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Із ра іль да ма га ец ца ад Укра і ны пе ра но су 
па соль ства з Тэль-Аві ва ў Іе ру са лім

Із ра іль хо ча да біц ца ад укра ін-

скіх ула даў ра шэн ня аб пе ра но-

се дып прадс таў ніц тва Укра і ны з 

Тэль-Аві ва ў Іе ру са лім. Пра гэ та 

па ве да міў у ін тэр в'ю із ра іль ска му 

дзяр жаў на му ра дыё Kan мі ністр 

па спра вах Іе ру са лі ма, пы тан нях 

аба ро ны на ва коль на га ася род-

дзя і куль тур най спад чы ны Із ра і ля Зе эў Эль кін.

«Мы ста ві лі пе рад са бой мэ ту па спра ба ваць пад штурх нуць 

но вае кі раў ніц тва Укра і ны пай сці па шля ху не вя лі кай коль кас ці 

дзяр жаў, якія па чы на юць пра цэс пе ра но су свай го па соль ства 

ў Іе ру са лім», — ска заў ён. Эль кін, які су пра ва джае прэм' ер-

мі ніст ра Із ра і ля Бінь я мі на Не тань я ху пад час ві зі ту ў Кі еў, ад-

зна чыў: у яў рэй скай дзяр жа ве ра зу ме юць, што ўкра ін цы «не 

змо гуць прос та так пе ра нес ці па соль ства ў Іе ру са лім», як гэ та 

зра біў Ва шынг тон 14 мая 2018 го да па вод ле ра шэн ня прэ зі-

дэн та До наль да Трам па. У Із ра і лі раз ліч ва юць, што Кі еў пой дзе 

па шля ху Венг рыі і Чэ хіі, якія ад кры лі ў Іе ру са лі ме куль тур ныя 

цэнт ры і ганд лё выя прад стаў ніц твы. «На сён няш ні дзень гэ та — 

мак сі мум», на што мож на спа дзя вац ца ў пы тан ні пе ра но су 

ўкра ін скай дып мі сіі, што вы клі ка на па зі цы яй кра ін Еў ра са ю за, 

у пры ват нас ці Гер ма ніі і Фран цыі, да даў мі ністр.

Ста тус Іе ру са лі ма — ад на 

з клю ча вых праб лем у па лес-

ці на-із ра іль скім кан флік це. Із-

ра іль за няў ўсход нюю част ку 

го ра да ў хо дзе вай ны 1967 го-

да і на стой вае, што Іе ру са лім 

з'яў ля ец ца яго «адзі най і не па-

дзель най» ста лі цай. Па лес цін цы не па кі да юць на дзей зра біць 

Ус ход ні Іе ру са лім ста лі цай сва ёй дзяр жа вы. Са вет Бяс пе кі 

ААН ад хі ліў пра ва Із ра і ля на Ус ход ні Іе ру са лім і за клі каў кра і ны 

ААН вы вес ці дып прадс таў ніц твы з го ра да (рэ за лю цыя 478 ад 

20 жніў ня 1980 го да).

МЗС Кі тая на зва ла пра тэс ты ў Маск ве 
ўмя шан нем За ха ду ва ўнут ра ныя спра вы Ра сіі

Па зі цыю і дзе ян ні не ка то-

рых за ход ніх кра ін у да чы нен ні 

да ан ты ўра да вых пра тэс таў у 

Маск ве вар та лі чыць умя шан-

нем ва ўнут ра ныя спра вы Ра сіі. 

Пра гэ та за явіў афі цый ны прад-

стаў нік МЗС КНР Гэн Шу ан.

«Мы пад трым лі ва ем афі цый-

ную па зі цыю РФ. Гэ та — ты по вае ўмя шан не ва ўнут ра ную па-

лі ты ку Ра сіі, якое свед чыць аб ге ге мо ніі За ха ду», — ад зна чыў 

ён, ка мен ту ю чы сі ту а цыю.

Па сло вах Гэн Шу а на, дзе ян ні ра сій ска га ўра да па нар ма-

лі за цыі сі ту а цыі ў Маск ве цал кам за кон ныя. «Кло пат у гэ тай 

сі ту а цыі вы клі ка юць не ка то рыя за ход нія дзяр жа вы, якія вы скок-

ва юць ніад сюль, ніад куль і ро бяць пры гэ тым не пры стой ныя 

за ха ды», — пад крэс ліў ён.

