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Вы ра тоў ва ю чы 
лю дзей, мы не за бы лі
пра эка но мі ку

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што апош нім ча сам асноў ная ўва-

га ўдзя ля ла ся эка но мі цы і ля чэн-

ню лю дзей у су вя зі з пан дэ мі яй. 

«У су вя зі з той іс тэ ры яй, якая раз-

гар ну ла ся ў СМІ, на кла ла вель мі 

жорст кі ад бі так на лю дзей і праз 

лю дзей на эка но мі ку, кі раў ні ка мі 

дзяр жаў усёй пла не ты бы лі пры ня-

тыя сур' ёз ныя ра шэн ні аб за крыц ці 

кра ін (чы тай — за крыц ці эка но мі-

кі)», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ад па вед ная аб ста ноў ка, у тым 

лі ку ў асноў ных парт нё раў Бе ла-

ру сі, не маг ла не ад біц ца і на эка-

на міч ным раз віц ці яе са мой. «Эка-

но мі ка ў нас экс парт на ары ен та ва-

ная. Та му ад бы ло ся пэў нае па дзен-

не эка но мі кі, хоць пры маль нае для 

нас па дзен не. Цяр пі ма, — за явіў 

бе ла рус кі лі дар. — Гэ та свед чыць 

аб тым, што ка лі ад крыц цё кра-

ін бу дзе больш ін тэн сіў нае, чым 

ця пер (а пра цэс ужо па чаў ся, яго 

ўжо ні хто не спы ніць, та му што 

лю дзі абу ры лі ся, яны не хо чуць 

ся дзець у іза ля цыі), то мы змо-

жам хут ка ад на віць сваю эка но-

мі ку».

Больш за тое, кі раў нік дзяр-

жа вы ад зна чыў, што на ват у ця-

пе раш няй сі ту а цыі мно гія га лі ны, 

та кія як сель ская гас па дар ка, 

бу даў ніц тва, ІT-сек тар і шэ раг ін-

шых, да юць пры стой ны пры рост. 

«Пы тан не бу дзе з пра мыс ло вас-

цю. Та му што не маг лі ку піць кам-

плек ту ю чых (усё, што бы ло, мы 

зрас хо да ва лі). І, на ту раль на, пра-

даць не маг лі сваю пра дук цыю. 

Але на рых та ва на ня ма ла га то вай 

пра дук цыі, якая ўжо па ча ла рас-

пра да вац ца. Гэ та доб ры сіг нал 

на бу ду чы ню», — лі чыць кі раў нік 

дзяр жа вы.

«Та му мы не маг лі за быць 

пра эка но мі ку. Але, на ту раль на, 

мы хва ля ва лі ся за тое, як бу дуць 

склад вац ца спра вы з ля чэн нем 

роз на га ро ду за хвор ван няў, звя-

за ных з ка ра на ві ру сам», — да даў 

Прэ зі дэнт.

Ві рус аслаб, 
але да дру гой хва лі 
трэ ба рых та вац ца

Прэ зі дэнт ад зна чыў на на ра дзе 

па сту по вае па ляп шэн не эпі дсі ту-

а цыі ў Бе ла ру сі, але за клі каў не 

рас слаб ляц ца.

«Ка лі — я час та ка жу: гэ та 

апош ні ме сяц — і да лей так пой-

дзе, то бу дзем лі чыць, што мы 

спра ві лі ся з бо жай да па мо гай з 

гэ тым за хвор ван нем. Па ча ло ся 

гэ та з Ві цеб ска. Ві цебск ужо кан-

ста туе факт, што яны ўні зе па за-

хвор ван ні. Свед чан нем та му з'яў-

ля ец ца, што мы баль ні цы па ча лі 

за чы шчаць, вы мы ваць — тыя, якія 

рых та ва лі як рэ зерв для ка ра на ві-

ру са», — за явіў бе ла рус кі лі дар.

