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Су мар ны ка пі тал 
най ба га цей шых лю дзей 
пла не ты вы рас да $7,67 трлн

Пры гэ тым пер шае мес ца ў 
агуль на су свет ным рэй тын гу міль-
яр дэ раў, які што год пуб лі ку ец ца 
ча со пі сам Fоrbеs, чац вёр ты раз 
за пар да ста ла ся за сна валь ні ку 
Mісrоsоft Бі лу Гей тсу. Яго ка пі тал 
за год вы рас з 75 млрд да 86 млрд 
до ла раў. Ак ты вы кі раў ні ка Bеrkshіrе 
Hаthаwау Уо рэ на Ба фе та па вя лі чы-
лі ся на $14,8 млрд, што за бяс пе чы-
ла яму дру гое мес ца. За сна валь нік 
Аmаzоn Джэф Без ас пе ра мяс ціў ся 
з пя та га мес ца на трэ цяе, яго ка пі-
тал ацэнь ва ец ца ў $ 72,8 млрд.

Зям лі прад рак лі су тык нен не 
з Мар сам

Та кую вер сію агу чыў геа  фі зік 
Сты вен Ме ерс з Віс кон сін ска га 

ўні вер сі тэ-
та ў Ма ды-
са не. Пра 
гэ та па-
ве дам ляе 
Scіent і f іc 
Amerіcan. 

Ме ерс і яго ка ле гі прый шлі да 
вы сно вы, што Со неч ная сіс тэ ма 
з'яў ля ец ца ха а тыч най. На ву коў-
цам бы ло вя до ма, што апош нія 
50 міль ё наў га доў ар бі та Зям лі 
тро хі мя ня ла сваю фор му з пе ры я-
дыч нас цю 2,4 міль ё на га доў. Пры-
клад на з та кой жа рэ гу ляр нас цю 
ад зна ча лі ся і зме ны клі ма ту. Бы ло 
вы зна ча на, што ў на ступ ныя міль-
яр ды га доў Зям ля і Марс, ка лі яны 
да гэ та га яшчэ не бу дуць зні шча-
ны Сон цам, мо гуць су тык нуц ца. 
На ву коў цы між тым ад зна ча юць, 
што іма вер насць ка та стро фы на-
д звы чай ма лая.

ЗША вы зна чаць спіс пры лад, 
якія бу дзе да зво ле на 
пра во зіць на бар тах са ма лё таў

Ра ней ЗША аб вяс ці лі аб на-
ме ры ўвес ці за ба ро ну на пра воз 
элект рон ных пры лад на бар тах са-
ма лё таў, якія ля цяць у Злу ча ныя 
Шта ты з вась мі кра ін Паў ноч най 
Аф ры кі і Бліз ка га Ус хо ду. Ся род 
іх — Егі пет, Іар да нія, Ку вейт, Ма-
ро ка, Ка тар, Са удаў ская Ара вія, 
Тур цыя і ААЭ. За ба ро на бу дзе 
ўве дзе на на ня вы зна ча ны тэр-
мін. Аме ры кан ская за ба ро на на 
элект ро ні ку на бор це звя за на з тэ-
ра рыс тыч най па гро зай. Бры та нія 
ўслед за ЗША збі ра ец ца за ба ра-
ніць пра воз ма біль най элект ро ні кі 
ў са ма лё тах. Гэ та да ты чыц ца рэй-
саў з шас ці кра ін: Тур цыі, Лі ва на, 
Іар да ніі, Егіп та, Ту ні са і Са удаў-
скай Ара віі.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Стра ха ван не ад бес пра цоўя 
зай мае цэнт раль нае мес ца ў сіс тэ ме 
са цы яль ных амар ты за та раў, — ад-
зна чыў Анд рэй Ла бо віч пад час ан-
лайн-кан фе рэн цыі, якая пра во дзі ла ся 
на сай тах БЕЛ ТА і Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны. — Гэ та фор-
ма са цы яль най аба ро ны эка на міч на 
ак тыў на га на сель ніц тва ад ры зы кі, 
звя за най са стра тай ра бо ты па не за-
леж ных ад ча ла ве ка абставінах.

