто там пра цуе. 

Трэ ба гэ тым за няц ца і па гля-

дзець, каб там бы лі спе цы я ліс ты, 

якія пра ца ва лі б на спарт сме наў. 

А так у нас ёсць яшчэ та кая прак-

ты ка — на ба ку за раб ляць, вы-

ка рыс тоў ва ю чы цэнт ры», — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт.

Бе ла русь пры ня ла комп лекс 

мер, на кі ра ва ных на ўзмац нен-

не жорст кас ці ба раць бы з до пін-

гам, — аж да кры мі наль най ад-

каз нас ці за схі лен не спарт сме на 

да вы ка ры стан ня за ба ро не ных 

срод каў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па-

на ваў звяр нуць ува гу на ўмо вы, 

у якіх пра хо дзіць пад рых тоў ка 

чле наў на цы я наль ных ка ман даў 

у рэ гі ё нах, ра бо ту спар тыў най 

вер ты ка лі на мес цах. Бо за бяс пе-

ча насць спар тыў ных школ ін вен-

та ром, трэ нер скі мі кад ра мі і пад-

рых тоў ка рэ зер ву — гэ та так са ма 

ўнё сак у алім пій скія ме да лі.

У кра і не ёсць та ле на ві тыя 

спарт сме ны і трэ не ры, не аб ход-

ная ма тэ ры яль на-тэх ніч ная ба за. 

Важ на толь кі ра зум на і эфек тыў-

на рас па ра дзіц ца сва і мі маг-

чы мас ця мі. Урад, Мі ніс тэр ства 

спор ту і ту рыз му і На цы я наль ны 

алім пій скі ка мі тэт — трой ка, што 

па він на жорст ка ўзяць пад кант-

роль сі ту а цыю, якая па він на быць 

і пад кант ро лем кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

І пла та бу дзе толь кі за вы ні кі. 

«Толь кі так, інакш быць не мо жа. 

Та ды бу дуць і гро шы, і ква тэ ры, 

і сла ва, і ме да лі, і ор дэ ны. Толь-

кі рэ зуль тат. За рэ зуль тат бу дзе 

ад па вед ная пла та. Ня ма рэ зуль-

та ту — ня ма гэ та га ні чо га», — 

аба зна чыў па зі цыю Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён за клі каў па ка заць у Япо ніі 

мак сі маль ны вы нік. Гэ та на ват не 

пы тан не ад да чы за ўкла дзе ныя ў 

пад рых тоў ку спарт сме наў на ма-

ган ні і срод кі. Гэ та перш за ўсё 

пы тан не ад каз нас ці пе рад кра і-

най, пе рад на ро дам, які ве рыць у 

сва іх спарт сме наў і ча кае гуч ных 

пе ра мог.

СПА БОР НІЦ ТВЫ 
ЯК ЭЛЕ МЕНТ 
ПА ЛІ ТЫ КІ

На Алім пій скім схо дзе НАК 

быў вы ра ша ны шэ раг ар га ні за-

цый ных пы тан няў. У пры ват нас-

ці, быў пе ра гле джа ны аса бо вы 

склад ві цэ-прэ зі дэн таў НАК. Вы-

кан кам На цы я наль на га алім пій-

ска га ка мі тэ та пра па на ваў ска-

ра ціць коль касць ві цэ-прэ зі дэн таў 

гэ тай ар га ні за цыі да двух і абраць 

пер шым ві цэ-прэ зі дэн там Вік та ра 

Лу ка шэн ку, чле на Цэнт раль на га 

са ве та Прэ зі дэнц ка га спар тыў-

на га клу ба, ві цэ-прэ зі дэн там — 

Дзміт рыя Даў га лён ка, алім пій ска-

га чэм пі ё на, на чаль ні ка ад дзе ла 

НАК, на мес ні ка стар шы ні Бе ла-

рус кай аса цы я цыі ка ноэ.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што Вік тар Лу ка шэн ка — гэ та 

не прос та па моч нік Прэ зі дэн та па 

на цы я наль най бяс пе цы (па са да, 

якую той зай мае. — «Зв.»), гэ та 

сын Прэ зі дэн та кра і ны, і іні цы я ты-

ва пра зай ман не ім па са ды ад на го 

з кі раў ні коў На цы я наль на га алім-

пій ска га ка мі тэ та — не яго пра па-

но ва, яна зы хо дзі ла ад прад стаў-

ні коў за меж ных дзяр жаў.

