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На пра мую лі нію да стар шы ні Брэсц-
ка га абл вы кан ка ма Ана то ля ЛІ СА ў мі-
ну лую су бо ту да зва ніў ся 31 ча ла век. 
Пы тан ні бы лі са мыя роз ныя. Як заў-
сё ды, лю дзі га ва ры лі пра хі бы ў доб-
ра ўпа рад ка ван ні, пра не да хоп інф ра-
струк ту ры ў ра ё нах но вых пры ват ных 
за бу доў, бы лі зва ро ты і па аса біс тых 
праб ле мах.

Та кое ўра жан не, што жан чы на са Сто-
лін ска га ра ё на ха це ла вы га ва рыц ца, па-
дзя ліц ца сва ёй бя дой. Зяць па кі нуў сям'ю 
і не пла ціць алі мен ты на ўтры ман не два іх 
дзя цей. Пра гэ та га го ра-баць ку ве да юць у 
мяс цо вым вы кан ка ме, у пра ва ахоў ных ор га-
нах. Ён на ват на год быў па збаў ле ны во лі за 
ўхі лен не ад апла ты алі мен таў. Але на шлях 
вы праў лен ня не стаў. Жы ве без рэ гіст ра цыі 
ў Брэс це, на ра бо ту іс ці не спя ша ец ца. У мі-
лі цыі ска за лі, што не ўза ба ве зноў на кі ру юць 
у мес цы па збаў лен ня во лі. Але жан чы на не 
зга джа ец ца: «Што тол ку ў яго ад сід ках?» Ды 
толь кі вяр нуць ча ла ве ку сум лен не і пры му-
сіць за раб ляць гро шы для дзя цей ні хто не 
мо жа. «Чым мож на да па маг чы ў та кой сі ту-
а цыі? — раз ва жаў гу бер на тар. — Да ру чыць 
ор га нам пра ва па рад ку яшчэ раз звяр нуць 
ува гу на злос на га не пла цель шчы ка».

Фак тыч на на кож най пра мой лі ніі бы вае 
хоць ад но па доб нае пы тан не, па спры яць у 
вы ра шэн ні яко га вель мі скла да на, а то і не-
маг чы ма. Бо за свае па мыл кі, у гэ тым вы-
пад ку з абран нем спа да рож ні ка жыц ця, да-
во дзіц ца рас плач вац ца аса біс та кож на му.

А вось ін шыя пы тан ні, якія ўзды ма лі жы-
ха ры воб лас ці, па тра бу юць умя шаль ніц тва 
ор га наў ула ды на мес цах. Так, на пра мую 
лі нію па зва ні ла стар шы ня гра мад скай ар га-
ні за цыі «Асаб лі вае дзя цін ства», якая прад-
стаў ля ла яшчэ ад ну ар га ні за цыю — «Ін ва-
лід і ася род дзе», і па пра сі ла да па мо гі. Рэч 
у тым, што брэсц кія ін ва лі ды ма юць свае 
май стэр ні па вы твор час ці роз ных су ве ні-
раў. Ра ней боль шую част ку пра дук цыі яны 
рэа лі зоў ва лі праз ЦУМ. Не каль кі ме ся цаў 

та му цэнт раль ны ўні вер саль ны ма га зін 
быў пра да дзе ны, но вы ўлас нік за крыў яго 
на рэ кан струк цыю. Ін ва лі ды за ста лі ся без 
ганд лё вай пля цоў кі. А для мно гіх лю дзей 
гэ та адзі ная кры ні ца па паў нен ня бюд жэ ту, 
акра мя сціп лай пен сіі. Кі раў нік воб лас ці тут 
жа даў да ру чэн не гар вы кан ка му. Ад дзел 
ганд лю га рад ской ад мі ніст ра цыі па ві нен 
пры няць усе ме ры, каб за бяс пе чыць лю-
дзей маг чы мас цю пра да ваць свае вы ра бы. 
«Уваж лі ва стаў це ся да лю дзей!» — пра сіў 
гу бер на тар усіх пры сут ных на пра мой лі ніі 
чы ноў ні каў.