Пад трым ка лю дзей, што за ста лі-
ся без пра цоў на га мес ца з аб' ек тыў-
ных пры чын, шы ро ка рас паў сю джа-
на ў све це. Ра зам з тым ні вод ная 
сіс тэ ма стра ха ван ня, як бы доб ра 
яна ні бы ла пра ду ма на, не ў ста не 
вы ра шыць праб ле му бес пра цоўя ў 
цэ лым. Мэ та та кой стра хоў кі — за-
бяс пе чыць ча со вае і част ко вае за-
мя шчэн не да хо ду гра ма дзя ні на, які 
стра ціў ра бо ту, у пе ры яд по шу ку 
но ва га мес ца.

Анд рэй Ла бо віч да даў, што на 
пер шым эта пе, да за пус ку сіс тэ мы 
стра ха ван ня ад бес пра цоўя, пра-
па ну ец ца па вы сіць да па мо гу па 
бес пра цоўі. Зволь не ным у су вя зі 
са ска ра чэн нем коль кас ці ці шта-
ту ра бот ні каў па вя лі чаць вы пла ты 
да 100 пра цэн таў бюд жэ ту пра жы-
тач на га мі ні му му (180 руб лёў), ін-
шым зволь не ным з уваж лі вых пры-
чын — да 50 пра цэн таў БПМ.

Зба лан са ваць 
по пыт і пра па но ву

Пер шы на мес нік мі ніст ра так са ма 
па ве да міў, што з 2019 го да ў краі -
не пач не ўка ра няц ца но вая ма дэль 
праг на за ван ня па трэ бы эка но мі кі ў 
кад рах. Яе ак ту аль насць аб умоў ле-
на сі ту а цы яй на бір жы, якая ха рак-
та ры зу ец ца дыс ба лан сам по пы ту і 
пра па но вы па пра фе сі ях. Для вы-
ра шэн ня гэ тай праб ле мы ў кан цы 
2015 го да на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
за цвер дзіў план ра бо ты па бя гу чым 
пла на ван ні пад рых тоў кі кад раў і 
ўдас ка на лен ні ся рэд не- і доў га тэр-
мі но ва га праг на за ван ня па трэ бы ў 
спе цы я ліс тах. З улі кам між на род на-
га во пы ту ле тась бы ла сфар мі ра ва-
на ма дэль, якая ўклю чае ў ся бе тры 

мо ду лі («эка но мі ка», «ры нак пра цы» 
і «пра фе сій ная аду ка цыя»), пад рых-
та ва на ме та да ла гіч ная ба за.

Гра мад скія ра бо ты 
як вый сце

Ні я кіх лі мі таў па па ста ноў цы на 
ўлік у служ бе за ня тас ці ня ма. Анд-
рэй Ла бо віч за пэў ніў, што звяр нуц ца 
па рэ гіст ра цыю мо жа лю бы бес пра-
цоў ны гра ма дзя нін, які шу кае ра бо-
ту і га то вы пры сту піць да яе.

У кра і не ня ма ра ё наў, дзе ад-
сут ні ча юць ва кан сіі. Ра зам з тым 
най боль шы ўзро вень афі цый на га 
бес пра цоўя за фік са ва ны ў Кры чаў-
скім ра ё не Ма гі лёў скай воб лас ці — 
1,6 пра цэн та. У Ма ла рыц кім, Лід скім, 
Мас тоў скім і Ка пыль скім ра ё нах гэ-
ты па каз чык да ся гае 1,5 пра цэн та. 
А са мы ніз кі ўзро вень бес пра цоўя — 
у Мін скім ра ё не (0,2 пра цэн та).

Што да да ру чэн ня Прэ зі дэн та 
ўлад ка ваць усіх не за ня тых гра ма-
дзян да 1 мая, то пер шы на мес нік мі-
ніст ра за ўва жае, што гэ та даты чыц-
ца не толь кі служ баў за ня тас ці, але і 
ўсёй вер ты ка лі ўла ды, дэ пу та таў.

— Усе, хто хо ча і мо жа пра ца ваць, 
атры ма юць да па мо гу ад мяс цо вых 
ор га наў ула ды — раз мо ва ідзе аб 
пра па но вах па ста ян най і ча со вай 
ра бо ты. Так са ма ах вот ным бу дзе 
за бяс пе ча ны ўдзел у аплач ва е мых 
гра мад скіх ра бо тах, — пра ка мен та-
ваў Анд рэй Ла бо віч.