На га да ем, што пе рад ак цы я мі 27 лі пе ня і 3 жніў ня 15 не за-

рэ гіст ра ва ных кан ды да таў у дэ пу та ты ў Мас гар ду му, якія бы лі 

ар га ні за та ра мі гэ тых ме ра пры ем стваў, іг на ра ва лі па пя рэ джан ні 

пра ку ра ту ры аб не да пу шчаль нас ці па ру шэн ня за ко на. У вы ні ку 

27 лі пе ня за ўдзел у не санк цы я на ва най ак цыі бы ла за тры ма-

ная больш за ты ся чу ча ла век. След чы ка мі тэт па чаў не каль кі 

кры мі наль ных спраў, у тым лі ку па фак це ма са вых бес па рад-

каў. За ўдзел у па доб най ак цыі 3 жніў ня бы ло за тры ма на ка ля 

600 ча ла век.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ISSN 1990 - 763X

• Удзель ні кі ма ра фо ну 

«24 РА ЗАМ» пра бег лі і пра-

плы лі больш за 12 ты сяч га-

дзін у да па мо гу дзе цям.

• У за каз ні ку «Слаў га рад скі» 

з'я вяц ца ве ла марш ру ты і выш ка 

па на зі ран ні за птуш ка мі.

• Се мі на ры па но вай сіс-

тэ ме апла ты пра цы ме ды каў 

прой дуць у баль ні цах і па лі-

клі ні ках.

• У Ган ца віц кім ра ё не на 

сё мыя су ткі знай шлі пен сі я не-

ра, які за блу каў у ле се.

• Па мёр вя до мы бе ла рус-

кі трэ нер па цяж кай ат ле ты-

цы Ана толь Ла ба чоў.

• Да пра слу хоў ван ня да-

пу шча на 38 удзель ні каў на ц-

ад бо ру дзі ця ча га «Еў ра -

ба чан ня-2019».

• Кла ні ра ва ных ка тоў збі-

ра юц ца пра да ваць у Кі таі.
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Ка ля 40 пра цэн таў ме сяч най нор мы 

апад каў вы па ла за мі ну лую ноч у Ваў-

ка выс ку, па ве да мі лі ў Рэс пуб лі кан скім 

цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма-

ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

Даж джы ўна чы з 19 на 20 жніў ня прай-

шлі па ўсёй тэ ры то рыі Мін скай, Гро дзен-

скай і Ві цеб скай аб лас цей, паў ноч на-за-

ход ніх і цэнт раль ных ра ё нах Брэсц кай 

воб лас ці. Больш за ўсё апад каў за ноч 

вы па ла на ме тэа стан цыі Ваў ка выск Гро-

дзен скай воб лас ці — 29 мі лі мет раў. Гэ та 

больш за тра ці ну ме сяч най нор мы — ка ля 

40 пра цэн таў. На дру гім мес цы — Пру жа-

ны Брэсц кай воб лас ці — 27 мі лі мет раў 

апад каў.

Уве ча ры 19 жніў ня па тэ ры то рыі Мін скай 

воб лас ці прай шоў на валь ніч ны фронт, які 

пры вёў да пе ра бо яў у элект ра за бес пя чэн ні 

не ка то рых на се ле ных пунк таў рэ гі ё на. Па 

ін фар ма цыі РУП «Мінск энер га», усю ноч 

энер ге ты кі вя лі ад наў лен чыя ра бо ты, бы-

ло за дзей ні ча на 25 ра бот ні каў і 12 адзі нак 

тэх ні кі. Да ра ні цы 20 жніў ня ў боль шас ці 

па цяр пе лых на се ле ных пунк таў элект ра-

за бес пя чэн не бы ло ад ноў ле на.

Моц ныя даж джы, мес ца мі з гра дам, прай-

шлі ў Брэс це, за та піў шы шэ раг ву ліц. Тут жа, 

у аб лас ным цэнт ры, пад час моц най за ле вы 

за ды міў ся... аў та ма біль хут кай да па мо гі. Па 

ін фар ма цыі аб лас но га ўпраў лен ня МНС, 

зда ры ла ся гэ та пад час ру ху. На мес ца вы-

клі ку на кі ра ва лі па жар ную спец тэх ні ку. Праз 

тры хві лі ны ра та валь ні кі бы лі на мес цы, ад-

нак іх да па мо га не спат рэ бі ла ся. Кі роў ца 

«хут кай» са ма стой на спра віў ся з праб ле май 

пры да па мо зе па раш ко ва га вог не ту шы це ля. 