За клік аб уваж лі вым стаў лен ні пра гу чаў 
і пас ля зва ро ту жы ха ра Ка мян ца. Ва ле рый 
Ва сі ле віч бу дуе ў рай цэнт ры дом. Як і ўсе 
за бу доў шчы кі, ён ска рыс таў ся па слу га мі 
мяс цо ва га ЖКГ па ўрэ зцы труб. Спе цы я-
ліс ты пры еха лі, зра бі лі ра бо ту за паў га дзі-
ны, вы ста ві лі ра ху нак на 200 руб лёў. Але 
за яў нік сам ін жы нер, пра ца ваў у та кой жа 
сіс тэ ме і рас цэн кі ве дае. Ён звяр нуў ся па 
тлу ма чэн ні ў аб лас ную ЖКГ, ад туль пісь мо-
ва ад ка за лі, што ра бо та каш туе пры клад на 
56 руб лёў. Ды толь кі ка мя нец кія ка му наль-
ні кі ста яць на сва ім: прад стаў ля юць ней кія 
толь кі ім вя до мыя раз лі кі і з кож ным но вым 
пісь мом пры баў ля юць ка пей кі ў вы ні ко вай 
су ме. Раз бор кі цяг нуц ца больш за паў го-
да. І ча ла ве ку ўжо крыўд на не толь кі за 
гро шы, але і за спра вяд лі васць. Ча му па 
ўсёй воб лас ці па слу га каш туе столь кі, а 
ў Ка мян цы ў ра зы да ра жэй? Кі раў нік воб-

лас ці даў стро гае ўка зан не спы ніць гэ тую 
ва ла кі ту, а мяс цо вым кад рам ад па вед ным 
чы нам ука заць на пра лі кі аль бо па мыл кі і 
пры му сіць вы пра віць свае хі бы.

А вось пы тан не пен сі я нер кі з Пру жан на-
ват кры ху здзі ві ла пры сут ных. Але на Не сце-
раў на скар дзі ла ся, што на мо гіл ках вёс кі 
Су хо паль шмат ста рых дрэў, якія ста но вяц-
ца па гро зай для пом ні каў. Вя до ма, дрэ вы 
трэ ба спі лоў ваць. Зда ва ла ся б, гэ тыя пы тан-
ні ўсю ды вы ра ша юц ца сель скі мі Са ве та мі 
ра зам з жы ха ра мі. Лю дзі збі ра юць гро шы, 
мяс цо вы ор ган ула ды ар га ні зоў вае знос 
ліш няй рас лін нас ці. Аказ ва ец ца, не ўсю ды. 
Вось і за яў ні цы па рэ ка мен да ва лі звяр нуц ца 
ў сель скі Са вет, а так са ма паў дзель ні чаць у 
фі нан са ван ні агуль най спра вы.

Не каль кі зва ро таў на пра мую лі нію ў 
мі ну лую су бо ту ўтрым лі ва лі не скар гі аль-
бо прось бы, а пра па но вы. Так, пен сі я нер з 
Брэс та мае аса біс тую за ка на даў чую іні цы я-
ты ву. Не больш, не менш. Мі ка лай Сця па на-
віч, як і мно гія гра ма дзя не, афор міў крэ дыт 
на пры ва ты за цыю ўлас най ква тэ ры тэр мі-
нам на 40 га доў. Ён ка жа, што га то вы вы-
пла ціць яго ра ней, але на вы гад ных умо вах. 
Ска жам, каб за ўне се ны ру бель на ліч ва ла ся 
паў та ра ці больш. Та кая сіс тэ ма, па вод ле 
раз лі каў са мо га пен сі я не ра, вы гад ная і для 
дзяр жа вы, бо гро шы, уне се ныя сён ня, пры-
ня суць боль шую ка рысць, чым тая ж су ма 
праз 30—40 га доў. Вя до ма, пэў ная ло гі ка ў 
раз ва жан нях ча ла ве ка ёсць. Толь кі спра ва 
па тра буе вель мі сур' ёз на га вы ву чэн ня са-
праў ды на ўзроў ні за ка на даў цаў.