Ар га ні за цыя гра мад скіх ра бот ус-
кла да ец ца на мяс цо выя вы ка наў чыя і 
рас па рад чыя ор га ны. Лю дзям мо гуць 
пра па на ваць за няц ца азе ля нен нем 
тэ ры то рыі, збо рам і пе ра пра цоў кай 
дру гас най сы ра ві ны, да гля даць мес-
цы па ха ван ня, да па ма гаць у ака зан ні 
са цы яль ных па слуг, па пра ца ваць на 
бу доў лі ці ў сель скай гас па дар цы. У 
якас ці гра мад скіх ра бот мо гуць вы-
ка рыс тоў вац ца ва кан сіі, якія не за-
паў ня юц ца больш, чым тры ме ся цы, 
а так са ма ін шая дзей насць, якая мае 
са цы яль на ка рыс ную знач насць.

Па мер апла ты на та кіх ра бо тах 
за ле жыць ад най маль ні ка. У ся рэд-
нім у дзень мож на за ра біць 10—12 
руб лёў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by

Аб гэ тым па ве да мі ла на мес нік 
стар шы ні ка мі тэ та па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро-
не, на чаль нік упраў лен ня за ня-
тас ці на сель ніц тва Мін гар вы-
кан ка ма Тац ця на КУ ДЗЕ ВІЧ.

На ця пе раш ні мо мант па трэ-
ба най маль ні каў го ра да ў кад рах 
скла дае больш за во сем ты сяч ча-
ла век, што на 37% вы шэй, чым у 
ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да. 
Удзель ная ва га ва кан сій для ра бо-
чых спе цы яль нас цяў скла дае ка ля 
46%. Са мыя за па тра ба ва ныя ся род 
іх — ар ма тур шчык, бе тон шчык, му-
ляр, тын коў шчык, кант ра лёр-ка сір, 
швач ка, ку хар. Што даты чыц ца 
ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў, то 
больш за ўсё за пы таў па сту пае на 
ўра чоў, ме ды цын скіх сяс цёр, ін жы-
не раў-пра гра міс таў, вы ха валь ні каў, 
апош нім ча сам уз нік ла па трэ ба ў пе-
ра клад чы ках, пра па но вы для якіх 
яшчэ не каль кі га доў та му бы лі адзін-
ка выя. Ця пер жа на рын ку пра цы 
лі шак кі роў цаў, сле са раў, ста ля роў, 
ма ля роў. Вы со кая кан ку рэн цыя ся-
род прэ тэн дэн таў на не ква лі фі ка-
ва ную пра цу: груз чы каў, двор ні каў, 
вар таў ні коў, вах цё раў.

Ся род прад стаў ле ных ва кан сій не 
рэд касць вы со кія акла ды: на прык-
лад, цес ля ру-бе тон шчы ку пра па ну-
юць су му ў 1700 руб лёў, ар хі тэк та-
ру — 2500 руб лёў, ды рэк та ру — ад 
1500 руб лёў і вы шэй. Са мы вы со кі з 
пра па ну е мых на рын ку пра цы за ро-
бак у ка ман дзі ра па вет ра на га суд-
на — 6000 руб лёў. Ся рэд няя ж па 
ўсіх ва кан сі ях су ма апла ты скла дае 
ка ля 500 руб лёў.

Ле тась на на васт во ра ныя мес-
цы ў ста лі цы бы ло пра ца ўлад ка ва на 
31 200 ча ла век, у сту дзе ні гэ та га 
го да — ужо 583 ча ла ве кі. Ця пер на 
бір жы ста іць ка ля шас ці ты сяч мін-

чан. За ах воч ва ец ца са ма за ня тасць 
на сель ніц тва. Тым, хто прад стаў ляе 
дзейс ны біз нес-план, да юц ца суб-
сі дыі ў па ме ры ка ля дзвюх ты сяч 
руб лёў, за апош нія два з па ло вай 
ме ся цы фі нан са вая да па мо га бы ла 
вы дзе ле на 27 бес пра цоў ным, боль-
шасць з якіх ста лі ін ды ві ду аль ны мі 
прад пры маль ні ка мі.