Ві да воч на, пры вы ез дзе ма шы ны на вы клік 

да па цы ен та пад час за ле вы ад бы ло ся ка-

рот кае за мы кан не элект ра пра вод кі ў са ло не 

аў та ма бі ля. А вы клік быў апе ра тыў на пе ра-

да дзе ны ін шай бры га дзе хут кай да па мо гі.

Моц ны ўра ган прай шоў ся ноч чу 20 жніў-

ня праз Глы бо кае. У се ці ве мож на бы ло па-

ба чыць па ва ле ныя дрэ вы, слу пы ага ро джы 

ста ды ё на, са рва ныя да хі да моў. Па ве дам-

ля ла ся пра град у Зэ льве... Але га лоў нае, 

што ва ўсім гэ тым раз гу ле на двор'я не па-

цяр пе лі лю дзі.

Сён ня, 21 жніў ня, па паў ноч ным за ха дзе 

кра і ны аб ве шча ны аран жа вы ўзро вень не-

бяс пе кі з-за на валь ніц, моц ных ліў няў і па-

ры віс та га вет ру. Будзь це асця рож ныя!

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Сты хіяСты хія

Се зон ягад і гры боў — у са-

мым раз га ры. Спры яе гэ та-

му да во лі цёп лае на двор'е і 

даж джы, якія ўсю пер шую 

па ло ву жніў ня шчод ра па лі-

 ва лі тэ ры то рыю на шай кра і -

ны. Але ча сам ванд роў кі па

ле се ў по шу ках яго да роў 

мо гуць і за цяг нуц ца. Пра-

хо дзіць га дзі на-дру гая ў 

по шу ках вы ха ду з ле су, а 

на ўкол — усё ад но дрэ вы 

ды хмыз няк. І са мае гор-

шае, ка лі ча ла век ра зу мее, 

што ён ужо ба чыў пэў нае 

дрэ ва і прос та ха дзіў доў гі 

час па кру зе...

Звод кі Мі ніс тэр ства па над-

звы чай ных сі ту а цы ях, што да-

тыч ацца тых, хто за блу каў у 

ле се, ча сам прос та ша кі ру юць. 

Так, на мі ну лым тыд ні ў гу шча-

ры ў Ра сон скім ра ё не шу ка лі 

89-га до вую ба бу лю. Яна пайшла 

ў гры бы ра ні цай і ўве ча ры да до-

му не вяр ну ла ся. Сва я кі ўзня-

лі тры во гу. На на ступ ны дзень 

жан чы ну знай шлі ў по лі не па-

да лёк ад ле су. Яна бы ла жы вая, 

але моц на зня сі ле ная.

Так са ма на мі ну лым тыд ні 

81-га до вы ама тар гры боў з Го-

ме ля ледзь ве не стаў між воль-

ным па ру шаль ні кам дзяр жаў най 

гра ні цы. Яго знай шлі лі та раль на 

за сот ню мет раў ад укра ін скай 

тэ ры то рыі. Як пас ля па ве да мі лі 

ў Дзярж па гран ка мі тэ це, пад час

ванд роў кі па ле се ў дзядулі рэз-

ка па гор шы ла ся са ма ад чу ван-

не. Ён на ват не ўсве дам ляў, што 

пра ха дзіў у ле се цэ лыя су ткі. Не-

ба ра ка ду маў, што зна хо дзіц ца 

там уся го па ру га дзін.

Жах лі вы вы па дак ад быў ся ў 

кан цы лі пе ня ў Клі чаў скім ра ё-

 не Ма гі лёў скай воб лас ці. Там 

ра та валь ні кі знай шлі 83-га до-

ва га пен сі я не ра, які пра вёў на 

по пла ве трое су так без ежы, 

ва ды і срод каў су вя зі. Вы брац-

ца ад туль ён бы не здо леў без 

да па мо гі.

А вось у Мін скай воб лас ці дзве 

гіс то рыі скон чы лі ся без за ліш ніх 

пры год. 11 жніў ня муж чы на ў 

Круп скім ра ё не пас ля не каль кіх 

га дзін ба дзян ня па ле се вый шаў 

на сіг нал ад мыс ло вай пры ла ды, 

якую пры гна лі 

пас ля па ве дам-

лен ня сва я коў.

