
ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ 
СУ РАЗ МОЎ НІ КА

Вя ча слаў Дзміт ры е віч сваю пра цоў ную дзей-
насць па чы наў у фі нан са вым упраў лен ні Мі набл-
вы кан ка ма. На роз ных па са дах прай шоў тут сур'-
ёз ную пра фе сій ную шко лу.

Паз ней пра ца ваў на мес ні кам на чаль ні ка бюд-
жэт на га ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства фі нан саў Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, у Кант роль най па ла це. Пры кмет-
ны мі ве ха мі пра цоў най бія гра фіі ста лі ня прос тыя 
кло па ты на мес ні ка стар шы ні праў лен ня ААТ «ААБ 
Бе ла рус банк» і на мес ні ка ге не раль на га ды рэк та ра 
Бел дзярж стра ха.

Ка лі бы ло ство ра на Бе ла рус кае рэс пуб лі кан-
скае ўні тар нае прад пры ем ства экс парт на-ім парт на-
га стра ха ван ня «Бел эк сім га рант», ра шэн нем ура да 
пры зна ча ны яго ге не раль ным ды рэк та рам.

Пас ля вы ха ду на пен сію — дарадца па эка на-
міч ных пы тан нях стар шы ні Кан сты ту цый на га су да 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Жа на ты.

— Па ва жа ны Вя ча слаў Дзміт ры е віч, час та 
ча ла век лі чыць, што гэ та ён вы бі рае пра фе-
сію. На са май спра ве пра фе сія вы бі рае нас. 
А як бы ло ў вас?

— Мой жыц цё вы шлях вы зна чыў ся пас ля па-
ступ лен ня ў Мін скі фі нан са ва-эка на міч ны тэх ні-
кум, што зна хо дзіц ца ў пад па рад ка ван ні Мін фі на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Га ды ву чо бы тут я заў сё ды 
ўспа мі наю з асаб лі вай цеп лы нёй і ўдзяч нас цю 
ўся му ка лек ты ву вы клад чы каў. Тут на ўлас ным 
пры кла дзе ад чуў, што са праўд ны на стаў нік заў-
сё ды дае знач на больш, чым вы зна ча на ву чэб най 
пра гра май. Ён да па ма гае ма ла до му ча ла ве ку зра-
зу мець ся бе, рас крыць са мыя леп шыя ча ла ве чыя 
якас ці, знай сці ў вы ні ку ўлас ную да ро гу ў жыц ці.

Ме на ві та та кім на стаў ні кам стаў для мя не та-
га час ны ды рэк тар тэх ні ку ма Дзміт рый Яго ра віч 
Ка ва лёў. Ён змог пе ра ка наць, што спе цы яль насць 
«дзяр жаў ны бюд жэт» — гэ та най леп шае, што па-
трэб на ма ла до му ча ла ве ку, які ду мае пра ве ды і 
бу ду чую кар' е ру. Ці ка вы факт: больш за па ло ву 
сён няш ніх су пра цоў ні каў Мі ніс тэр ства фі нан саў і 
тых ар га ні за цый, што яму пад па рад ка ва ны, па чы-
на лі сваю пра фе сій ную ву чо бу ў гэ тай на ву чаль-
най уста но ве. Як і яны, я так са ма ўдзяч ны лё су за 
сту дэнц кія га ды, гэ та быў цу доў ны час.

— Па раз мер ка ван ні вы тра пі лі ў фі нан са вае 
ўпраў лен не Мі набл вы кан ка ма, што на той час 
бы ло вель мі кру та...

— У ак ты ве ў мя не бы лі ма ла ды за пал, служ-
ба ў ар міі і дып лом з ад зна кай тэх ні ку ма. Ду маю, 
усё гэ та ра зам і вы зна чы ла маё пер шае мес ца 
пра цы.

Фі нан са вае ўпраў лен не Мі набл вы кан ка ма — 
уні каль ны ка лек тыў ін тэ лі гент ных і вель мі пра фе-
сій ных лю дзей. Маг чы ма, гэ та на ват най леп шая 
су поль насць з тых, што я по тым су стра каў. Не бу-
дзе пе ра боль шан нем ска заць, што Па вел Кар па-
віч Зай цаў, Пётр Ста ні сла ва віч Ліх та ро віч, Ва дзім 
Афа нась е віч Шах ле віч, Па вел Іва на віч Ту ро нак, 
Ан тон Ан то на віч Ка лас ко, а ра зам з імі і шэ раг 
ін шых су пра цоў ні каў з'яў ля лі ся за ла тым фон дам 
фі нан са вай сіс тэ мы Мін шчы ны і на шай кра і ны.