Пра цяг ва ец ца ар га ні за цыя про-
філь на га на ву чан ня па больш чым 
30 за па тра ба ва ных на рын ку спе цы-
яль нас цях. Тыя, хто скон чыў кур сы, 
бу дуць за дзей ні ча ны ў бу даў ніц тве 
мет ро, азе ля нен ні го ра да, ра бо це 
гра мад ска га транс пар ту і ін шых 
сфе рах. За раз пла ну ец ца на браць 
гру пу для на ву чан ня ра бо це дзя жур-
ных на ат рак цы ё нах. Акра мя та го, 
за бяс пе ча на маг чы масць ар га ні за-
цыі ча со ва га пра ца ўлад ка ван ня на 
пад соб ныя ра бо ты, ся рэд ні за ро бак 
у дзень — 12—15 руб лёў. Да га во ры 
за клю ча ны з 74 прад пры ем ства мі і 
ар га ні за цы я мі. Не за ста ла ся па-за 
ўва гай мо ладзь, для якой пы тан не 
ча со вай за ня тас ці ста но віц ца асаб-
лі ва ак ту аль ным у лет ні пе ры яд. У 
юна коў і дзяў чат бу дзе маг чы масць 
па пра ца ваць на 184 аб' ек тах ста-
лі цы, ся род якіх боль шую част ку 
скла да юць на ву чаль ныя ўста но вы, 
ад нак у спі се ёсць і вель мі пры ця-
галь ныя для школь ні каў і сту дэн таў 
заа парк і прад пры ем ства «Мінск зе-
лян буд».

З 27 са ка ві ка на ба зе тэ ры та-
рыя ль ных цэнт раў за ня тас ці бу-
дуць дзей ні чаць кан суль та цый ныя 
пунк ты, дзе кож ны змо жа атры маць 
ад ка зы на пы тан ні аб пра ца ўлад ка-
ван ні, якія яго хва лю юць, а так са ма 
псі ха ла гіч ную пад трым ку і рэ ка мен-
да цыі, як пра віль на склас ці рэ зю мэ 
і прад ста віць ся бе на гу тар цы з ра-
бо та даў цам.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by

Як ад зна чыў пад час па ся джэн ня Прэ зі ды у ма Са-
ве та Мі ніст раў прэм' ер-мі ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ, 
ле тась вы ка на ны ме ра пры ем ствы рэс пуб лі кан-
ска га і рэ гі я наль ных пла наў па на вя дзен ні па рад-
ку на зям лі, па ве да мі лі ў прэс-служ бе ўра да.

«Ра зам з тым ва ўсіх рэ гі ё нах вы яў ле ны фак ты па-
ру шэн няў па тра ба ван няў утры ман ня тэ ры то рый на се-
ле ных пунк таў, унут ра ных кар' е раў, мес цаў па ха ван ня 
ад хо даў, сель ска гас па дар чых аб' ек таў», — ад зна чыў 
прэм' ер-мі ністр. Па вод ле яго слоў, вы яў ле ны па ру-
шэн ні ў па ло ве з пры лег лых да сель ска гас па дар чых 
аб' ек таў тэ ры то рый (не санк цы я на ва ныя мес цы раз-
мя шчэн ня ад хо даў). У боль шас ці вы пад каў па ру шэн ні 
бы лі лік ві да ва ны суб' ек та мі гас па да ран ня.

Прэм' ер-мі ністр так са ма звяр нуў ува гу, што ак ту-
аль ным за ста ец ца пы тан не ўтры ман ня і экс плу а та-
цыі ўнут ры гас па дар чых кар' е раў, чац вёр тая част ка 
якіх не ад па вя дае асноў ным кры тэ ры ям на вя дзен ня 
па рад ку на зям лі. «Гэ та пра вя дзен не зда бы чы ка-
рыс ных вы кап няў больш за ўста ноў ле ную глы бі ню, а 
так са ма не санк цы я на ва нае раз мя шчэн не ад хо даў у 
кар' е рах», — рас тлу ма чыў Анд рэй Ка бя коў.

