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— Ма е це на ўва зе пар ла-

мен та ры яў?

— Ча му толь кі іх? Дэ пу та-

таў усіх прад стаў ні чых дзяр-

жаў ных ор га наў — і пар ла-

мен та, і мяс цо вых Са ве таў. 

Мы ро бім ад ну спра ву.

— Але ж ад каз насць 

роз ная — ёсць агуль на на-

цы я наль ныя, рэс пуб лі кан-

скія за да чы, а ёсць і мяс цо-

выя, рэ гі я наль ныя.

— Ад каз насць — яна ва 

ўсім ад каз насць. Без вы-

ра шэн ня гэ тых за дач як на 

дзяр жаў ным, так і мяс цо вым 

уз роў нях эфек тыў на га ру ху 

кра і ны на пе рад і раз віц ця рэ-

гі ё наў не бу дзе. Вось та кая 

не па рыў ная між імі ўза е ма-

ўвяз ка.

— На ня даў няй ра бо чай 

су стрэ чы з ва мі Прэ зі дэнт 

звяр нуў сур' ёз ную ўва гу на 

не аб ход насць ума ца ван ня 

ра бо ты дэ пу та таў у вы-

бар чых акру гах. Як Па ла та 

прад стаў ні коў мяр куе рэа-

лі зоў ваць гэ та ўка зан не?

— Мы не прос та мяр ку ем 

вы кон ваць, а вы кон ва ем рэ-

ка мен да цыі і за да чы, па стаў-

ле ныя кі раў ні ком дзяр жа вы. 

Гэ та да ты чыц ца так са ма на-

шай за ка нат вор чай і між на-

род най дзей нас ці. Усё гэ та 

пы тан ні эфек тыў нас ці пар ла-

мен та, якас ці ажыц цяў лен ня 

дэ пу та та мі сва іх паў на моц-

тваў. На пя рэ дад ні вы ба раў 

у мяс цо выя Са ве ты, як пад-

крэс ліў Аляк сандр Ры го ра віч 

Лу ка шэн ка, асаб лі ва важ на 

быць блі жэй да лю дзей і мяс-

цо вых ор га наў ула ды. Ска жу 

вам, ні што ў за ка на даў чай, 

як і ўво гу ле ў пар ла менц кай 

дзей нас ці, не мо жа за мя ніць 

аса біс та га кан так ту, шчы рай, 

ад кры тай раз мо вы з людзь-

мі па ўсіх праб ле мах, якія іх 

хва лю юць. Вы то кам мно гіх 

за ка на даў чых на ва цый па 

са цы яль ных, гас па дар чых 

і пра ва ахоў ных пы тан нях, у 

тым лі ку па вель мі ад чу валь-

ных, з'яў ля ец ца ме на ві та дэ-

пу тац кая ра бо та ў вы бар чых 

акру гах. З рэ гі ё наў дэ пу та ты 

пры во зяць і свае пра па но вы, 

якія ўліч ва юц ца пры ка рэк ці-

роў цы за ка на даў ства, у ра-

шэн нях ура да і ін шых дзяр-

жаў ных ор га наў.

— Вя лі кі гра мад скі рэ-

за нанс вы клі ка лі дэ крэ ты 

кі раў ні ка дзяр жа вы аб раз-

віц ці прад пры маль ніц тва і 

са дзей ні чан ні за ня тас ці 

на сель ніц тва. Што ў гэ тым 

кан тэкс це асаб лі ва важ на 

для дэ пу тац ка га кор пу са 

пар ла мен та?

— Сіс тэм ныя ме ры па па-

ляп шэн ні дзе ла во га клі ма ту і 

вы ра шэн ні праб лем за ня тас-

ці ма юць вя лі кае зна чэн не 

для са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця кра і ны. Пар ла мен ту 

трэ ба бу дзе пра вес ці ка рэк-

ці роў ку эка на міч на га, гра ма-

дзян ска га і ін ша га за ка на-

даў ства. Гэ та адзін з на шых 

за ка нат вор чых пры яры тэ таў. 