Яшчэ адзін з аў та раў зва ро таў, кі раў-
нік брэсц ка га ве ла клу ба, мае пра па но вы 
па пра гра ме раз віц ця ве ла сі пед най інф ра-
струк ту ры аб лас но га цэнт ра на на ступ ныя 
пяць га доў. Аляк санд ра Вік та ра ві ча за пра-
сі лі ў гар вы кан кам, дзе абя ца лі пад ра бяз-
на азна ё міц ца з на пра цоў ка мі і пры няць іх 
да ўва гі асаб лі ва пры пра ек та ван ні но вых 
аб' ек таў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by
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На пра мой лі ніі з вы кон ва ю чым аба вяз кі 
стар шы ні Жо дзін ска га гар вы кан ка ма Сяр-
ге ем КО НА НАМ пры сут ні ча ла і ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды». Пад час дыя ло гу з жы ха ра мі го-
ра да апе ра тыў на вы ра ша лі праб ле мы хі баў 
у ра бо це ЖКГ і да во дзі лі да ве да ма ін фар-
ма цыю па зя мель ных участ ках. Пы тан ні па 
транс пар це і пра ца ўлад ка ван ні гар вы кан кам 
так са ма тры мае на кант ро лі.

Так, ця пер шу ка юць ра бо ту для ча ла ве ка з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Не ка то ры час та-
му ён звяр нуў ся ў вы кан кам з та кой прось бай, і 
за раз спе цы я ліс ты га то вы пра па на ваць яму не-
каль кі мес цаў.

Ча сам лю дзі тэ ле фа ну юць у по шу ках ін фар ма-
цыі. Сям'я мае сва іх два іх дзя цей і жа дае ўзяць 
яшчэ ад на го з ін тэр на та. Ці бу дзе ім у гэ тым 
вы пад ку, як шмат дзет най, вы дзе ле ны зя мель-
ны ўчас так у Жо дзі не? Сяр гей Ко нан ад каз вае: 
«Сён ня ў нас ёсць во сем шмат дзет ных ся мей, 
якія хо чуць атры маць зя мель ны на дзел для бу-
даў ніц тва. У нас ёсць ча ты ры зя мель ныя ўчаст кі, 
якія мы мо жам ад даць. За раз ін шых сва бод ных 
зя мель ня ма, і мы пра цу ем на ўшчыль нен не. Мы 
зна хо дзім зем лі, якія вы ка рыс тоў ва лі ся пад ін шыя 
па трэ бы, фар мі ру ем учас так і вы дзя ля ем шмат-
дзет най сям'і. Гэ ты пра цэс ідзе ўвесь час».

Ся род га рад скіх пы тан няў — бу даў ні чыя ра бо-
ты на ву лі цы Фрун зэ. Цяпер па зва ро це гра ма дзя-
ні на бу дуць вы свят ляць, хто і ча му пра во дзіць іх у 
су бо ту. Шум за мі нае тым, хто жы ве па су сед стве, 
та му, вя до ма, не аб ход на, каб ра бо ты пра во дзі лі ся 
ў буд ныя дні.

Ад на з га ра джа нак скар дзі ла ся на пту шак. 
Маў ляў, гра кі і ва ро ны бу ду юць гнёз ды, кры чаць. 
Але па за ко не ўста ноў ле ны кан крэт ны тэр мін, 
ка лі гнёз ды мож на зды маць. На прак ты цы аб-
рэз ку дрэў і зняц це гнёз даў што год пра вод зяц ь 
у да зво ле ны пе ры яд.