Кі раў нік Бе ла ру сі пры знаў ся, 

што па га дзіў ся на гэ та не ах вот на, 

бо су вязь праз сы на з сі ла вы мі 

струк ту ра мі для яго вель мі важ-

ная, і па куль не вы ра ша на, ці бу-

дзе Вік тар Лу ка шэн ка су мя шчаць 

гэ тыя дзве па са ды, і за ме ны яму 

па куль не зной дзе на. Але спорт 

стаў вя лі кай па лі ты кай, і з гэ тым 

пры зна чэн нем Прэ зі дэнт звяз вае 

перс пек ты вы пра соў ван ня Бе ла-

ру сі ў між на род ным спор це. «Вы 

ве да е це, хто сён ня пра цуе ў між-

на род ных струк ту рах, што гэ та за 

лю дзі, хто ўзна чаль вае спар тыў-

ны рух у кан крэт ных кра і нах, і як з 

імі трэ ба пра ца ваць», — па тлу ма-

чыў сваю ма ты ва цыю Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Алім пій скі сход НАК пад тры маў 

пра па но вы аб ска ра чэн ні коль-

кас ці ві цэ-прэ зі дэн таў да двух і 

абран ні пер шым ві цэ-прэ зі дэн там 

Вік та ра Лу ка шэн кі, ві цэ-прэ зі дэн-

там — Дзміт рыя Даў га лён ка.

Ад бы лі ся зме ны і ў скла дзе 

чле наў вы кан ка ма НАК. Но вы мі 

чле на мі абра ныя Тац ця на Драз-

доў ская, Аляк сандр Пят ке віч 

і Ар цём Цу ран.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

О СПОРТ... 
ТЫ — ПРАБ ЛЕ МА?

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ФОР МУ ЛА 
ЭКА НА МІЧ НАС ЦІ 
І ЭФЕК ТЫЎ НАС ЦІ
Па ла та прад стаў ні коў 

пры ня ла ў пер шым чы тан ні 
пра ект рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту на бу ду чы год

Бюд жэт сфар мі ра ва ны зы хо дзя-

чы з ба за ва га сцэ на рыя раз віц-

ця эка но мі кі кра і ны. Яго да хо ды 

скла да юць 24,4 міль яр да руб лёў, 

рас хо ды — 25,4 міль яр да. Пас ля 

не скла да ных ма тэ ма тыч ных дзе-

ян няў зра зу ме ла: бюд жэт 2020 го-

да — дэ фі цыт ны. А гэ та зна чыць, 

што тэ зі сы пра эка на міч насць і 

эфек тыў насць эка но мі кі ак ту аль-

ныя як ні ко лі.

«Уліч ва ю чы эка на міч ную сі ту а цыю, 

якая скла ла ся, ас но вай фар мі ра ван ня 

бюд жэ ту з'яў ля юц ца эка на міч насць і 

эфек тыў насць рас хо даў на ўсіх уз роў-

нях. Для сек та ра дзяр жаў ных фі нан-

саў клю ча вой за да чай на 2020 год бу-

дзе за бес пя чэн не эка на міч на га рос ту 

для ўзмац нен ня дзе ю чых са цы яль ных 

га ран тый і ска ра чэн ня рэ гі я наль ных 

дыс пра пор цый», — на га да ла Люд мі ла 

ДА БРЫ НІ НА, стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах, вы сту-

па ю чы на па ся джэн ні сё май се сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў.