Што да ты чыц ца вы бар чых 

акруг, то на пер шым пла не 

для нас кан крэт ныя пы тан-

ні пра ца ўлад ка ван ня не пра-

цу ю чых гра ма дзян і ін фар-

ма цый на-рас тлу ма чаль ная 

ра бо та, чым і зай ма юц ца 

дэ пу та ты. Важ на тлу ма чыць 

ме ры, якія пры мае дзяр жа ва 

па клю ча вых па зі цы ях са цы-

яль на-эка на міч на га раз віц ця 

кра і ны і ўма ца ван ня на цы я-

наль най бяс пе кі. Гэ та вель мі 

гра мад ска знач ная спра ва. 

Ра біць яе трэ ба з глы бо кім 

ве дан нем, пра фе сі я наль на.

— На коль кі маг чы ма 

пры цяг нуць да пра ца ўлад-

ка ван ня тых пра ца здоль-

ных гра ма дзян, якія пра ца-

ваць не хо чуць?

— Праб ле ма са цы яль на га 

ін фан ты ліз му і спа жы вец тва 

ўзнік ла не сён ня і не ўчо ра. 

Ёй да лі па тач ку ў са вец кі час. 

Та му ня прос та ўза раць гэ ту 

ня ўдо бі цу. На ва цыі Дэ крэ та 

№ 1 з'я ві лі ся праз ак тыў ны 

дыя лог ула ды з гра мад скас-

цю і ад кры ва юць перс пек ты-

ву вы ра шэн ня сур' ёз най гра-

мад скай праб ле мы. У гэ тым 

наш гра мад скі і дзяр жаў ны 

ін та рэс. І яго трэ ба ак тыў на 

і мэ та на кі ра ва на ажыц цяў-

ляць. Ка му тут быць на пра-

вым флан гу, як не вы ка наў-

чым ка мі тэ там і мяс цо вым 

Са ве там — са мым бліз кім да 

лю дзей ор га нам дзяр жаў най 

ула ды?

Я лі чу, што на зва ныя 

дэ крэ ты Прэ зі дэн та ад кры-

ва юць но вую пра сто ру для 

пры мя нен ня іні цы я ты вы і ак-

тыў нас ці дэ пу та таў усіх уз-

роў няў. Ад іх на стой лі вас ці 

ў мно гім за ле жыць не толь кі 

вы ра шэн не са цы яль ных, ка-

му наль ных і бы та вых пы тан-

няў, але і вы твор чых. Умен не, 

ка лі па трэб на, пад штурх нуць 

кі раў ні коў прад пры ем стваў і 

ра ён ныя ўла ды ўшчыль ную 

за няц ца па вы шэн нем эфек-

тыў нас ці вы твор час ці, ма-

дэр ні за цы яй, ства рэн нем но-

вых пра цоў ных мес цаў мае 

не ма лое зна чэн не. Гэ та да-

ты чыц ца і вы ра шэн ня пы тан-

няў за ня тас ці. Ад на сі ту а цыя, 

ка лі ча ла век ча со ва не пра-

цуе па ўваж лі вай пры чы не, і 

дру гая, ка лі свя до ма ся дзіць 

на шыі сва іх бліз кіх і дзяр жа-

вы, вя дзе не пры стой ны лад 

жыц ця. У кож ным вы пад ку 

па трэ бен ін ды ві ду аль ны па-

ды ход — кан крэт ны, аку рат-

ны і ўзва жа ны. Мы ба чым у 

рэ гі ё нах, што та кі па ды ход 

да зва ляе вес ці вель мі плён-

ную ра бо ту па пры цяг нен ні 

не пра цу ю чых гра ма дзян да 

ма ло га прад пры маль ніц тва, 

ра мес ніц тва, у сфе ры ганд-

лю, па слуг і да ін шых ві даў 

дзей нас ці ў за леж нас ці ад 

спе цы фі кі рэ гі ё на ці тэ ры-

то рыі, сты му люе са ма за-

ня тасць. Не вы ра шаль ны мі 

праб ле мы не зда юц ца, ка лі 

іх ста ра юц ца вы ра шаць.

— На ва шу дум ку, ці 

ёсць у пар ла мен та рыя 

маг чы масць мак сі маль на 

апе ра тыў на рэ ага ваць на 

не стан дарт ныя сі ту а цыі, 

якія ўзні ка юць у вы бар чай 

акру зе?

— У гэ тым пы тан ні ад чу-

ва ец ца няўпэўненасць, але 

я не су мня ва ю ся ў та кой 

маг чы мас ці, ка лі зва рот ная 

су вязь дэ пу та та з гра ма дзя-

на мі і мяс цо вы мі ор га на мі 

ўла ды пра цуе як га дзін нік. 