Гэ та бы ла ўжо дзя ся тая пра мая лі нія ў гэ тым 
го дзе. За па пя рэд нія дзе вяць з пы тан ня мі звяр ну-
лі ся 34 га ра джа ні ны. Пры чым 62% зва ро таў ты чы-
лі ся не да хо паў, звя за ных з жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кай. У асноў ным пы тан ні вы ра ша юц ца 
апе ра тыў на.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу
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Ужо ў ве рас ні гэ та га го да ма-
юць ад быц ца су мес ныя бе ла-
рус ка-ра сій скія ву чэн ні «За-
хад-2017». Яны тра ды цый на 
пра вод зяц ца раз на два га ды 
па чар зе на тэ ры то рыі абедз-
вюх кра ін. Гэ тым ра зам на ша 
чар га пры маць ву чэн ні. З гэ-
тай на го ды ўчо ра Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за слу-
хаў дак лад аб задуме вучэнняў 
Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі і Ра сіі 
«За хад-2017».

За раз на за ход нім на прам ку ў 
Бе ла ру сі і Ра сіі ство ра на моц ная 
гру поў ка Уз бро е ных Сіл, асно ву 
якіх скла да юць Уз бро е ныя Сі лы 
на шай кра і ны. «У вы пад ку кан-
флік ту і, не дай бог, вай ны іс нуе 
вы зна ча ны план вя дзен ня ба я вых 
дзе ян няў сі ла мі бе ла рус кіх Уз бро е-
ных Сіл, якія не ад клад на пад ма цоў-
ва юц ца ад па вед ны мі Уз бро е ны мі 
Сі ла мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Та му 
мы ні ад ка го ні ко лі не ўтой ва лі і не 
ўтой ва ем, што ў мір ны час по рах 
трэ ба тры маць су хім», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Та кім чы нам 
ма ю чае ад быц ца ву чэн не з'яў ля ец-
ца леп шым спо са бам пра ве рыць 
га тоў насць ва ен на слу жа чых дзвюх 
кра ін да ўза е ма дзе ян ня.

Апош нія па дзеі на сця рож ва юць 
і вы му ша юць ка заць пра тое, што 
са ма за спа кой вац ца ні ў якім ра зе 
нель га. І гэ та не зна чыць, што ў 
Бе ла ру сі шмат праб лем у част цы 
су праць ста ян ня бе ла рус ка-ра сій-
скай гру поў кі і пад раз дзя лен няў 
бло ка НА ТА, які сён ня ажы віў ся, 
ума цоў ва ец ца, уз мац ня ец ца, раз-
мя шчае да дат ко выя кан тын ген ты 
вой скаў ка ля ме жаў кра і ны. «Нас 
гэ та, шчы ра ка жу чы, хва люе менш. 
Нас больш хва лю юць спро бы су-
час ны мі ме та да мі про ці бор ства, су-
праць ста ян ня на гня таць аб ста ноў-
ку ўнут ры Бе ла ру сі і вес ці су праць 
яе ад па вед ныя дзе ян ні», — ска заў 
Прэ зі дэнт. Як ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, ма ец ца на ўва зе спро-

ба «пя тай ка ло ны» пры пад трым цы 
і фі нан са ван ні за ход ніх фон даў, кі-
раў ніц тве за ход ні мі спец служ ба мі, 
на гня таць сі ту а цыю ў Бе ла ру сі.