«РА БІН ЗО НЫ» ПАНЯ ВО ЛІ
Як не згу біц ца ў ле се?

СЕЗОН 
ВЕРАБ'ІНЫХ НАЧЭЙ 

У кра і не прай шлі моц ныя за ле вы з на валь ні ца мі

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма

СТАР. 3

Ка лі ко рат ка ска заць пра па дзею, 

якую я зды маў мі ну лы мі вы хад ны мі, 

то гэ та прос та: фэст на вяс ко вым 

пад вор'і ў фар ма це ўспа мі наў, ду-

шэў ных па ся дзе лак і за ліх вац кіх 

тан цаў пад зо ра мі. Але я па ві нен 

рас тлу ма чыць, ча му ме на ві та ў вёс-

цы Люб кі Ві лей ска га ра ё на і ча му ў 

та кім фар ма це ад бы ваў ся не звы чай-

ны фэст...

Не вя лі кая вёс ка Люб кі ле там пе ра тва-

ра ец ца ў дач ны па сё лак — сю ды на ка ні-

ку лы і ад па чын кі вяр та юц ца дзе ці, уну кі і 

праў ну кі тых, хто бу да ваў ха ты, гас па да-

рыў, га да ваў на шчад каў, жыў сён няш нім 

днём і ма рыў пра «свет лую бу ду чы ню»,  

лю біў свае тра ды цыі і свя ты. А фэс ты і 

вя сел лі тут бы лі да во лі час та. Ця пер у 

Люб ках зі ма ваць за ста юц ца не бо лей за 

два дзя сят кі ча ла век пе ра важ на ста рэй-

ша га ўзрос ту, по быт вяс коў цаў змя ніў ся, 

а на шчад кі ўжо не ве да юць ні гіс то рыі, ні 

тра ды цый, тым больш сва іх ра да во даў, 

проз ві шчаў, мя ну шак... А яны так са ма 

«лю бэц кія» — як ра ней ка за лі пра жы ха-

роў вёс кі Люб кі. 

А вось жы хар ка Ма ла дзеч на Воль га 

Тру бач з та кім ста нам спраў не зга джа ец-

ца і ўжо трэ цяе ле та на пад вор ку свай го 

пра дзе да Мі ха ла Ка ба ка (ён быў з ро ду 

Па лю шы ных) пра во дзіць ад мыс ло выя 

фэс ты. 

Ле тась і па за ле тась ім прэ зы на гад ва лі 

фальк лор ныя і тан ца валь ныя ма ла дзёж-

ныя лет ні кі, а сё лет ні фар мат быў на поў-

не ны кло па там уз наў лен ня ду хоў най па-

мя ці і су вя зі люб чан скіх па ка лен няў: каб 

уну кі і праў ну кі не ад ры ва лі ся ад сва іх 

спрад веч ных ка ра нёў, не за бы ва лі сваю 

ма лую ра дзі му і прод каў. Не здар ма ад-

ным з пунк таў ме ра пры ем ства ста ла фо-

та вы стаў ка «Лю бэц кія», на якой бы лі 

прадстаўлены фо та карт кі з ся-

мей ных аль бо маў.
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ЯК ЗМАГАЦЦА 
СА ЗНЕШНЯЙ 
ДЭБІТОРСКАЙ 
ЗАПАЗЫЧАНАСЦЮ?

У асно ве
ста біль нас ці — да вер

«Ха чу, каб вы ра зу ме лі сут-

насць сён няш няй раз мо вы, — 

звяр нуў ся ён да ўдзель ні каў 

дзе ла вой раз мо вы. — Я рэд ка 

ка рыс та ю ся роз на га ро ду па-

тэ ты кай і вы со кі мі сло ва мі, але 

сён ня ска жу, што на ша з ва мі 

су стрэ ча ў рам ках гэ тай на ра ды 

па він на стаць гіс та рыч най. Гіс-

та рыч най у тым сэн се, што тут, 

у гэ тай за ле, са бра лі ся ўсе тыя, 

ад ка го за ле жыць су ве рэ ні тэт, 

не за леж насць на шай кра і ны, а ў 

асно ве іх ля жыць ста біль насць. 