Доб ры га дзін нік ні ко лі не ад-

стае. Трэ ба ве даць усе асаб-

лі ва пуль су ю чыя праб лем ныя 

кроп кі ў ра ё нах сва ёй вы бар-

чай акру гі, тры маць ру ку на іх 

пуль се і вы ра шаць на спе лыя 

пы тан ні ра зам з рэ гі я наль ны-

мі ор га на мі ўла ды і мяс цо вы-

мі жы ха ра мі. Вель мі важ на 

ба чыць мяс цо выя маг чы мас-

ці і рэ сур сы і пры во дзіць іх у 

дзе ян не, каб жыц цё жы ха роў 

акру гі па ляп ша ла ся.

— Гэ та ключ да рэ пу та-

цыі дэ пу та та?

— Мож на ска заць і так. 

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў-

ні коў імк нуц ца па ста ян на 

тры маць у фо ку се ўва гі ін-

та рэ сы сва іх рэ гі ё наў і вы-

бар шчы каў. Та му ёсць і ста-

ноў чы вы нік і эка на міч на га, і 

са цы яль на га ха рак та ру.

— Як вы лі чы це, ча го не 

па він на быць у дэ пу тац кай 

ра бо це?

— Аб стракт на га па ды хо ду 

да ча ла ве ка і ада рва нас ці ад 

па лі тыч най рэ аль нас ці.

— Ве даю па вод гу ках, 

што жы ха ры Док шыц кай 

вы бар чай акру гі № 22, ад 

якой вы вы бра ны дэ пу та-

там пар ла мен та, ус пры ма-

юць ва шы ра бо чыя пры-

ез ды як пры ез ды свай го 

ча ла ве ка, які вель мі мно га 

зра біў і ро біць для акру гі 

і лю дзей. Мо жа це ска заць 

хоць бы кан спек тыў на пра 

асноў нае, што зроб ле на 

ва мі за мі ну лы год?

— Зай ма ю ся роз ны мі са-

цы яль на-эка на міч ны мі пы-

тан ня мі су мес на з кі раў ніц-

твам Глы боц ка га, Док шыц-

ка га і Ушац ка га ра ё наў. Гэ та 

бу даў ніц тва, ма дэр ні за цыя, 

ка пі таль ны і бя гу чы ра монт, 

пры цяг нен не ін вес ты цый у 

асаб лі ва знач ныя вы твор-

чыя і са цы яль ныя пра ек ты, 

доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры-

то рый і ін шае. Вы ра шаю па 

ме ры маг чы мас ці і кан крэт-

ныя прось бы гра ма дзян, якія 

пры хо дзяць на мае дэ пу тац-

кія пры ёмы, звяр та юц ца з 

вус ны мі і пісь мо вы мі зва ро-

та мі. Сло вам, бу дзён ная дэ-

пу тац кая ра бо та, як і ў ма іх 

ка лег. Мы ўсе на стро е ны на 

тое, каб на ша за ка на даў чая 

дзей насць і пра ца ў вы бар-

чых акру гах пры но сі лі ка-

рысць прос та му ча ла ве ку. 

На сва ім во пы це пе ра ка наў-

ся: ка лі ста віш ся да лю дзей з 

ра зу мен нем і ад кры тым сэр-

цам, то так яны ста вяц ца і да 

дэ пу та та.

— Ула дзі мір Паў ла віч, 

што вы па жа да е це но ва му 

скла ду мяс цо вых Са ве таў, 

які бу дзе вы бра ны 18 лю-

та га?

— Лёг кас ці на пад' ём у 

вы ра шэн ні за дач, якія ста-

яць пе рад мяс цо вы мі Са ве-

та мі, і ак тыў най ра бо ты на 

прак тыч ны вы нік, каб 2018 

год, аб' яў ле ны Го дам ма лой 

ра дзі мы, пры нёс доб ры плён 

рэ гі ё нам і тэ ры то ры ям. Гэ та 

ў на шых агуль ных ін та рэ сах. 

У ін та рэ сах кра і ны.

Аляк сандр ФІ ЛІ МО НАЎ.

ЧЫМ БЛІ ЖЭЙ ДА ЛЮ ДЗЕЙ...