Ня гле дзя чы на іс ну ю чыя на гэ ты 
мо мант су пя рэч нас ці ў бе ла рус ка-
ра сій скіх ад но сі нах, гэ та ні як не да-
ты чыц ца пы тан няў бяс пе кі. Аку рат 
на ад ва рот, ву чэн не — гэ та дэ ман-
стра цыя па ста ян ства ў за бес пя чэн ні 
бяс пе кі двух бра тэр скіх на ро даў. «Як 
бы не склад ва лі ся на шы ад но сі ны ў 
воб лас ці наф ты, га зу, хар ча ван ня 
і ін ша га — гэ та пы тан ні вы ра ша е-
мыя. А вось жар та ваць з бяс пе кай, 
аба ра на здоль нас цю на шых ру бя жоў 
ні ў якім ра зе нель га. Гэ та не пад ля-
гае ні я ка му ві ду ганд лю», — за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы па ста віў ад-
ной з га лоў ных мэт за бяс пе чыць 
праз рыс тасць па дзеі, за пра сіць 
па пры сут ні чаць на ёй усіх ах вот-
ных. Каб ву чэн ні бы лі да ступ ныя 
не толь кі для сяб роў Бе ла ру сі па 
АДКБ, ЕА ЭС, СНД, але і для прад-
стаў ні коў Паў ноч на ат лан тыч на га 
бло ка — НА ТА. «Мы ні чо га не ха ва-
ем і ха ваць не па він ны. Ка лі на таў-
цы хо чуць пры сут ні чаць на на шым 
ву чэн ні, ка лі лас ка», — пра па на ваў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
па пра сіў удзель ні каў аб мер ка ван-
ня за ду мы ву чэн няў «За хад-2017» 
даць ацэн ку эфек тыў нас ці двух ба-
ко ва га ва ен на га су пра цоў ніц тва 
з Ра сі яй, бо ў хут кім ча се му сіць 
ад быц ца Вы шэй шы дзяр жаў ны са-
вет Са юз най дзяр жа вы. «Ка лі ёсць 
ней кія праб ле мы, каб я мог іх па-
зна чыць пе рад кі раў ніц твам Ра сіі і 
пры цяг нуць ува гу да больш эфек-
тыў на га су пра цоў ніц тва ў рам ках 
на шых па гад нен няў па аба ро не Са-
юз най дзяр жа вы», — растлумачыў 
Прэ зі дэнт. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за цвер дзіў за ду му су мес на га стра-
тэ гіч на га ву чэн ня Уз бро е ных Сіл 
Бе ла ру сі і Ра сіі «За хад-2017».

Так са ма пад час аб мер ка ван-
ня Прэ зі дэнт ад зна чыў фак ты су-

праць праў ных дзе ян няў на дзяр-
жаў най гра ні цы, якія ад бы ва юц ца 
час ад ча су: спро бы пра вез ці зброю 
і ін шыя не бяс печ ныя прад ме ты. Ён 
рас ка заў пра нач ную па дзею на бе-
ла рус ка-ўкра ін скай мя жы, ка лі да-
вя ло ся ўжыць зброю. «І на за ход нім 
на прам ку вы яў ле ныя бы лі ня доб-
рыя дзе ян ні, звя за ныя з гра на та мі, 
на чы не ны мі ней кім па раш ком (за-
раз пра вод зяц ца да сле да ван ні)», — 
па ве да міў Прэ зі дэнт. Яшчэ адзін 
ін цы дэнт звя за ны са зна ход кай 
ра дые ак тыў ных рэ чы ваў на бор-
це са ма лё та, які ру хаў ся тран зі там 
це раз Бе ла русь з Ар ме ніі ў ад ну з 
еў ра пей скіх кра ін. Кі раў нік дзяр жа-
вы да ру чыў пра ін фар ма ваць яго па 
вы ні ках рас сле да ван ня.

* * *
Пра пад ра бяз нас ці ма ю чых ад-

быц ца ву чэн няў жур на ліс там рас-
ка заў мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі 
Анд рэй РАЎ КОЎ. Ён пад крэс ліў, 
што яны, хут чэй, гэ та спо саб пад-
рых тоў кі рэ гі я наль най гру поў кі 
вой скаў, якая з'яў ля ец ца га ран там 
Са юз най дзяр жа вы на за ход нім 
на прам ку. Пры гэ тым пра сто ра вы 
раз мах «За ха ду» ўраж вае — ад 
Коль ска га на прам ку ў арк тыч най 
зо не да Бе ла ру сі. На тэ ры то рыі 
на шай кра і ны бу дзе за дзей ні ча на 
7 па лі го наў і ўчаст каў мяс цо вас ці 
для рэ гі я наль най гру поў кі вой скаў. 
Га лоў ная тэ ма ты ка ву чэн ня, пад-
крэс ліў мі ністр, — аба рон чая. Іх 
за да ча — гэ та пад рых та ваць і пра-
ве рыць га тоў насць рэ гі я наль най 
гру поў кі вой скаў. І тут клю ча вы 
склад нік — аба ра няль ны.