Вар та асоб на ска заць пра за гад чы ка фі нан-
са ва га ўпраў лен ня, та ды гэ та быў Па вел Кар-
па віч Зай цаў. Па ва га да яго та кая, што хо чац-
ца на зваць яго вя лі кім 
гра ма дзя ні нам мін скай 
зям лі (на ра дзіў ся ён у 
Круп скім ра ё не). Па вел 
Кар па віч умеў спа кой на, 
кан струк тыў на і эфек-
тыў на вы ра шаць са мыя 
скла да ныя фі нан са выя 
за да чы і да бі вац ца мак-
сі маль ных вы ні каў.

За больш чым двац-
цаць га доў кі раў ніц тва 
(з 1978-га да 2001-га) 
яму ўда ло ся за бяс пе-
чыць якас нае скла дан-
не і вы ка нан не бюд жэ-
ту воб лас ці, а гэ та рэ гі-
ён, дзе паў та ра міль ё на 
на сель ніц тва і больш за 
400 прад пры ем стваў. 
І ўсё дзя ку ю чы та му, 
што па ста ян на ўдас-
ка наль ва лі ся фор мы і 
ме та ды фі нан са вай ра-
бо ты. У не вель мі прос-
тыя дзе вя нос тыя га ды 
ён уме ла пра вёў струк-
тур ныя пе ра ўтва рэн ні ў 
фі нан са вым упраў лен-
ні. Быў абра ны дэ пу та там Па ла ты прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
13-га склі кан ня.

Па вел Кар па віч ра на пай шоў ад нас. Сва ёй яр-
кас цю як асо бы, чыс та ча ла ве чай аба яль нас цю ён 
су пра ва джаў мя не ва ўсіх ма іх твор чых пе ра мо гах. 
Ка лі пра цу еш по бач з та кі мі людзь мі, то між во лі 
імк неш ся пад цяг нуць ся бе да іх уз роў ню.

Сім бі ёз у ад ным ка лек ты ве дзяр жаў ных лю-
дзей, з якіх мож на бы ло браць прык лад, і ма ла дых 
спе цы я ліс таў, што імк ну лі ся да сяг нуць вы со кай 
пра фе сій най план кі, да зво ліў фі нан са ва му ўпраў-
лен ню Мінск ага абл вы кан ка ма вы ха ваць та кіх вя-
до мых лю дзей, як В. В. Ама рын, М. П. Кор бут, А. І. 
Сверж, В. В. Да шке віч, В. В. Лу шчыц кі, Н. К. Лі сай, 
І. С. Шунь ко і ін шых, хто сён ня з'яў ля ец ца го на рам 
фі нан са вай сіс тэ мы.

— Важ ным эта пам ва шай бія гра фіі ста ла 
пра ца ў Мі ніс тэр стве фі нан саў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. Да рэ чы, на блі жа ец ца 100-год дзе гэ тай 
па ва жа най дзяр жаў най уста но вы. Ка го б вам 
ха це ла ся ад зна чыць, пра ка го ска заць доб рае 
сло ва?

— Без пе ра боль шан ня твар на шай Бе ла ру сі 
ХХ ста год дзя — та кія лю дзі, як та га час ны мі ністр 
фі нан саў Ба ляс лаў Іо сі фа віч Ша ці ла. Ён пры-
трым лі ваў ся дэ ма кра тыч на га сты лю кі ра ван ня, 
аса біс та зай маў ся най больш скла да ны мі праб-
ле ма мі, да вя ра ю чы пад на ча ле ным са ма стой на 
вы ра шаць усе ас тат нія пы тан ні ад па вед на іх 
ква лі фі ка цыі. І заў сё ды та кім чы нам да бі ваў ся 
мак сі маль на га эфек ту. Па тра ба валь ны да ся бе 
і ін шых, ён, між ін шым, кла па ціў ся не толь кі аб 
пра фе сій ным, але і каб кад ра вым рос це ма ла-
дых: са чыў, каб год ныя ра бот ні кі рай фі над дзе-
лаў пе ра хо дзі лі з ця гам ча су ў аб лфі над дзе лы, 
а спе цы я ліс таў аб лас но га звя на за пра ша лі на 
ра бо ту ў Мін фін.