Кі раў нік ура да так са ма ад зна чыў, што па-ра ней-
ша му ад ным з праб лем ных пы тан няў з'яў ля ец ца пад-
тры ман не ў на леж ным ста не і доб ра ўпа рад ка ван не 
тэ ры то рый са до вых та ва рыст ваў і спа жы вец кіх ка-
а пе ра ты ваў

�

Пад час ня даў няй ра бо чай па-
езд кі ў Ма гі лёў скую воб ласць 
кі раў нік дзяр жа вы за явіў: сі ту-
а цыя ў кра і не кант ра лю ец ца. 
Гэ та доб ра як у пла не бяс пе кі і 
ста біль нас ці ў гра мад стве, так 
і для ін вес ты цый на га клі ма ту. 
Са праў ды, ка лі б у дзяр жа ве 
бы ло не спа кой на, за меж ны 
біз нес па ба яў ся б уклад ваць 
у пра ек ты на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі гро шы. «Звяз да» па ці ка-
ві ла ся ў экс пер таў, ча му сён ня 
пы тан ні бяс пе кі і мі ру ў кра і не 
ма юць та кі пры яры тэт.

Ры гор БЫ СЮК, на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо-
ду па між на род ных спра вах і на-
цы я наль най бяс пе цы, ды рэк тар 
дзяр жаў най уста но вы «Ме ма ры-
яль ны комп лекс «Брэсц кая крэ-
пасць-ге рой»:

— Па зі цыю кі раў ні ка дзяр жа вы 
ў пы тан нях бяс пе кі пад трым лі вае 
боль шасць доб ра сум лен ных гра-
ма дзян. У раз мо вах з жы ха ра мі 
Брэс та і, у пры ват нас ці, з су пра-
цоў ні ка мі ме ма ры яль на га комп лек-
су ні хто не вы каз ваў прын цы по ва 
су праць лег лую па зі цыю. Наш на-
род жа дае жыць у спа коі і мі ры. 
І гэ та так са ма пад трым лі ва ец ца 
на дзей ным кант ро лем на мя жы. 
Аб са лют ная боль шасць хо ча пра-
ца ваць спа кой на. Не вя лі кая част ка 
на сель ніц тва бы ла неза да во ле ная 
рэа лі за цы яй Дэ крэ та № 3, і ў та кой 
сі ту а цыі Прэ зі дэнт пры няў ра шэн не 
пры пы ніць спаг нан не пла ты. Пра-
ва ка та ры, хоць адзін з ты ся чы, ёсць 
і бу дуць заў сё ды. Але дзяр жа ва па-
він на аба ра няць сва іх лю дзей.

Ула дзі слаў ШЧЭ ПАЎ, стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду па эка на міч най па лі ты цы:

— Бе ла русь з'яў ля ец ца кра і най, 
пры ваб най для за меж ных ін вес та-
раў — асаб лі ва з пунк ту гле джан ня 

па лі тыч най ста біль нас ці, бяс пе кі, 
праз рыс тас ці і зра зу ме лас ці ін вес ты-
цый на га за ка на даў ства. У нас вель мі 
ніз кія па каз чы кі па ка руп цыі, гэ та так-
са ма ста ноў ча ўплы вае на пры няц це 
ін вес та ра мі ра шэн ня па рэа лі за цыі 
пра ек таў у Бе ла ру сі. Больш за тое, ва 
ўра да ёсць цэ лы план па па ляп шэн ні 
ін вес ты цый на га клі ма ту, мы па він ны 
ўвай сці ў дваццатку кра ін з най леп-
шы мі ўмо ва мі вя дзен ня біз не су.

Ад ным з най важ ней шых пры-
яры тэ таў у рэа лі за цыі Пра гра мы 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц-
ця на 2016—2020 га ды з'яў ля ец-
ца пры цяг нен не ін вес ты цый. Для 
да сяг нен ня гэ та га пры яры тэ ту 
дэ пу та та мі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у 2017 го дзе бу дуць уно-
сіц ца змяненні і да паў нен ні ў за ка-
на даў ства аб ін вес ты цы ях і пры ва-
ты за цыі, мэ та якіх — па леп шыць 
ін вес ты цый ны клі мат.