Што мо жа быць больш важ ным, 

чым бяс пе ка — у га ра дах, у не-

бе над га ла вой і, урэш це, до ма

ў кож на га з нас. Мір у кра і не — 

гэ та пад му рак для та го, каб 

гра мад ства маг ло спа кой на, па-

сту по ва раз ві вац ца і на да лей, 

а не што раз па ды мац ца з ру ін. 

Бе ла русь са праў ды мо жа га на-

рыц ца тым, што мы ма ем маг-

чы масць без асця ро гі ха дзіць 

па ву лі цах, што не трап ля ем у 

су свет ную тэн дэн цыю ня ўстой-

лі вас ці і не ста біль нас ці. Але ці 

гэ та на го да са ма за спа кой вац-

ца? Пад час па ся джэн ня Са ве-

та Бяс пе кі Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за клі каў ад па вед-

ныя дзяр жаў ныя ор га ны за-

ста вац ца піль ны мі і ня спын на, 

што дзён на па ляп шаць сіс тэ му 

ахо вы гра ма дзян.

На жаль, з кож ным го дам свет 

ста но віц ца ўсё больш тры вож ным, 

усё час цей мы ба чым су тык нен не 

ін та рэ саў дзяр жаў, за ўва жыў Прэ-

зі дэнт. Так, ні адзін з іс ну ю чых уз-

бро е ных кан флік таў за мі ну лы год 

не быў па га ша ны, за тое з'я ві лі ся 

но выя, а па лі тыч ная кан фран та цыя 

ста ла част кай на цы я наль ных стра-

тэ гій, а не вы клю чэн нем. Свет на 

мя жы гла баль на га су праць ста ян ня, 

якое пад сіл коў ва ец ца спе ку ля цы я мі 

з ядзер най збро яй, мі лі та ры за цы яй 

Ус ход не-Еў ра пей ска га рэ гі ё на і на-

рошч ван нем ва ен на га па тэн цы я лу 

кра ін — су се дак Бе ла ру сі.

Асаб лі вую тры во гу вы клі кае ста-

но ві шча ва Укра і не. У Мін ску ад бы ло-

ся амаль трыц цаць су стрэч Трох ба-

ко вай кан такт най гру пы па ўрэ гу ля-

ван ні сі ту а цыі на паў днё вым ус хо дзе 

на шай су сед кі. І якія б мер ка ван ні ні 

іс на ва лі, але факт за ста ец ца фак-

там: аль тэр на ты вы гэ тай пля цоў цы 

для пе ра га во раў на да дзе ны мо мант 

не іс нуе. У сі ту а цыі, ка лі для між на-

род на га ціс ку вы ка рыс тоў ва ец ца не 

толь кі зброя, але і санк цыі, ін фар ма-

цый ныя апе ра цыі, эка на міч ныя ры-

ча гі, асаб лі ва важ ны мі ста но вяц ца 

са юз ніц кія ад но сі ны.

Так, у мі ну лым го дзе на ша кра і-

на стар шын ства ва ла ў Ар га ні за цыі 

Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы. 

«Нам уда ло ся пры няць шэ раг мер, 

на кі ра ва ных на раз віц цё ўзбро е-

ных сіл кра ін АДКБ, ума ца ван не іх 

ва ен на-тэх ніч на га су пра цоў ніц тва, 

уз мац нен не па зі цый у све це, — ад-

зна чыў Прэ зі дэнт. — Па ві нен вам 

ска заць, ня гле дзя чы на на ма ган ні, 

якія на мі пры ма лі ся, — мы зы хо дзі-

лі з маг чы ма га, уно сі лі на раз гляд 

тыя пы тан ні, якія маг чы ма пры няць 

на ват у та кім не вя лі кім фар ма це па 

коль кас ці, як АДКБ. Цяж ка ўзгад-

ня юц ца пы тан ні, якія ня суць вя лі кія 

ма тэ ры яль ныя за тра ты. Я маю на 

ўва зе ўзбра ен не».