Мне мі ністр пер са наль на двой чы да ваў маг чы-
масць пра ца ваць у апа ра це Мін фі на, і я з удзяч-
нас цю ёю ка рыс таў ся. Да рэ чы, Ба ляс лаў Іо сі фа віч 
зна хо дзіў ся на сва ёй ня прос тай па са дзе даў жэй, 
чым хто, — з 1965-га да 1990 го да, гэ та зна чыць, 
чвэрць уся го тэр мі ну дзей нас ці мі ніс тэр ства.

Цал кам ла гіч на ўспом ніць пра яго вы ха ван ца і 
май го не па срэд на га кі раў ні ка — на чаль ні ка бюд-
жэт на га ўпраў лен ня, а паз ней на мес ні ка мі ніст ра 
фі нан саў Мі ка лая Фі лі па ві ча Ру ма са. Амаль у 
кож ным мі ніс тэр стве, ве дам стве ёсць лю дзі, якія 
ва ло да юць эн цык ла пе дыч ны мі ве да мі і мо гуць у 
кры тыч ны мо мант пад ка заць адзі на пра віль нае 
ра шэн не. Та кой за ста ец ца ў па мя ці яр кая асо ба 
Мі ка лая Фі лі па ві ча. А пра ца ў бюд жэт ным упраў-
лен ні ста ла для мя не вы зна чаль най.

— Пад па тра на жам Мін фі на, Нац бан ка і 
ААТ «ААБ Бе ла рус банк» у па чат ку 2001 го да 
ў кра і не ства ра ец ца но вае стра ха вое агенц-
тва для аба ро ны ін та рэ саў прад пры ем стваў, 
якія пра цу юць на экс парт. На ша га зе та ў той 
час да во лі цес на з ва мі су пра цоў ні ча ла, і я 
дак лад на ве даю, што іні цы я ты ва іш ла ад вас 
і вы бы лі тым ру ха ві ком, які «на круч ваў усе 
спру жы ны». А зга да ныя вы шэй па ва жа ныя 
ін стан цыі доб ра ра зу ме лі не аб ход насць стра-
ха ван ня знеш не эка на міч ных ры зык і ўся ляк 
пад трым лі ва лі. Са вет Мі ніст раў пры зна чыў 
вас ге не раль ным ды рэк та рам. Ці лёг ка бы-
ло за пус ціць у жыц цё ня звык лы для кра і ны 
кі ру нак дзей нас ці?

— Ка лі нех та ства раў неш та но вае, той ра зу-
мее, на коль кі шмат гран ны гэ ты шлях. На ват ужо 
пас ля пры няц ця ра шэн ня. Спат рэ бі ла ся апе ра тыў-

на ства раць нар ма тыў-
ную ба зу, фар мі ра ваць 
ка ман ду, шу каць срод кі 
для ста тут на га фон ду і 
вы ра шаць мно гія ін шыя 
пы тан ні. Са праўд най 
уда чай бы ло тое, што 
на гэ тым шля ху су стрэ-
лі ся са праў ды дзяр жаў-
ныя лю дзі, якія ра зу ме лі 
важ насць за да чы і пад-
ста ві лі пля чо. Ве лі зар-
ная ўдзяч насць усім ім, 
асаб лі ва Мі ка лаю Пят-
ро ві чу Кор бу ту, які ў 
якас ці мі ніст ра фі нан саў 
пад тры маў но вую струк-
ту ру на ўсіх эта пах.

А род нае бюд жэт нае 
ўпраў лен не мі ніс тэр-
ства, як маг ло, так са ма 
па спры я ла вы дзя лен ню 
бюд жэт ных срод каў пры 
стра ха ван ні экс парт ных 
кант рак таў, а яшчэ ўва-
хо джан ню «но ва на ро-
джа на га» прад пры ем-
ства асоб ным рад ком у 
бюд жэт кра і ны.