Па вод ле яго слоў, ана ла гіч ная 

сі ту а цыя на зі ра ец ца і ў Мін ску. «На 

пла то ўжо зна хо дзім ся, па за явах 

ле ка раў. Я, праў да, не та кі ап ты-

міс тыч ны ў сі лу сва іх пры мхаў», — 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы. Тым не 

менш, грун ту ю чы ся на раз віц ці сі-

ту а цыі, ужо і ў Мін ску пла ну юць у 

най блі жэй шы час вяр таць да звы-

чай най ра бо ты шэ раг ля чэб ных 

уста ноў, у тым лі ку ан ка ла гіч на га 

і гі не ка ла гіч на га про фі лю, баль ні-

цу хут кай мед да па мо гі. «У прын-

цы пе, мы ад чу ва ем, што нам ужо 

не спат рэ бяц ца гэ тыя баль ні цы ў 

Мін ску (пад ля чэн не хво рых з ка-

ра на ві ру сам. — «Зв.»), — за явіў 

Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў 

ста бі лі за цыю за хва раль нас ці і на ват 

пэў нае зні жэн не ў Мін скай воб лас ці. 

Ня дрэн ная аб ста ноў ка і ў 

Ма гі лёў скай. «Ка лі так, то ў нас 

за ста нуц ца толь кі дзве воб лас ці — 

Брэсц кая і Го мель ская, — якія мы 

па він ны кант ра ля ваць. Яны паз-

ней за ўсіх увай шлі ў гэ ты пра цэс, 

і спе цы я ліс ты ка жуць пра тое, што 

яны паз ней за ўсіх і вый дуць, на 

ты дзень дзесь ці», — ска заў кі раў-

нік дзяр жа вы.

Ён пад крэс ліў, што ў што дзён-

ным рэ жы ме, ра ні цай і ўве ча ры, 

ці ка віц ца ад па вед ны мі пы тан ня мі 

і праб ле ма мі. «Лож каў да стат ко-

ва. Цяж кіх менш ста ла. Ма быць, 

ві рус усё ж асла беў ужо, ві ру-

лент насць яго ўжо не тая. Дай 

бог, каб не тая. Але пры гэ тым 

мы па він ны тры маць у га ла ве 

дру гую хва лю. Ні хто не да ка заў, 

што яна бу дзе, але мы па він ны 

да гэ та га рых та вац ца. І ні хто не 

ве дае, ка лі яна прый дзе. Ка лі зі-

мой і во сен ню, то дай бог, каб мы 

сур' ёз на змаг лі пад рых та вац ца да 

гэ та га. А мо жа быць, гэ тая бя да 

нас мі не. Тым не менш рас слаб-

ляц ца нель га», — пад крэс ліў бе-

ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт так са ма на пры кла-

дзе Мін ска ад зна чыў доб рую ар-

га ні за цыю кант ро лю за раз віц цём 

сі ту а цыі ва ўмо вах пан дэ міі. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па пра сіў стар-

шы ню Са ве та Рэс пуб лі кі На тал лю 

Ка ча на ву, якая ку ры руе ста лі цу, 

рас ка заць пра ад па вед ныя па ды-

хо ды. «Не як ле чым лю дзей (я гэ та 

ве даю), а як вы ар га ні за ва лі кант-

роль звер ху. На пэў на, бу дзе ча му 

па ву чыц ца ў вас па Мін ску. Та му 

што ня прос тая сі ту а цыя — два 

з ліш нім міль ё ны ча ла век, і ня-

прос та бы ло тут ар га ні за ваць 

спра ву. Але ні ў якім ра зе нель-

га рас слаб ляц ца», — паў та рыў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Пра ка мен та ваў Прэ зі дэнт і 

спро бы не ка то рых тэ ле грам-ка-

на лаў раз дзьмуць скан дал ва кол 

да плат ме ды кам. Ён па пра сіў спі-

ке ра верх няй па ла ты пар ла мен та 

пра вес ці гу тар ку з кі раў ні ка мі рэ-

гі ё наў, каб па доб ныя праб ле мы, 

ка лі яны ўзні ка юць, вы ра ша лі ся 

на мес цы.

