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У кан цы ХХ ста год дзя тут бы ла 

ство ра на пер шая сва бод ная эка-

на міч ная зо на, якая ста ла пры кла-

дам парт нёр ска га ўза е ма дзе ян ня 

біз не су і дзяр жа вы. Не вар та за-

бы ваць, што Брэст і Брэст чы на 

да лі кра і не і све ту мно гіх сла ву-

тых лю дзей. Ад сюль ро дам пер шы 

бе ла рус кі кас ма наўт Пётр Клі мук 

і алім пій ская чэм пі ён ка Юлія Не-

сця рэн ка.

Звяр та ю чы ся да ўсіх брас таў-

чан, кі раў нік дзяр жа вы ска заў 

пра асаб лі вы го нар, які вы паў ця-

пе раш ня му па ка лен ню. Воб раз на 

ка жу чы, яны ма юць маг чы масць 

узяць за ру ку Брэст ды ўвес ці яго ў 

но вае ты ся ча год дзе. І з гэ тай асаб-

лі вай мі сі яй га ра джа не вы дат на 

спраў ля юц ца, бо аб лас ны цэнтр 

вы гля дае пры ваб на і су час на, за 

час пад рых тоў кі да юбі лею ён пе-

ра мя ніў ся і па ма ла дзеў. Жы ха ры 

го ра да атры ма лі па жа дан не за ха-

 ваць не толь кі ўні каль ную ат ма-

с фе ру Брэс та, але так са ма імк нен-

 не да пра грэ су, умен не пра ца ваць 

на ка рысць ра дзі мы і, га лоў нае, 

пе ра даць гэ тыя каш тоў нас ці дзе-

цям, на ву чыць іх лю біць ма лую ра-

дзі му, бе раг чы тра ды цыі на мно гія 

ста год дзі на пе рад.

А по тым быў па да ру нак, пра які 

ў Брэс це мно гія га ды толь кі стры-

ма на ма ры лі. Кі раў нік дзяр жа вы 

пад нёс у дар брас таў ча нам ары гі-

наль ны эк зэмп ляр Брэсц кай Біб ліі, 

на дру ка ва ны тут у 1563 го дзе. Та-

кім чы нам веч на жы вая кні га амаль 

праз пяць стагоддзяў вяр ну ла ся 

да до му. Ну а га на ро вы гра ма дзя-

нін го ра да мас так-юве лір Мі ка лай 

Кузь міч ад усіх брас таў чан па да рыў 

кі раў ні ку дзяр жа вы сваю аў тар скую 

ра бо ту «Брэсц кія ва сіль кі».

На пы тан ні жур на ліс таў 

Прэ зі дэнт ад ка заў 

у Брэсц кай крэ пас ці. 

Ві зіт ту ды не зна чыў ся 

ў пла не ра бо чай па езд кі 

кі раў ні ка дзяр жа вы, 

але не па кла ніц ца па мя ці 

ге ра іч ных аба рон цаў 

сла ву тай цы та дэ лі ён прос та 

не мог.

Аб аку му ля тар ным 
за вод зе

«Я ў гэ тым вы пад ку на ба ку лю-

дзей», — ска заў кі раў нік дзяр жа-

вы, ад каз ва ю чы на пы тан не жур-

на ліс таў ад нос на бу даў ніц тва аку-

му ля тар на га за во да пад Брэс там. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, 

што, на жаль, па ру шэн ні пры бу-

даў ніц тве гэ та га за во да бы лі вы яў-

ле ныя і ві на ва тыя па ка ра ныя ўжо 

пас ля та го, як ён аса біс та па чаў 

раз бі рац ца ў сі ту а цыі.