Пры гэ тым агуль ная коль касць 
пры цяг ну тых вой скаў не бу дзе пе-
ра вы шаць тых па ра мет раў, што вы-
зна ча ны Вен скім да ку мен там 2011 
го да. Гэ та не больш за 13000 ва ен-
ных па аса біс тым скла дзе. Ад ра-
сій ска га бо ку пла ну ец ца ка ля 3000 
ва ен на слу жа чых і ка ля 280 адзі нак 
тэх ні кі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by

БЯС ПЕ КА ПЕРШ ЗА ЎСЁ
Прэ зі дэнт за цвер дзіў за ду му бе ла рус ка-ра сій скіх ву чэн няў

Пы тан ні, 
якія вы ра ша юц ца

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

«УВАЖ ЛІ ВА СТАЎ ЦЕ СЯ ДА ЛЮ ДЗЕЙ!»

Учо ра кі раў нік дзяр жа вы пры-
няў шэ раг ра шэн няў па пры-
зна чэн ні на кі ру ю чыя па са ды 
ў ста лі цы. Та кім чы нам Мінск 
зай меў ча ты рох но вых кі раў-
ні коў.

Гэ та Фё дар Ры ма шэў скі, яшчэ 
да ня даў ня га ча су ге не раль ны ды-
рэк тар «Мінск бу да», ця пер — пер-
шы на мес нік стар шы ні Мінск ага 
гар вы кан ка ма. Аляк сандр Кра пак, 
да гэ та га кі раў нік ад мі ніст ра цыі 
Мас коў ска га ра ё на ста лі цы, стаў 
на мес ні кам стар шы ні гар вы кан ка-
ма. Ад па вед на, ра ней зай ма е мую 
ім па са ду за няў Анд рэй Жай ло віч, 
экс-на мес нік кі раў ні ка ад мі ніст ра-
цыі Пар ты зан ска га ра ё на. Яшчэ 
адзін но вы на мес нік стар шы ні Мін-
гар вы кан ка ма Ігар Юр ке віч, да гэ-
та га ўзна чаль ваў ста ліч ны ка мі тэт 
па ахо ве зда роўя.

Пе рад но ва пры зна ча ны мі Прэ зі-
дэнт па ста віў тры за да чы: урэ гу ля-
ваць цэ ны, за бяс пе чыць рост за ра-
бот най пла ты і вы ра шыць пы тан не 
за ня тас ці лю дзей. Аляк сандр Лу ка-
шэн ка ад зна чыў, што сён ня го рад 
функ цы я нуе як след, ад нак уз ро вень 
раз віц ця ста лі цы мог бы быць на па-
ра дак вы шэй шым.

Што даты чыц ца ўзроў ню за ра-
бот най пла ты, то, на дум ку Прэ зі дэн-
та, ка заць пра ся рэд нюю зар пла ту ў 
Мін ску ў $500 — смеш на. У ста лі цы 
яна па він на быць знач на вы шэй шай, 
чым у рэ гі ё нах. Та ды гэ та павысіць 
і ся рэд ні за ро бак па кра і не. Але вы-
ра шэн не гэ тых за дач па цяг не за са-
бой і вы ра шэн не ін шых: па вы шэн не 
пра дук цый нас ці пра цы, аб' ёмаў вы-
твор час ці, рост про да жаў.