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за па тра ба ваў, каб ураў ні лаў кі ў вы-

пла тах не бы ло і каб лю дзі ме лі 

маг чы масць ка заць тое, што ду-

ма юць. «А жур на ліст, ка лі ён жур-

на ліст, ней кі бло гер ці яшчэ нех та, 

па ві нен пі саць сум лен на, аб' ек тыў-

на па да ваць ін фар ма цыю, а не па-

ды маць скан дал. Ка лі не сум лен на, 

ка лі не ад па вя дае рэ ча іс нас ці, за 

гэ та трэ ба ад каз ваць», — рас тлу-

ма чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Ад но з са мых цяж кіх 
вы пра ба ван няў

«Вы ве да е це, што з-за пэў ных 

аб ста він і та го шля ху, які мы аб-

ра лі пры ля чэн ні, мы ака за лі ся 

адзі ныя ў све це з та кім шля хам і 

з пэў ны мі вы ні ка мі. Што не мо жа 

ў не ка га не вы клі каць су мне ваў і 

пы тан няў: ну не мо жа быць, каб 

бе ла ру сы вось так вось у адзі ноч-

ку змаг лі прай сці гэ ты этап, — ад-

зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Я не 

ка жу, што ён скон чыў ся. Я на огул 

пры мхлі вы стаў за гэ тыя ме ся цы. 

Са мыя цяж кія ча сы за ўвесь прэ-

зі дэнц кі пе ры яд. Ад ны з цяж кіх — 

гэ та дак лад на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што лі чыць ця пе раш нія ча сы 

цяж кі мі на ват не па пры чы не пан-

дэ міі і рас паў сюдж ван ня хва ро бы, 

а та му, што з усіх ба коў у гэ тай

сі ту а цыі аказ ваў ся моц ны ціск. 

«І гэ та трэ ба бы ло вы тры маць. 

Лю дзі ж роз ныя. Усё зра зу ме ла — 

у нас жорст кая ўла да, Прэ зі дэнт 

ска заў — усё зроб ле на, вы ка на-

на. Тым не менш мы ж ні чо га не 

за ба ра ня лі. Мы прос та бе раг лі 

лю дзей, ля чы лі іх і так да лей. 

Та му лю дзі па-роз на му ся бе па-

во дзі лі, але ў цэ лым ня дрэн на. 

Тым не менш ціск быў вель мі 

сур' ёз ны», — ска заў ён.

На фі ні шы
трэ ба бег чы хут чэй

На на ра дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка 

да ру чыў пра ана лі за ваць пы тан ні, 

з які мі звяр та юц ца гра ма дзя не ў 

пра цэ се збо ру под пі саў у пад трым-

ку вы лу чэн ня яго кан ды да там на 

но вы прэ зі дэнц кі тэр мін.

«Пры зна ю ся шчы ра, што ня гле-

дзя чы на тое, што я ў агуль ным 

кант ра люю сі ту а цыю ў кра і не (мне 

дак лад ва юць і пра тое, як ідзе гэ ты 

па лі тыч ны пе рад вы бар чы пра цэс), 

але не як ады шоў я ад пе рад вы бар-

чай кам па ніі, та му што не да гэ та га 

бы ло. Вы ўсе ба чы лі, што бы ла 

ма са праб лем, якія мы па він ны 

бы лі вы ра шаць. Іх бу дзе ня ма ла. 

І цяж ка бу дзе мне ўклю чыц ца 

ў гэ ты пе рад вы бар чы пра цэс. 