Усе зы хо дзі лі з та го, што Бе ла русь да гэ та га 
ча су не мае экс парт на га стра ха во га агенц тва, 
пры тым, што ва ўсіх раз ві тых кра і нах све-
ту яны іс на ва лі ўжо доў гі час. На прык лад, у 
Гер ма ніі — Euler Hermes, у Чэ хіі — EGAP, у 
Поль шчы — KUKE, Венг рыі — MEHІB і гэ так да-
лей. Са праў ды, ай чын ныя экс пар цё ры па він ны 
мець роў ныя маг чы мас ці са сва і мі за меж ны мі 
контр аген та мі ў га лі не крэ дыт ных і стра ха вых 
ста сун каў. Толь кі на та кіх умо вах мож на бы ло 
раз ві ваць экс парт у кра і не са сва ёй асаб лі вай 
эка но мі кай. Так што з'яў лен не Рэс пуб лі кан-
ска га ўні тар на га прад пры ем ства экс парт на-ім-
парт на га стра ха ван ня «Бел эк сім га рант» ста ла 
за ка на мер нас цю.

Іс нуе слуш ная дум ка: «Ка лі ты раз бі ра еш ся 
ў тэх на ло гіі, зна чыць, яна ўжо ўста рэ ла». Ска жу 
шчы ра, што са ма тэх на ло гія функ цы я на ван ня 
но ва га прад пры ем ства 
бы ла цал кам ня звык лай 
для Бе ла ру сі. Па чы наць 
да во дзі ла ся ў мно гіх вы-
пад ках з чыс та га, што на-
зы ва ец ца, ліс та і з аба-
вяз ко вым улі кам уся го 
най леп ша га, на што бы лі 
ба га тыя ана ла гіч ныя за-
меж ныя кам па ніі.

Сён ня ве ды вель мі 
хут ка ста рэ юць, і важ на 
на ват не тое, што ты ве-
да еш, а як хут ка ты ўме-
еш ву чыц ца. Ра зу ме ю чы 
гэ та, мы ста ран на ву чы-
лі ся ўсе ра зам — кам пе-
тэнт нас ці, стра тэ гіч на му 
кі ра ван ню, са ма ўдас ка-
на лен ню, прад пры маль-
нас ці і мно га му ін ша му. 
І ўсё для та го, каб стаць 
лі да рам у гэ тай сфе ры 
дзей нас ці.

Ад ным сло вам, бы ло 
зу сім не прос та. Пе ра лом-
ным мо ман там стаў вы хад 
Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь № 534 ад 
25.08.2006 го да «Аб са дзей ні чан ні раз віц цю 
экс пар ту та ва раў, ра бот, па слуг», які не толь-
кі за ма ца ваў вы ключ нае пра ва на пра вя дзен не 
стра ха ван ня экс парт ных ры зык з пад трым кай 
дзяр жа вы за «Бел эк сім га ран там», але і вы зна чыў 
усю ме та да ло гію сіс тэ мы экс парт на га стра ха ван-
ня ў кра і не. Тым са мым Бе ла русь ста ла ў адзін 
шэ раг з пе ра да вы мі кра і на мі, якія даў но ма юць 
нар ма тыў на-пра ва выя ак ты, што рэг ла мен ту юць 
функ цы я на ван не на цы я наль ных сіс тэм сты му ля-
ван ня экс пар ту. Ха чу пад крэс ліць гэ тую дум ку: 
за раз у кра і не дзей ні чае на цы я наль ная сіс тэ ма 
сты му ля ван ня і аба ро ны экс пар ту.

— Сён ня «Бел эк сім га рант» моц на ста іць на 
на гах, ён па зна валь ны і за па тра ба ва ны...

— Аб са лют на пра віль на, па зна валь ны і за-
па тра ба ва ны. Тут шмат за ле жыць ад тых, хто 
зна хо дзіц ца, як ка жуць, ка ля ру ля. Дзе сяць га-
доў на зад я пе ра даў штур вал у на дзей ныя ру кі. 
З та го ча су Ге надзь Ан то на віч Міц ке віч ра зам з 
сва ёй ка ман дай уме ла і эфек тыў на кі руе на шым 
ка раб лём пад пун со вы мі вет ра зя мі ў бур ным 
мо ры-акі я не рын ку.