«Ка лі ўво гу ле га ва рыць, мы 

вель мі сур' ёз на ў АДКБ не да ацэнь-

ва ем не бяс пе ку той сі ту а цыі, якая 

склад ва ец ца. Ра сія са ма па са бе 

ма дэр ні зуе ўзбро е ныя сі лы. Мы 

спра бу ем ра зам з ін шы мі чле на мі 

ар га ні за цыі ўзброй вац ца, ма дэр ні-

за вац ца і гэ так да лей. Кож ны сам 

па са бе», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Асноў ны ця жар па аба-

ро не агуль най пра сто ры ў вы пад ку 

не аб ход нас ці, зра зу ме ла, ля жа на 

Ра сію. «Але сур' ёз на га ра зу мен ня ў 

кі раў ніц тва Ра сіі сён ня аб тым, што 

трэ ба на най больш не бяс печ ных на-

прам ках на шай агуль най су мес най 

аба ро ны ўма цоў ваць на цы я наль-

ныя ўзбро е ныя сі лы — Бе ла ру сі, 

Ка зах ста на, Ар ме ніі, ін шых кра ін, — 

та ко га ра зу мен ня ня ма. І гэ та вель-

мі ба лю ча мо жа ад гук нуц ца», — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Та му ў гэ тых ад но сі нах нам 

вель мі сур' ёз на, пры нам сі, пас ля 

прэ зі дэнц кіх вы ба раў у Ра сіі, трэ ба 

па ду маць і пры маць ра шэн не. Нам 

трэ ба са мым сур' ёз ным чы нам не 

прос та ма дэр ні за ваць на шы ўзбро-

е ныя сі лы, а трэ ба ўдас ка наль ваць 

і больш ак тыў на пры ста соў ваць да 

маг чы мых ба я вых дзе ян няў. Маг чы-

мых. Зы хо дзя чы з во пы ту вя дзен ня

вой наў і кан флік таў у су час ны час», — 

за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што ў су вя зі з гэ тым асаб лі вае 

зна чэн не мае стра тэ гіч нае парт-

нёр ства з Ра сі яй. «Ня гле дзя чы на 

роз ныя до мыс лы, ін фар ма цый ную 

шу мі ху, роў на і спа кой на пра ве дзе-

на су мес нае стра тэ гіч нае ву чэн-

не «За хад-2017». Ця пер су мес на 

вы пра цоў ва юц ца ме ры па зняц ці 

пе ра шкод у па гра ніч най і мыт най 

сфе ры, у га лі не ві за вай па лі ты кі і 

ін шыя», — ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 

што асноў ным пы тан нем па ся джэн-

ня му сіць стаць ва ен ная бяс пе ка 

дзяр жа вы, і та му вы раз на па ста віў 

за да чы пе рад Мі ніс тэр ствам аба ро-

ны. А гэ та — на быц цё са ма га не аб-

ход на га, раз мер ка ван не срод каў з 

мак сі маль най эфек тыў нас цю і не-

да пу шчэн не «раз маз ван ня» гро-

шай. «Па пя рэдж ваю мі ніст ра аба-

ро ны, і на гэ та мною бу дзе звер ну та 

асаб лі вая ўва га: усё, што ёсць у 

ар міі, — а ў ар міі ёсць ня ма ла, — 

па чы на ю чы ад страл ко вай зброі, 

бра ня тэх ні кі і за кан чва ю чы ля таль-

ны мі апа ра та мі і ра ке та мі, — па він-

на быць у ідэа льным ста не. Скар гі 

на тое, што не дзе шас ця рэнь кі ў 

тан ку або ў БМП, БТР не ха пае або 

не дзе ствол па дра па ны, не пры ма-

юц ца. Вы па він ны быць са праўд ны-

мі гас па да ра мі і бе раг чы ма ё масць: 

гэ та сён ня ня тан на каш туе, а яна 

нам вель мі па трэб на», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі, у кра і не пры ня ты да во лі 

стро гія, але свое ча со выя ме ры па 

раз віц ці бе ла рус ка га ва ен на-пра-

мыс ло ва га комп лек су. «Да гэ та га 

ча су ў Бе ла ру сі ўда ло ся ства рыць, 

мож на так ска заць, крэ а тыў ны 

клас тар у асо бе ге не раль ных кан-

струк та раў і спе цы я ліс таў ва ен ных 

вы твор час цяў», — кан ста та ваў кі-

раў нік дзяр жа вы.