А ў асно ве гэ тай ста біль нас ці 

ля жыць унут ры па лі тыч ная сі ту а -

цыя ў на шай дзяр жа ве і да вер 

лю дзей да ўла ды».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

крэс ліў, што на на ра дзе са бра лі ся 

ўсе тыя, хто вы зна чае лёс кра і ны і 

лёс кож на га з яе гра ма дзян: «Ад 

нас з ва мі за ле жыць, якой бу дзе 

кра і на і як бу дуць жыць на шы лю-

дзі, і які мі бу дуць гэ тыя лю дзі».

На ра да па він на стаць гіс та-

рыч най, бо сі ту а цыя з не да хо па-

мі ў пра ва ахоў най сіс тэ ме, пра 

якія пой дзе га вор ка, па він на 

змя ніц ца кар ды наль на ў леп шы 

бок, пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Ня гле дзя чы на прэ тэн зіі з 

бо ку гра мад ства і кі раў ні ка 

дзяр жа вы да сі ла вых струк тур, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па лі чыў 

не аб ход ным па чаць з ацэн кі 

не су мнен най за слу гі, якая ім 

на ле жыць. «Мы ба чым, што 

ад бы ва ец ца ва кол нас. На шы 

лю дзі, тым больш мы, ка лі ба-

чым, што ад бы ва ец ца ў на шых 

су се дзяў, на шых бра тоў як на 

ўсхо дзе, так і на за ха дзе, час-

та ка жам па-на род на му: дзя куй 

бо гу, што гэ та не ў нас! Дзя куй 

бо гу, што мы не на ра дзі лі ў кра і -

не клас алі гар хаў, якія не прос-

 та раз руль ва юць тыя або ін шыя 

сі ту а цыі, але ру ляць кра і най. Не 

да зво лі лі бан ды там і зла чын-

цам па дзя ліць кра і ну на част кі, 

«кры ша ваць» гэ тыя част кі, па-

 ра зі ту ю чы на на шых лю дзях. 

Гэ та най вя лік шае да сяг нен не не 

толь кі апош ня га ча су, але ўся го 

пе ры я ду не за леж най Бе ла ру сі. 

І гэ та зроб ле на дзя ку ю чы той 

па лі ты цы, якую пра во дзіць ула-

да, і дзя ку ю чы, у пры ват нас ці, 

та му, што ро бі це вы, прад стаў-

ні кі пра ва ахоў ных ор га наў. Гэ та 

га лоў нае».

Па каз чы кі 
не важ ней шыя 
за ча ла ве ка

Та кім чы нам, сіс тэ ма ахо вы 

пра воў ча ла ве ка ў на шай кра і не 

вы бу да ва на і пра цуе. Але важ-

на яе за ха ваць, за ло гам ча го 

з'яў ля ец ца за кон насць і спра-

вяд лі васць у дзе ян нях усіх яе 

прад стаў ні коў.

«У асно ве на шай па лі ты кі 

заў сё ды бы лі, ёсць і бу дуць ча ла-

век і спра вяд лі выя ад но сі ны да 

яго, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — 

Аба ро на пра воў ча ла ве ка, яго 

жыц ця — гэ та пер ша сная за-

да ча пра ва ахоў най сіс тэ мы. 

А да вер да гэ тай пра ва ахоў най 

сіс тэ мы з бо ку на сель ніц тва 

з'яў ля ец ца ад ным з га лоў ных 

па каз чы каў эфек тыў нас ці, пра-

фе сі я на ліз му і за кон на сці дзе-

ян няў усіх су пра цоў ні каў сі ла-

вых ор га наў. Над звы чай важ на 

гэ ты да вер збе раг чы, што не-

маг чы ма без са ма га стро га га 

вы ка нан ня за ко на».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ак-

цэн та ваў, што ў пер шую чар гу 

па він на быць за бяс пе ча на прэ-

зумп цыя не ві на ва тас ці. І ў той 

жа час па ві нен пра ца ваць прын-

цып не па збеж нас ці па ка ран ня 

за зла чын ства. «Ме на ві та гэ та 

па тра буе ад нас з ва мі на род, на 

вер насць яко му мы пры ся га лі. 

Тым больш што сён ня пра ва-

ахоў ныя ор га ны за бяс пе ча ны 

ўсім не аб ход ным для ра бо ты. 

Та му лю дзі і дзяр жа ва ма юць 

пра ва раз ліч ваць на ад па вед ны 

вы нік», — ска заў ён.