Хоць я ду маю пра тое, што лю-

бая на ша ра бо та — гэ та і ёсць 

пе рад вы бар чы пра цэс», — за явіў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Звяр та ю чы ся да кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Іга ра Сер ге-

ен кі і стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду На тал лі Ка-

ча на вай, Прэ зі дэнт па пра сіў да-

вес ці да ўсіх служ бо вых асоб на-

ступ ны па сыл, пра які ўжо ра ней 

га ва ры ла ся: «Мы зда ём эк за мен. 

Эк за мен на ро ду. І не толь кі я, але 

ўсе мы, уся дзяр жаў ная сіс тэ ма 

ўла ды. І мы па він ны па ка заць сваю 

здоль насць кі ра ваць дзяр жа вай. 

Лю дзі па він ны зра біць ад па вед ныя 

вы сно вы».

«На фі ні шы заў сё ды трэ ба 

бег чы хут чэй. Та му трэ ба год на 

пра вес ці гэ ты фі ніш ны этап пя-

ці год кі. Так, каб лю дзі ра зу ме лі, 

з кім яны ма юць спра ву, і маг лі 

па раў наць на шы пра па но вы з 

пра па но ва мі на шых аль тэр на-

тыў ных кан ды да таў. 

Кі раў нік дзяр жа вы рас тлу ма-

чыў, што ў пра цэ се збо ру под пі саў 

ёсць маг чы масць лепш да ве дац ца 

пра праб ле мы, якія ёсць у гра мад-

стве. «Та му што ка лі пры хо дзіш да 

ча ла ве ка і про сіш, каб ён пад пі саў 

гэ ты ліст за дзе ю ча га Прэ зі дэн та, 

мы ж з ім раз маў ля ем», — ад зна-

чыў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што ста віць под піс ці не — гэ та 

пра ва кож на га ча ла ве ка. І ў гэ тым 

пла не не да пу шчаль ны ні я кі ціск на 

лю дзей. «Ні ў якім ра зе, бо гэ та 

бу дзе на шко ду. Але ча ла век ска-

жа і аб праб ле мах, і ін шае. Гэ та 

трэ ба пра ана лі за ваць», — за явіў 

бе ла рус кі лі дар.

«Так, ёсць не дзе пы тан ні сель-

ска га Са ве та — плот ад ра ман-

та ваць, дах па пра віць ня ду жа му 

ча ла ве ку. Ёсць пы тан ні ра ён на га, 

аб лас но га ўзроў ню. А ёсць пы тан ні 

і на ша га ўзроў ню. І, зда ю чы гэ ты 

па лі тыч ны эк за мен, мы па він ны 

вы ра шыць гэ тыя пы тан ні, — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Га-

лоў ны мой эк за мен — гэ та кі-

ра ваць кра і най, і каб лю дзі ба-

чы лі, што ёсць Прэ зі дэнт у кра і-

 не. Нель га нам ад хі ляц ца на мі-

тын гі і роз на га ро ду за явы — 

гвалт ней кі. У нас ня ма ча су на 

гэ та».

Кі раў нік дзяр жа вы на даў вя лі-

кае зна чэн не ўзроў ню ар га ні за цыі 

вы ба раў.

«Мы па він ны ар га ні за ваць гэ-

тыя вы ба ры як мае быць. Не та му, 

што я ха чу та кім мяк кім вы гля даць. 

Спра ва ў тым, што нам не трэ ба 

дрэн на ар га ні зоў ваць вы ба ры. Лю-

дзі нас ба чаць па ста ян на. Мы не 

вы ска чы лі з-пад лішт вы не ча ка-

на, як мно гія. Не дзе бы лі — бах, 

ця пер па вы ла зі лі ўсе і абя ца юць з 

вер та лё та па Бе ла ру сі рас кід ваць 

гро шы», — ска заў ён.