Унут ры кра і ны стра ха вое прад пры ем ства мае 
да га во ры з вя ду чы мі экс пар цё ра мі — та кі мі як 
ААТ «МАЗ» і «Бе лаз», РУП «МТЗ», ААТ «Бел ка-
мун маш», СП «Бел іта», ЗАТ «Ат лант» — пе ра-
лік мож на доў жыць. Толь кі за пе ры яд з 2007 да 
2015 го да за клю ча ец ца ка ля 50 ты сяч да га во раў 
стра ха ван ня экс парт ных ры зык, а су ма стра ха-
во га па крыц ця экс пар ту та ва раў да ся гае больш 
як 4,3 міль яр да до ла раў ЗША.

— Ус пом нім, што «Бел эк сім га рант» — пер-
шая стра ха вая кам па нія Бе ла ру сі, якая атры-
ма ла між на род ны рэй тынг фі нан са вай устой-
лі вас ці «В».

— Так, у між на род ным рэй тын га вым агенц-
тве Fіtch Ratіngs. Не вы пад ко ва на ша кра і на ста-
ла свай го ро ду ўсход няй пля цоў кай, дзе на ба зе 
«Бел эк сім га ран та» экс парт на-крэ дыт ныя агенц-
твы ін шых кра ін све ту Берн ска га са ю за ўдас ка-
наль ва юць свае пра фе сій ныя ве ды і ад на ча со ва 
па сту по ва мя ня юць сваю дум ку на конт гру пы па-
лі тыч най ры зы кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Прэ стыж на і тое, што двой чы ў Мін ску пра во дзі-
лі ся між на род ныя кан фе рэн цыі Берн ска га са ю за. 
Іх удзель ні кі (кож ны раз — з больш чым 40 кра ін 
све ту) атры ма лі маг чы масць вы ву чыць эка на міч-
ны па тэн цы ял рэс пуб лі кі, аб мя няц ца до све дам 
пра вя дзен ня стра ха ван ня экс парт ных крэ ды таў і 
ўма ца ван ня ан дэр рай тын га вай па лі ты кі.

«Бел эк сім га рант» мае ўлас ны раз дзел-прэ зен-
та цыю ў што га до вай спра ва зда чы Берн ска га са ю-
за, яна вы да ец ца ў Лон да не і рас паў сюдж ва ец ца 
ва ўсім све це. Прад пры ем ства рас це і раз ві ва ец ца, 
мае фі лі яль ную сет ку. Тым са мым дэ ман стру ю чы, 
ШТО ме на ві та ад роз ні вае па-са праўд на му та ле на-
ві тую кам па нію ад прос та ўда ла га біз нес-пра ек та. 
Тут пра цу юць лю дзі, здоль ныя мыс ліць і пра ца ваць 
твор ча, прад пры маль на, эфек тыў на. У па цвяр-
джэн не пры вя ду та кі факт: пас ля пра фе сій най 
шко лы «Бел эк сім га ран та» мно гія яго су пра цоў ні кі 
ўзна ча лі лі вель мі ад каз ныя на прам кі ў кра і не.

— Ся род іх ёсць і ва шы вы ха ван цы, да вай це 
на за вём ім ёны.

— А. В. Скра га стаў ге не раль ным ды рэк та рам 
«Бел спец знеш тэх ні кі», В. А. Вой цік — ге не раль-

ным ды рэк та рам УСП 
«Бел знеш страх», Г. В. Ці-
ма шэ віч — ге не раль ным 
ды рэк та рам СТАА «Бел-
ка ап страх» і гэ так да лей.

Яр кіх асоб, хто пра-
ца ваў по бач, заў сё ды 
бы ло мно га. Част ко ва 
я на зваў іх ім ёны ў са-
мым па чат ку на шай 
гу тар кі, але на пя рэ дад-
ні зна мя наль най для 
Мі ніс тэр ства фі нан саў 
кра і ны да ты ха це ла ся б 
зга даць так са ма Н. А. 
Ер ма ко ву, А. В. Ка бя ко-
ва, Г. І. Кум піц ка га, Г. А. 
Міц ке ві ча, В. І. Ся маш ку, 
В. І. Шус та — пра цяг-
ваць мож на доў га. Усё 
гэ та лю дзі вы со ка га вы-
ні ку. Бе ла рус кая зям ля 
ўра джай ная на та лен ты, 
а ў пра фе сіі фі нан сіс та, 
дзяр жаў на га ча ла ве ка 

без свое асаб лі ва га та лен-
ту не абы сці ся.