Асоб на Аляк сандр Лу ка шэн ка 

звяр нуў ува гу на аса біс ты склад 

ар міі. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што вы-

пад кі не ста тут ных уза е ма ад но сін і 

ін шыя па ру шэн ні — гэ та тыя з'я вы, 

пра якія ў бе ла рус кай ар міі, зда ва-

ла ся б, па він ны даў но за быць. «Чым 

зай ма ец ца ідэа ла гіч ная і вы ха ваў чая 

вер ты каль у ва ен ным ве дам стве? Як 

ві даць, ад па вед ныя кі раў ні кі за кры-

лі ся па пе ра мі, фар ма ліз мам і даў но 

ўста рэ лы мі фор ма мі ра бо ты», — 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

«Дру гое важ нае пы тан не ў па-

рад ку дня па ся джэн ня — за бес пя-

чэн не пра ва па рад ку і аба ро ны гра-

ма дзян. Гэ та ўсё тое, у імя ча го мы 

жы вём і ў імя ча го іс нуе ўся на ша

ўла да, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — 

У кра і не ўда ец ца мно гае зра біць для

бяс пе кі лю дзей. Аба ро не гра мад-

ства і кож на га ча ла ве ка ў Бе ла ру-

сі заў сё ды на да ец ца пер ша рад нае 

зна чэн не. Мы па пра ве га на рым ся, 

што Бе ла русь у нас ад нос на спа-

кой ная і бяс печ ная кра і на».

«Сён ня вы раз на пра соч ва юц ца 

тэн дэн цыі зні жэн ня зла чын нас ці. За 

апош нія дзе сяць з не вя лі кім га доў 

удвая зні зіў ся ўзро вень кры мі на-

лі за цыі гра мад ства. Змен шы ла ся 

коль касць па цяр пе лых з-за зла чын-

ных за ма хаў, а так са ма коль касць 

да рож на-транс парт ных зда рэн няў. 

У тры ра зы менш са дзіц ца за руль 

не цвя ро зых кі роў цаў, ска ра ча ец ца 

коль касць зла чын стваў, здзейс не-

ных у ста не ал ка голь на га ап'я нен-

ня», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў 

важ насць та го, што ня ўхіль на па вы-

ша ец ца рас кры ва льнасць зла чын-

стваў. Усё ра дзей у апе ра тыў ных 

звод ках фі гу ру юць пад лет кі. Па-

леп шы ла ся аб ста ноў ка на ву лі цах 

га ра доў і ў сель скай мяс цо вас ці. 

Да во лі эфек тыў на пра цуе сіс тэ ма 

па вы яў лен ні і спы нен ні ка руп цыі.  

Пры гэ тым, пад крэс ліў Прэ зі дэнт, 

су па кой вац ца ні ў якім ра зе нель га, 

аб ста ноў ка яшчэ вель мі да лё кая ад 

спры яль най.

«Бе ла русь ця пер не ўзруш ва-

юць буй ныя ава рыі, і да во лі хут ка 

пе ра адоль ва юц ца на ступ ствы не па-

га дзі», — за ўва жыў ён. Пры гэ тым 

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу: на па жа-

рах гі не прак тыч на ў тры ра зы менш 

лю дзей, чым дзе сяць га доў та му, 

дзя цей — менш у 15 ра зоў. Больш 

як удвая ска ра ці ла ся коль касць за-

гі ну лых на вы твор час ці, а тых, хто 

зна хо дзіў ся пры гэ тым у не цвя ро-

зым ста не, — у ча ты ры ра зы.

«Ад нак і пяць сот ча ла век у год, 

якія за гі ну лі на па жа рах, — гэ та 

не да пу шчаль ная для нас ліч ба. На 

да ро гах ты ся ча ча ла век за гі ну ла і 

на па жа рах пяць сот — уся го ты ся ча

пяць сот», — адзначыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Га лоў нае, да ча го за клі каў кі-

раў нік дзяр жа вы не толь кі ор га ны 

бяс пе кі, але і кож нае ве дам ства і 

ўво гу ле кож на га гра ма дзя ні на, — 

не са ма за спа кой вац ца, што ўсё 

доб ра, і не ча каць ука зан няў звер-

ху, каб змя ніць сі ту а цыю ў сва ёй 

сфе ры да леп ша га, а ра біць гэ та 

са ма стой на і што дзён на.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

СПА КОЙ НЕ ЗНА ЧЫЦЬ СА МА ЗА СПА КА ЕН НЕ
Прэзідэнт пра тое, што трэ ба зра біць для па ляп шэн ня дзяр жаў най бяс пе кі