Яна ад зна чы ла, што дэ фі цыт мае не-

вя лі кую ўдзель ную ва гу ў ВУП. Ды і за 

асно ву бюд жэ ту бра лі ба за вы сцэ на рый 

раз віц ця, та му эка на міс ты ма юць «па-

душ ку бяс пе кі». «Мы ба чым, што па ра-

мет ры са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

трэ ба вы кон ваць. На гэ та і на кі ра ва ны 

амаль усе га лі ны эка но мі кі. Эфек тыў-

насць дзярж прад пры ем стваў, зні жэн не 

рас хо даў на пад трым ку дзярж сек та ра — 

на шы асноў ныя рэ зер вы», — па ве да мі ла 

стар шы ня ка мі сіі.

Пра тое, што не аб ход на ўка ра няць 

фор му лу эка на міч нас ці, ка заў і пер шы 

на мес нік мі ніст ра фі нан саў Юрый 

СЕ ЛІ ВЕРС ТАЎ, які прад ста віў дэ пу та там 

за ко на пра ект аб бюд жэ це. «Агуль ны аб'-

ём страт да хо даў бюд жэ ту ў 2020 го дзе 

ацэнь ва ец ца ў 1,9 міль яр да руб лёў, — 

пад крэс ліў ён. — Яшчэ раз ад зна чу, у рэ-

сур сах на бу ду чы год мы край не аб ме жа-

ва ныя. Рэс пуб лі кан скі бюд жэт пла ну ец ца 

з дэ фі цы там 995,1 міль ё на руб лёў».

Ліч бу стра ты да хо даў у най боль шай 

сту пе ні сфар мі ра ва лі ўваз ныя пош лі ны 

на наф та пра дук ты ў вы ні ку рэа лі за цыі 

пад атко ва га ма неў ру (537 міль ё наў руб-

лёў) і срод кі ад пе ра та мож кі (951 міль ён 

руб лёў).

Ва ўмо вах зні жэн ня ўзроў ню цэнт-

ра лі за цыі рэ сур саў у бюд жэ це срод кі 

скан цэнт ру юць на да сяг нен ні мэт па 

па вы шэн ні даб ра бы ту на сель ніц тва, уз-

мац нен ні са цы яль най ары ен та ва нас ці 

рас хо даў. У тым лі ку пры муць ме ры па 

пад трым цы шмат дзет ных сем' яў і вы ка-

нан ні дзяр жаў ных даў га вых аба вяз каў 

(дзяр жаў ны доўг на ка нец 2020 го да 

праг на зу ец ца ў па ме ры 54,4 міль яр да 

руб лёў). Па вя лі чац ца рас хо ды і за кошт 

па вы шэн ня за роб каў.

«Фонд апла ты пра цы з на лі чэн нем 

пен сій ва ен на слу жа чым у 2020 го дзе 

пры рас це на 1,8 міль яр да руб лёў і скла-

дзе 15 міль яр даў руб лёў. Гэ та да зво ліць, 

па-пер шае, па вы сіць за роб кі ніз ка аплат-

ных ка тэ го рый ра бот ні каў, для ча го пра-

па ну ец ца ўста на віць мі ні маль ны за ро бак 

на ўзроў ні мі ні маль на га спа жы вец ка га 

бюд жэ ту, ці 375 руб лёў. Па-дру гое, за-

бяс пе чыць ад па вед насць за роб каў у 

бюд жэт най сфе ры да за роб каў па эка-

но мі цы ў цэ лым не ні жэй за 80 %», — пе-

ра лі чыў пер шы на мес нік мі ніст ра.

Пра ду гле джа ны ў бюд жэ це 18 мільё-

наў руб лёў на ака зан не ма тэ ры яль най 

да па мо гі ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най 

вай ны і ін шым ка тэ го ры ям гра ма дзян, 

па цяр пе лым ад на ступ стваў вай ны, у су-

вя зі з 75-год дзем Пе ра мо гі.

У дру гім чы тан ні бюд жэт раз гле дзяць 

27 ліс та па да.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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