Але, на жаль, зва ро ты гра-

ма дзян і пра ва пры мя няль ная 

прак ты ка свед чаць пра сур' ёз-

ныя не да хо пы і пра лі кі ў ра бо це 

апе ра тыў на-вы шу ко вых і след-

чых пад раз дзя лен няў і пра ку-

ра ту ры.

«У лю дзей ча сам склад-

ва ец ца ўра жан не, што сён ня 

су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных 

ор га наў у пер шую чар гу ці-

ка віць не жыц цё і лёс ча ла-

ве ка, а ліч бы і рэй тын гі, які мі 

вы мя ра ец ца эфек тыў насць іх 

пра цы, — да даў ён. — Пры 

гэ тым фаль сі фі ка цыя ў хо дзе 

рас сле да ван ня кры мі наль ных 

спраў та кая, што лепш бы вы 

не за во дзі лі гэ тыя кры мі наль-

ныя спра вы!»

Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, 

што тыя лю дзі ў па го нах, якія 

да пус ка юць фаль сі фі ка цыю 

пад час рас сле да ван ня зла чын-

ства, не прос та не па він ны на-

сіць па го ны, яны па він ны быць 

вы клю ча ныя з гра мад ства ра-

ней за тых, чые спра вы рас сле-

ду юць.

«Яшчэ горш, ка лі гэ та су-

пра ва джа ец ца вы ка ры стан нем 

ак тыў ных сі ла вых ме та даў, 

не су мер ных сі ту а цы ям, якія 

ўзні ка юць, — да даў Прэ зі дэнт. 

— Ба чы це, вяр шы це лі лё саў! 

Ува рваў шы ся ў дом, пры дзе-

цях, ця жар ных жон ках, па клас ці 

ча ла ве ка тва рам на пад ло гу, як 

гэ та ў вас пры ня та ка заць, за-

ла маць ру кі, па ла маць не каль-

кі рэ браў... і гэ та вяр шы це лі 

лё саў! Гэ та бяз мозг лыя лю дзі, 

якім так са ма не мес ца ў пра ва-

ахоў най сіс тэ ме!»

Яшчэ ад на не да пу шчаль ная 

прак ты ка — ціск на ўдзель ні-

каў кры мі наль на га пра цэ су: ад 

па да зро на га да суд дзяў. «Гэ-

та не за бяс печ ван не за кон на-

сці. І гэ та не ад но сіц ца да та го 

кры тэ рыю, пра які я толь кі што 

ска заў, — спра вяд лі вас ці, — 

абу рыў ся кі раў нік дзяр жа вы. — 

Сён ня мы па він ны вы явіць усе 

пры чы ны, з-за якіх па доб нае 

ста но віц ца маг чы ма. Вы зна-

чыць, што ра біць, каб не да-

пус ціць у бу ду чым па ру шэн-

не пра воў гра ма дзян у на шай 

кра і не».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ска-

заў, што яго, у пер шую чар гу, 

ці ка віць па зі цыя Ге не раль най 

пра ку ра ту ры як вы шэй ша га 

на гляд на га ор га на за за ха ван-

нем за кон на сці. Для поў на га і 

дак лад на га ба чан ня ўсёй кар-

ці ны бу дзе так са ма прад стаў-

ле на і мер ка ван не 

Вяр хоў на га су да.

ЗА КОН І ДА ВЕР
Жорст кая раз мо ва з прад стаў ні ка мі пра ва ахоў ных ор га наў 

па він на стаць гіс та рыч най

У нас, гра ма дзян Бе ла ру сі, ёсць вель мі важ нае да сяг нен не — 

бяс пе ка. Нам не страш на ха дзіць па ву лі цах, мы спа кой-

 ныя за сва іх дзя цей. Той, хто гэ та га не мае, ве дае, якая гэ та 

каш тоў насць. Але як ся род пры бра най ква тэ ры кі да ец ца ў 

во чы рэч не на мес цы, так і фак ты, якія свед чаць аб праб-

ле мах у сфе ры ахо вы на шых пра воў, му люць во ка і псу юць 

усю кар ці ну. Кі раў нік на шай дзяр жа вы ўчо ра са браў на ра ду 

па пы тан ні якас ці ра бо ты пра ва ахоў ных ор га наў па вы яў-

лен ні і рас сле да ван ні зла чын стваў.
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