«Доў гі час мы пе ра пра вя ра лі 

ўсю ін фар ма цыю, якая да мя не 

тра пі ла, бо, ве да е це, зня нац ку ма-

хаць мя чом або коп'і кі даць — гэ та 

не пры маль на. Ка лі я пе ра пра ве-

рыў ін фар ма цыю, то ўба чыў, што

лю дзі тут у асноў ным тыя, хто 

пе ра жы вае за эка ло гію, за сваё 

жыц цё, за жыц цё дзя цей, — яны 

ма юць ра цыю. І я ўба чыў там пра-

ва па ру шэн ні і з бо ку дзяр жаў ных 

слу жа чых асоб ных, і з бо ку асоб-

ных дзял коў, якія па абя ца лі па бу-

да ваць па трэб ны нам аб' ект», — 

рас ка заў Прэ зі дэнт.

Пра ект па бу до вы аку му ля тар-

на га за во да — доб ры, бо та кіх за-

во даў у кра і не ня ма, і яго трэ ба 

бы ло рэа лі зоў ваць, але так, каб 

у вы ні ку не па цяр пе ла эка ло гія, 

пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. Ён 

па ве да міў, што не ка то рыя асо-

бы, якія, маг чы ма, ма юць да чы-

нен не да па ру шэн няў пры бу даў-

ніц тве аку му ля тар на га за во да, 

зна хо дзяц ца ва ўцё ках, але яны 

аба вяз ко ва бу дуць зной дзе ныя і 

ад ка жуць пе рад за ко нам. «Аб' ект 

па ві нен быць вы ключ на эка ла гіч на 

чыс ты, аба вяз ко ва, ка лі мы яго бу-

дзем уво дзіць, з экс пер ты зай мяс-

цо ва га на сель ніц тва. Толь кі лю дзі 

бу дуць вы ра шаць, якім бу дзе гэ ты 

за вод», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка-

шэн ка за кра нуў тэ му па лі ты за-

цыі па доб ных тэм. Тым, хто вы-

ка рыс тоў вае эка ла гіч ную тэ му ў 

па лі тыч ных мэ тах, бе ла рус кі лі дар 

па ра іў па ду маць, што яны бу дуць 

ра біць ва ўла дзе. «Ха чу су па ко іць 

лю дзей: сён няш няя ўла да і не з 

та кі мі праб ле ма мі раз бі ра ла ся, і 

гэ ту мы вы ра шым так, як трэ ба 

брас таў ча нам», — за пэў ніў ён.

Аб шмат век тар най 
па лі ты цы

Дру гое пы тан не жур на ліс таў 

да ты чы ла ся знеш няй па лі ты кі Бе-

ла ру сі і мер ка ван няў не ка то рых 

па лі то ла гаў пра раз ва рот афі цый-

на га Мін ска на За хад.

Аляк сандр Лу ка шэн ка паў та-

рыў, што Бе ла русь заў сё ды пры-

трым лі ва ла ся шмат век тар нас ці ў 

па бу до ве сва іх між на род ных ад но-

сін і пра цяг вае гэ ту па лі ты ку. «Не я 

па ся ліў бе ла ру саў на гэ тым ка вал-

ку зям лі. Гас подзь нас тут па ся ліў, 

ку ды нам па дзец ца? Нас ні дзе не 

ча ка юць. Ін шай зям лі нам ні хто не 

дасць. У ра бы мы не пой дзем, ужо 

па ха дзі лі, як я ка жу, пад бі зу ном 

па бы ва лі. Гэ та наш ка ва лак зям лі, 

і ён у цэнт ры Еў ро пы, на пе ра кры-

жа ван ні ўсіх шля хоў», — пад крэс-

ліў Прэ зі дэнт.

Вя до ма, што за гэ ту зям лю вя-

дзец ца вост рая, хоць ча сам ня бач-

ная ба раць ба, ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. «Усе хо чуць уплы-

ваць, — з го рыч чу за ўва жыў ён. — 

Але я не пры маю, ка лі па чы на юць 

«уплы ваць» праз мер на, не на ка-

рысць на ша му на ро ду. Гэ та не-

да пу шчаль на. Га лоў нае — шмат-

век тар ная па лі ты ка: мы па він ны 

гля дзець і на ўсход, і на за хад. Да-

рэ чы, Ра сіі ня ма ў чым нас па пра-

каць, у іх на ват арол двух га ло вы 

(на дзяр жаў ным гер бе Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі. — «Звяз да»), і нам ні-

хто не за ба ро ніць гля дзець у роз-

ныя ба кі».