Ха чу па жа даць, каб лёс 
і да лей быў доб ра зыч лі вы 

да лю дзей гэ тай ня прос тай, кла пат лі вай га лі ны, 
гэ тай пра фе сіі, не шка да ваў для іх удач. А за іх 
пос пе ха мі ста іць даб ра быт су ай чын ні каў.

Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.
Здым кі з ар хі ва В. Д. БА ЛІ БО КА 

і «Бел эк сім га ран та».
УНП 101421509

Спе цы яль ны да звол (лі цэн зія) № 2200/13-00049 на пра ва ажыц цяў лен ня стра ха-
вой дзей нас ці. Вы да дзе ны Мі ніс тэр ствам фі нан саў РБ 23 кра са ві ка 2008 го да.
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ЯКІ СТВА РЫЎ СІС ТЭ МУ
Наш су раз моў нік, дзяр жаў ны слу жа чы пер ша га кла са, вы дат нік фі нан са вай сіс тэ мы 

Вя ча слаў Ба лі бок, заўт ра ад зна чае 70-год дзе. Вя ча слаў Дзміт ры е віч унёс знач ны ўклад 
ва ўдас ка на лен не бюд жэт най сіс тэ мы кра і ны і раз віц цё стра ха вой спра вы, пра што ска за на, 

да рэ чы, і ў Га на ро вай гра ма це Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ад рэ дак цыі
Як вя до ма, ца лі ну ўзды ма юць пер ша пра ход цы, га ра ды 

бя руць во е на чаль ні кі, а лю бую но вую спра ву па чы на юць лю-
дзі ня ўрымс лі выя, твор чыя, пра фе сі я на лы з вя лі кай лі та ры. 
Ме на ві та та кім на пра ця гу мно гіх га доў су пра цоў ні кі на шай 
га зе ты ве да юць Вя ча сла ва Дзміт ры е ві ча Ба лі бо ка — бы ло-
га на мес ні ка стар шы ні праў лен ня ААТ «ААБ Бе ла рус банк», 
пер ша га ге не раль на га ды рэк та ра Бе ла рус ка га ўні тар на га 
прад пры ем ства экс парт на-ім парт на га стра ха ван ня «Бел-
эк сім га рант». Гэ тае вель мі па трэб нае эка но мі цы рэс пуб лі кі 
прад пры ем ства бы ло ство ра на ў знач най сту пе ні дзя ку ю чы 
яго іні цы я ты ве і ра зу мен ню сі ту а цыі на су свет ным рын ку. 
Прак ты ка па цвер дзі ла вя лі кую ка рысць дзяр жаў най пад-
трым кі экс пар ту ста ран ня мі ка лек ты ву агенц тва. І вы твор цы 
не раз ка за лі за слу жа ны і шчы ры «дзя куй!».

Па ва жа ны Вя ча слаў Дзміт ры е віч! Мы да лу ча ем ся да 
ўсіх цёп лых слоў у Ваш ад рас. Він шу ем з цу доў най да тай 
і жа да ем моц на га зда роўя, ап ты міз му, даб ра бы ту. І но вых 
дзе ся ці год дзяў шчас лі ва га жыц ця на пе ра дзе. 

Звяз доў цы.

Ство ра ны В. Д. Ба лі бо кам і М. А. Зай ца вай 
пры пад трым цы «Бел эк сім га ран та» і Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та пад руч нік 
«Стра ха ван не ў знеш не эка на міч най дзей нас ці» 

над звы чай за па тра ба ва ны ў вы шэй шых 
на ву чаль ных уста но вах Бе ла ру сі і Ра сіі. 

Лю дзі спра вы, якім за пе ра мо гу 
ў па пу ляр ным кон кур се ўру ча юць вось та кую 
сім ва ліч ную (і сім па тыч ную) скульп тур ку, — 

са праўд нае ба гац це на цыі.
Вячаслаў Дзмітрыевіч — «Чалавек года — 2009».

Пун со выя вет ра зі — 
шчас лі вы сім вал «Бел эк сім га ран та».