«Мы гэ та пра хо дзі лі. Гро шы 

трэ ба ў Бе ла ру сі за раб ляць най-

цяжкай працай, ін ша га не да дзе-

на. Больш бу дзеш пра ца ваць — 

больш за ро біш. З вер та лё та ні хто 

не скі не», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Га во ра чы аб пра цэ се збо ру под-

пі саў, Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 

коль касць кан ды да таў за ле жыць 

толь кі ад са міх гра ма дзян. «На ват 

ка лі ўсе 15 бу дуць кан ды да та мі — 

ну і што, лю дзі так вы ра шы лі. А на 

вы ба рах усе вы зна чац ца, за ка го 

га ла са ваць, як га ла са ваць», — ад-

зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Ле там 
бу дзе сфар мі ра ва ны 
но вы ўрад

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за явіў пра 

на мер да вы ба раў сфар мі ра ваць 

но вы склад ура да.

«Мы заў сё ды пас ля рэ гіст ра-

цыі кан ды да там у прэ зі дэн ты 

дзе ю ча га Прэ зі дэн та аб' яў ля лі 

но вы склад ура да. Да вы ба раў. 

Гэ та бы ло прын цы по вае пы тан-

не, каб лю дзі ба чы лі, з кім мы 

бу дзем пра ца ваць. Та му нам трэ-

ба пад рых та ваць но вы склад ура-

да, вы ра шыць пы тан не па фор ме, 

як бу дзе фар мі ра вац ца но вы ўрад 

да вы ба раў — ці сам у ад стаў ку па-

дае, ці Прэ зі дэнт ад праў ляе ў ад-

стаў ку. Трэ ба пра гэ та па ду маць, 

але каб лю дзі ра зу ме лі, што мы ад 

гэ та га прын цы пу не ады хо дзім. Да 

прэ зі дэнц кіх вы ба раў бу дзе сфар-

мі ра ва ны прак тыч на кан чат ко вы 

склад ура да», — за явіў бе ла рус кі 

лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што да ад па вед ных кад ра вых 

пы тан няў пад сту па лі ся яшчэ пэў-

ны час та му, ка лі Ад мі ніст ра цыю 

Прэ зі дэн та ўзна чаль ва ла На тал ля 

Ка ча на ва. «Пра гэ та ка за лі, і вель-

мі мно гіх мі ніст раў мы пры зна чы лі 

паў го да та му і ўба чы лі іх у спра ве. І 

сён ня мо жам зра біць вы сно ву, мо-

гуць яны пра ца ваць у но вым ура-

дзе або не мо гуць. Та му на стаў 

час, каб яшчэ раз зір нуць на ўрад, 

вы шэй шых служ бо вых асоб, якія ў 

нас ёсць, і па іх так са ма пры маць 

ра шэн ні: ці мы з імі пра цу ем, ці пе-

ра мя шча ем на но вую ра бо ту», — 

ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«Па ві нен ска заць, што па вя-

лі кім ра хун ку я не маю прэ тэн зій 

ні да ад на го з гэ тых лю дзей, — 

за ўва жыў ён. — Але, зра зу ме ла, 

жыц цё ідзе, і пе ра ме ны гэ тыя па-

він ны быць... Паў го да та му мы да 

кож на га ча ла ве ка дай шлі і пра пра-

ца ва лі тыя пы тан ні. Дзесь ці ад бы-

ла ся за ме на, а не дзе мы ад кла лі 

вось на гэ ты пе ры яд».

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што 

ні хто з чле наў ура да не па ві нен 

ні крыў дзіц ца, ні на пруж вац ца. 

«Я ўпэў не ны, што пе ра важ-

ная боль шасць дзе ю чых ця-

пер чле наў ура да за ста нец ца 
на сва іх па са дах. Ця пер трэ ба 
прос та эк за мен зда ваць. Ка лі 

ўсе зда дуць — ка лі лас ка. Та му 

трэ ба ва ру шыц ца, але не мі ту-

сіц ца», — рэ зю ма ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Па вод ле Бел ТА.
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