Прэ зі дэнт зноў паў та рыў сваё 

пе ра ка нан не, што бе ла ру сы і ра-

сі я не — род ныя лю дзі. Але і ста-

рэй шы брат па ві нен ад но сіц ца 

па-брац ку, за ўва жыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. У якас ці пры кла ду ён 

пры вёў пе ра гаворы ў сфе ры па-

ста вак пры род на га га зу і наф ты. 

У су вя зі з гэ тым Прэ зі дэнт зга даў 

і тое, што Ра сія ста ла пра ва пе ра ем-

 ні цай Са вец ка га Са ю за і што ёй 

як пра ва пе ра ем ні цы Бе ла русь у 

свой час пе рад ала сваю ядзер ную 

зброю.

«Я заў сё ды ка заў: гэ та адзі ная 

на ша Ай чы на. Мы так вы бу доў ва лі 

сваю па лі ты ку. Я і Пу ці ну (Ель цы ну 

са мо са бой) ка заў: гэ та і мая Ра сія. 

Гэ та мая кра і на. Бо бе ла ру сы ду шу 

сваю ўкла лі ў раз віц цё той кра і-

ны, у тым лі ку Ра сіі. Як ле нін град-

цы ад наў ля лі пас ля вай ны Мінск, 

ву чо ныя сю ды пры яз джа лі... Усё 

пе ра пле це нае, усё адзі нае. Але 

Чар но быль ад быў ся, і мы там 

драў ні ну не мо жам вы ка рыс тоў-

ваць з-за вы со кіх на кап лен няў 

ра ды я цыі. Хоць за гэ та міль яр даў 

10-15 ку ба мет раў га зу па пры-

маль ных цэ нах, не бяс плат на, не 

страт на для Газп ра му, па стаў це ў 

Бе ла русь», — раз ва жае кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ка лі Бе ла русь па пра ка юць, што 

яна жы ве за кошт Ра сіі, то мы змо-

жам і абы сці ся, за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Як ра сі я нам на да ку-

чы ла спра чац ца з тран зі цё ра мі 

га зу і яны ста лі бу да ваць аль тэр-

на тыў ныя тру ба пра во ды, так і Бе-

ла русь мо жа ўзяць з рын ка ін шую 

наф ту, акра мя ра сій скай. «Але ці 

трэ ба гэ та Ра сіі? Каб на яе ры-

нак прый шло 20-25 міль ё наў тон 

чу жой наф ты — аме ры кан скай, 

Са удаў скай Ара віі, азер бай джан-

скай... Праз Укра і ну ў нас на Ма-

 зыр пра пра ца ва ны марш рут. 

10 міль ё наў тон ве не су эль скай наф ты

мы па стаў ля лі, ка лі Ра сія нам пе-

ра ста ла па стаў ляць. Мы за мяс ці-

лі. Паў ноч ны марш рут, я на ўпрост 

ска заў ра сій скім ула дам, мы п ра-

 пра цоў ва ем. І праз Поль шчу, праз 

Пры бал ты ку на пра цоў кі ёсць. Але 

ка лі мы праз Поль шчу пач нём па-

стаў ляць наф ту, то за бя ром дзве 

ніт кі наф та пра во да «Друж ба», па 

якіх на экс парт ідзе ра сій ская наф-

та. Гэ та трэ ба ра сі я нам? Не. Дык 

да вай це да маў ляц ца па-ча ла ве чы 

і ра біць як лепш, — па тлу ма чыў 

сваю па зі цыю Прэ зі дэнт. — Гэ та 

мае па тра ба ван ні. Не трэ ба гэ та 

па да ваць як тое, што Лу ка шэн ка 

раз вяр нуў ся на За хад».