Яшчэ ад на за да ча — ба раць ба 
з бес пра цоў ем. Тым больш што, 
па сло вах Прэ зі дэн та, па чы на ю чы 
з вяс ны, ра бо ты ў Мін ску хоць ад-
баў ляй. «Сён ня трэ ба за дзей ні чаць 
усіх, хто хо дзіць без пра цы. Тым, хто 
хо ча ўлад ка вац ца на ра бо ту і мо жа 
пра ца ваць, трэ ба да па маг чы. Хто не 
хо ча (та кіх усё ж та кі менш), трэ ба 
пры му сіць пра ца ваць. Та му зра бі це 
ўсё, каб па мак сі му ме за няць лю-
дзей», — па ста віў за да чу Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 
вы ра шэн не трох за дач — кант роль 

за рос там цэн, рост за роб каў і за-
бес пя чэн не за ня тас ці — ад на ча со-
ва вы ра шыць усе ас тат нія, су па ко-
іць не за да во ле насць на сель ніц тва. 
«Мы па він ны вы ста яць і да ка заць 
усім, што ма дэль са цы яль най дзяр-
жа вы — гэ та ап ты маль ная ма дэль 
для бяс печ най дзяр жа вы, якая нар-
маль на раз ві ва ец ца», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым, за ўва жыў Прэ зі дэнт, 
не вар та ла маць іс ну ю чую сіс тэ му, 
за яў ля ю чы аб не аб ход нас ці яе рэ-
фар ма ван ня. Трэ ба паляпшаць тое, 
што ёсць. Бо для та го, каб збу да ваць 
но вае, жыц ця не хо піць. «Мы па він-
ны ўдас ка наль ваць тое, што ёсць. 
Бяз дзей насць я не па цярп лю. Я вам 
ка жу шчы ра: ці вы па чы на е це дзей-
ні чаць і да яце вы нік, вы кон ва е це 
да ру чэн ні Прэ зі дэн та, ці я бу ду пры-
маць ра шэн ні, пры тым са мыя сур' ёз-
ныя, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Мінск 
з кож ным ме ся цам па ві нен вы гля-
даць інакш: лепш, лепш і лепш. Каб 
па ка заць прык лад усёй кра і не».

* * *
Фё дар РЫ МА ШЭЎ СКІ, пер шы 

на мес нік стар шы ні Мін гар вы кан-
ка ма:

— Пе рад на мі бы лі па стаў ле ны 
за да чы па вы ра шэн ні са цы яль ных і 
эка на міч ных пы тан няў го ра да. Ад на 
з за дач даты чыц ца за ра бот най пла-
ты. Яна, зра зу ме ла, па він на не вы-
плач вац ца, а за раб ляц ца. Для гэ та-
га мы бу дзем імк нуц ца за бяс пе чыць 
за груз ку на шых прад пры ем стваў.

* * *
Аляк сандр КРА ПАК, на мес нік 

стар шы ні Мін гар вы кан ка ма:
— У пер шую чар гу кі раў нік 

дзяр жа вы даў да ру чэн не павысіць 
эфек тыў насць пра цы ва ўсіх га лі-
нах жыц ця дзей нас ці для та го, каб 
палепшыць якасць жыц ця на сель-
ніц тва. Гэ та даты чыц ца і ца на вой 
па лі ты кі ва ўсіх сфе рах, у тым лі ку 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. 
Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ува гу на 
ра бо ту прад пры ем стваў пра мыс ло-
ва га комп лек су: на рошч ван ні аб'-
ёмаў вы твор час ці, рэа лі за цыі га то-
вай пра дук цыі, экс пар ту.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
pustavіt@zvіazda.by

ЦЭ НЫ, ЗА НЯ ТАСЦЬ, ЗАР ПЛА ТА
Клю ча выя сло вы за дач, па стаў ле ных Прэ зі дэн там 

пе рад пры зна ча ны мі на мес ні ка мі стар шынь Мін гар вы кан ка ма