Тац ця на КА НАН ЧУК, стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду па пы тан нях эка ло гіі, пры-
ро да ка ры стан ня і чар но быль-
скай ка та стро фы:

— На цы я наль ная бяс пе ка — са-
мы га лоў ны фак тар, без улі ку яко-
га нель га раз гля даць ін шыя: ні эка-
на міч нае раз віц цё, ні са цы яль нае. 
Бы ло ўжо шмат вы каз ван няў, што 
тыя ж са мыя мі тын гі «не дар ма е-
даў» вы ка ры ста ны за ці каў ле ны мі 
людзь мі. Але, мяр кую, унут ра на му 
спа кою ў кра і не гэ ты мо мант не па-
гра жае.

Тут вель мі пра віль ныя вы ва ды 
трэ ба ра біць. Перш за ўсё, тое, што 
за раз ро біц ца ў кра і не, — ства рэн не 
но вых пра цоў ных мес цаў, за бес пя-
чэн не лю дзей за ня тас цю, ства рэн не 
ўмоў, — ро біц ца для та го, каб усе 
лю дзі пра ца ва лі і атрым лі ва лі зар-
пла ту. Каб не бы ло вы му ша ных ад-
па чын каў, ча ты рох дзё нак, трох дзё-
нак, каб бы лі аб' ёмы ра бо ты. Гэ та 
для лю дзей сён ня са мае га лоў нае. 

За раз над гэ тым па він ны пра ца ваць 
усе га лі ны ўла ды. У та кім вы пад ку 
менш лю дзей бу дуць схіль ныя да 
тых не га тыў ных мо ман таў і за клі-
каў, якія гу чаць. Тыя, хто за клі кае 
да ўсіх гэ тых мі тын гаў, — дак лад на 
не пе ра жы ва юць за кра і ну, а на ад-
ва рот, схоп лі ва юць кож ны мо мант, 
які мож на ска рыс таць ме на ві та для 
не га ты ву ў гра мад стве, для ўцяг-
ван ня ў кан флікт лю дзей. Гэ та зу-
сім ня пра віль ны ме тад і па ды ход, і 
сён ня ў кра і не да стат ко ва сіл, каб у 
цы ві лі за ва ных рам ках не да пус ціць 
унут ра най на пру жа нас ці.

Ва дзім БА РА ВІК, стар шы ня 
на зі раль на га са ве та Рэс пуб лі-
кан ска га са ю за гра мад скіх аб'-
яд нан няў «Бе ла рус кі ка мі тэт ма-
ла дзёж ных ар га ні за цый»:

— У нас асоб ныя па лі тыч ныя сі-
лы і дэ струк тыў ныя гру поў кі спра бу-
юць вы ка рыс тоў ваць пэў ныя са цы-
яль ныя і эка на міч ныя цяж кас ці, якія 
ў кра і не сён ня ёсць, каб дэ ста бі лі-
за ваць сі ту а цыю. Мы ве да ем, што 
эка на міч ныя скла да нас ці аб умоў-
ле ны знеш не па лі тыч най і знеш не-
эка на міч най сі ту а цы яй: Ра сія пад 
санк цы я мі, Укра і на пе ра жы вае кан-
флікт, ёсць праб ле мы ў ЕС, рын кі 
зву зі лі ся. Як ба чым, кры зіс но сіць 
рэ гі я наль ны ха рак тар. І не ка то рыя 
спе ку лю юць на гэ тых мо ман тах, ад-
нак ула да не да пус ціць дэ ста бі лі за-
цыі па шэ ра гу пры чын. Па-пер шае, 
у нас ня ма раз ры ву па між роз ны мі 
ка тэ го ры я мі гра ма дзян, на прык лад 
ба га ты мі і бед ны мі. Па-дру гое, ула-
да не ада рва ла ся ад на ро да. У цэнт-
ры ўва гі ў нас ча ла век, та му дзяр-
жаў ныя струк ту ры ро бяць усё для 
яго даб ра бы ту. Акра мя та го, у нас 
доб ра пра цу юць сі ла выя струк ту ры. 
І га лоў нае — у гра мад стве ёсць ра-
зу мен не та го, што лю быя рэ ва лю цыі 
ад кід ва юць на род на дзя сят кі га доў 
на зад. Бе ла рус кае гра мад ства гэ та-
га не хо ча. Наш шлях — эва лю цыя, 
а не рэ ва лю цыя
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«ПА ДУШ КА БЯС ПЕ КІ» 
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