Што да ты чыц ца спе ку ля цый ва-

кол ві зі ту да рад цы прэ зі дэн та ЗША 

па на цы я наль най бяс пе цы Джо на 

Бол та на, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за ўва жыў: «Ён што, пры ехаў перш 

за ўсё ў Бе ла русь? Ды не, ён ужо 

па бы ваў і ў Со чы, і ў Маск ве, і з 

ма ім сяб рам, ка ле гам Пу ці ным 

аб ды маў ся там. Мы ж спа кой на 

гэ та пе ра но сі лі. Не абу ра лі ся. Ну 

пры ехаў і пры ехаў. Трэ ба раз маў-

ляць. Тым больш нам — кра і не 

якая бы ла столь кі пад санк цы я мі. 

Яны нас на хі ля лі ўле ва і ўпра ва 

і са мі пры еха лі, са мі пра па на ва лі 

су стрэц ца. А ча му мы не па він ны 

гэ та ра біць?» Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

да даў, што кі раў ніц тва Ра сіі яго ў 

та кой па лі ты цы не па пра кае, шум 

пад ня лі жур на ліс ты. Пе на схлы не, 

і ўсё бу дзе раз ві вац ца і аб мяр коў-

вац ца ў кан струк тыў ным рэ чы-

шчы, упэў не ны ён.

Аб спар тыў ных 
фо ру мах

Яшчэ ад но пы тан не кі раў ні ку 

дзяр жа вы да ты чы ла ся во пы ту пра-

вя дзен ня на шай кра і най маш таб-

ных спар тыў ных фо ру маў, лёг ка-

ат ле тыч на га мат ча па між Еў ро пай 

і ЗША, які ад бу дзец ца ў Мін ску на 

па чат ку на ступ на га тыд ня, і маг чы-

мых бу ду чых гла баль ных спа бор-

ніц тваў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

«Я вель мі ха цеў, каб гэ ты матч 

лёг ка ат ле тыч ны прай шоў у Бе ла-

ру сі», — пры знаў ся Прэ зі дэнт. Ён 

па ве да міў, што ў свой час пра сіў 

кі раў ні ка Між на род най аса цы я цыі 

лёг ка ат ле тыч ных фе дэ ра цый Се-

басць я на Коэ да ве рыць Бе ла ру сі 

пра вя дзен не гэ тых спа бор ніц тваў. 

«Я яго па пра сіў, по тым ду маю: не 

да дуць нам пры та кой па лі ты за-

цыі... А яны ад да лі нам пра вя дзен-

не гэ та га мат ча. Не кож най кра і не 

вы па дае та кі го нар. Лю бая кра і на 

га то вая пры няць та кі матч — Еў-

ро па — ЗША. Та му мы га на рым ся 

тым, што нам да зво лі лі яго пра вес-

ці», — ска заў Прэ зі дэнт.

Што да ты чыц ца бу ду чых спа-

бор ніц тваў, то і на бы ты Бе ла рус-

сю во пыт да зва ляе нам раз ліч ваць 

на не менш ці ка выя фо ру мы су-

свет на га маш та бу. «Вя до ма, нам 

цяж ка спа бор ні чаць з гі ган та мі 

(вя лі кі мі кра і на мі), але, да пус цім, 

з укра ін ца мі або ра сі я на мі мы мо-

жам Алім пі я ду пра вес ці», — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 

што кра і не вы гад на пра во дзіць 

буй ныя спар тыў ныя спа бор ніц-

твы: «Па ці ху мы ву чым ся. І пры-

маць гас цей. Гэ та не ва ўрон, гэ та 

твар кра і ны, імідж».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што пры пра вя дзен ні ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў ле там бя гу ча-

га го да бы лі сэ ка ном ле ны срод кі. 

«На ват не ўсе вы ка рыс та лі, што 

вы дзя ля лі. Мы ні чо га не стра ці лі. 

Толь кі ў плюс», — ска заў ён.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што 

дзя ку ю чы пра вя дзен ню па доб ных 

спар тыў ных фо ру маў Бе ла русь 

імк нец ца за рэ ка мен да ваць ся бе 

са ста ноў ча га бо ку ў якас ці кра і ны-

гас па ды ні, каб і ў бу ду чы ні мець 

маг чы масць пры маць па доб ныя 

або на ват больш знач ныя спа бор-

ніц твы. «Без гэ та га не бы ло б заўт-

ра ні чэм пі я на таў све ту, ні эта паў 

Куб ка све ту. Усе ўба чы лі, што мы 

не прос та мо жам іх пра вес ці — 

мы мо жам пры няць лю дзей. А сле-

дам ты ся чы, сот ні ты сяч пры едуць 

у Бе ла русь. Гэ та ту рызм, за які мы 

зма га ем ся. мы за кла да ем доб рую 

асно ву для та го, каб да нас пры-

яз джа лі, нас лю бі лі, нас па ва жа лі. 

І каб на шы спарт сме ны нас ра да-

ва лі», — рэ зю ма ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НА СКРЫ ЖА ВАН НІ ЧА СОЎ І НА РО ДАЎ

 Гэ та ці ка ва
За ход ні аб ход Брэс та — уні каль ная для кра і ны ма на літ ная кан-

струк цыя даў жы нёй 2 кі ла мет ры 200 мет раў. Бу даў ніц тва па ча ло ся 

тры га ды та му, яно іш ло па ра лель на з пра ек та ван нем. У па лат но мос-

та дру гой чар гі За ход ня га аб хо ду ўкла дзе на больш за 800 ба лак.

«Та кая ма на літ ная па бу до ва ў кра і не вы ка ры ста на ўпер шы ню. 

Кан струк тыў ная асаб лі васць у тым, што таў шчы ня яе метр, яна 

зроб ле на ў двух уз роў нях, унут ры ёсць пус то ты, каб та кую бе тон ную 

кан струк цыю нес ці. Але са мая га лоў ная асаб лі васць у тым, што мы 

не спы ня лі рух: за лі ва лі ў пяць эта паў, інакш быў бы транс парт ны 

ка лапс у го ра дзе, — па тлу ма чыў ге не раль ны ды рэк тар Бу даў ні ча га 

трэс та № 8 Па вел Са цу та.

На пы тан не жур на ліс та «Звяз ды», коль кіх бяс сон ных на чэй каш-

та ва ла кі раў ні ку ге не раль на га пад рад чы ка гэ та бу даў ніц тва, Па вел 

Са цу та ад ка заў: «Два га ды і тры ме ся цы».

«Са мым ці ка вым бы ло за лі ваць ма на літ, — рас ка заў ён. — Мы 

на ву чы лі ся ліць та кія сур' ёз ныя ма на лі ты дзя ку ю чы ся мі га до ва му 

во пы ту ра бо ты на атам най стан цыі. Мы сён ня лю быя ма на літ ныя 

аб' ек ты на ву чы лі ся бу да ваць удвая хут чэй, чым ра ней». Са мы вя-

лі кі аб' ём бе то ну, які вы ка рыс тоў ваў ся ад на ча со ва пры бу даў ніц тве 

Брэсц кай раз вяз кі, — 1280 ку ба мет раў.

«Тры ма пом па мі за лі ва лі ця гам су так, каб зра біць бес пе ра пын нае 

бе та на ван не і за бяс пе чыць якасць, каб бе тон не пе ра сы хаў і бы ла 

за бяс пе ча на ру хо масць бе тон най су ме сі», — па дзя ліў ся з жур на ліс-

та мі ню ан са мі бу даў ніц тва ген ды рэк тар.


