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• На цы я наль ны банк 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

з 20 снеж ня 2018 го да 

вы пус кае ў аба ра чэн не 

па мят ныя ма не ты «Свет 

ва чы ма дзя цей. 2018».

• Мін скі аў та за вод са-

браў пер шы спар тыў ны 

гру за вік з ка пот най кам па-

ноў кай.

• Мінск зра біў за яў ку 

на пра вя дзен не чэм пі я на-

ту Еў ро пы па лёг кай ат ле-

ты цы ў 2024 го дзе.

КОРАТКА

Мі ка лай ШАРС НЁЎ, 
стар шы ня Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма:

«У воб лас ці за бяс пе ча на 
ста ноў чая ды на мі ка са-
цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця. У па раў на нні 
з па чат кам го да коль касць 
не эфек тыў на пра цу ю чых 
ар га ні за цый ска ра ці ла ся 
ўдвая, іх удзель ная ва га 
зні зі ла ся з 29 % да 16 %. 
Ста бі лі за ва ла ся сі ту а цыя 
з раз лі ка мі. За бяс пе ча на 
ста ноў чая ды на мі ка 
рос ту за ра бот най пла ты. 
Сі ту а цыя на рын ку 
пра цы не вый шла за рам кі 
праг на зу е май: уз ро вень 
бес пра цоўя на 1 ліс та па да 
склаў 0,5 % пры са цы яль на 
да пу шчаль ным не больш 
за 1 %. Па вы ні ках 
ра бо ты за год пла ну ец ца 
пра ца ўлад ка ваць на 
но выя ра бо чыя мес цы 
больш за 6,5 ты ся чы 
ча ла век. У пра мыс ло вас ці 
за бяс пе ча ны рост аб' ёмаў 
вы твор час ці па ін дэк се 
фі зіч на га аб' ёму. Ста ноў чы 
ўклад у фар мі ра ван не 
ВРП уно сіць сель ская 
гас па дар ка. Тэмп рос ту 
яе ва ла вой пра дук цыі за 
сту дзень — ліс та пад 
2018 го да склаў 100,7 %».
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«Фар мі ра ван не 
за ка на даў чай ба зы 

для ўстой лі ва га раз віц ця — 
га лоў ная за да ча пар ла мен та»
Вы ступ лен не стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь М. У. Мяс ні ко ві ча на за крыц ці 
пя тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос та га склі кан ня
Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!

Па ва жа ныя за про ша ныя!

Сён ня за вяр ша ец ца пя тая се сія 

Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос та га 

склі кан ня. У хо дзе па ся джэн няў се сіі 

Са вет Рэс пуб лі кі адоб рыў 42 за ко на-

пра ек ты.

За ко на пра ек ты, якія бы лі пад-

тры ма ны на гэ тай се сіі, ства ра юць 

да дат ко выя пра ва выя ўмо вы для 

ўстой лі ва га раз віц ця кра і ны. На прык-

лад, важ ныя па праў кі для ін вес та ра 

за ма ца ва ны ў за ко на пра ек це «Аб 

уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у 

За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб пры-

ва ты за цыі дзяр жаў най ма ё мас ці і 

пе ра ўтва рэн ні дзяр жаў ных уні тар-

ных прад пры ем стваў у ад кры тыя ак цы я нер ныя та ва рыст вы», які мы 

адоб ры лі ўчо ра.

Бюд жэт на 2019 год і но вая рэ дак цыя Пад атко ва га ко дэк са, якія 

пры ня ты пар ла мен там, з'яў ля юц ца вель мі ад каз ны мі нар ма тыў ны мі 

ак та мі, гэ та, па сут нас ці, эка на міч ныя ін стру мен ты раз віц ця 

кра і ны ў на ступ ным го дзе і на перс пек ты ву. СТАР. 3

Ад па вя даць 
ды на міз му ча су

Вы ступ лен не стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь У. П. Анд рэй чан кі 

на за крыц ці пя тай се сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос та га склі кан ня

Па ва жа ныя дэ пу та ты, чле ны ўра да і за про ша ныя!

Пя тая се сія Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь шос та га склі кан ня за вяр шае сваю ра бо ту.

Пе ры яд раз віц ця, які пе ра жы вае сён ня кра і на, вель мі ды на міч ны. 

Прын цы по ва змя ня юц ца па ды хо ды да кі ра ван ня эка но мі кай, ідзе ак-

тыў ны по шук но вых ідэй і рэ сур саў 

эка на міч на га рос ту.

Буй ныя ін вест пра ек ты, ма лы і ся-

рэд ні біз нес, ак тыў нае ўка ра нен не 

ліч ба вых тэх на ло гій і раз віц цё сфе ры 

па слуг за клі ка ны стаць ты мі драй ве-

ра мі, якія вы ве дуць на якас на но вы 

ўзро вень эка но мі ку і, як след ства, даб-

ра быт гра ма дзян Бе ла ру сі.

Зра зу ме ла, усе гэ тыя пы тан ні па-

тра бу юць свай го за ка на даў ча га пра-

лам лен ня. І дэ пу та ты імк ну лі ся, каб 

ра шэн ні, пры ня тыя на се сіі, ад каз ва-

лі ды на міз му ча су і тым за да чам, якія 

ста віць кі раў нік дзяр жа вы па фар мі ра-

ван ні но вых эка на міч ных ад но сін.

З гэ тых па зі цый мы па ды хо дзі лі да 

раз гля ду па ке та бюд жэт на-пад атко вых да ку мен таў. Бюд жэт рэс пуб лі кі 

на 2019 год звяр ста ны ме на ві та з улі кам за дач па рос це да хо даў на сель-

ніц тва, па вы шэн ні ад да чы ад дзярж пад трым кі і ра цы я наль ным кі ра ван ні 

дзяр жаў ным доў гам. Усё гэ та на кі ра ва на на ўма ца ван не мак ра эка на-

міч най ста біль нас ці, за бес пя чэн не зба лан са ва на га рос ту 

за роб каў і па вы шэн не са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва. СТАР. 3

Працягваецца падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2019 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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Алі са — гэ та па доб ны на лі су звы чай ны 

«двор тэр' ер». А мінскі куль ту ро лаг Лі за ве та 

КО ЗЫ РА ВА — яе гас па ды ня і вы ра та валь ні ца. 

Два га ды на зад ад са ба кі ад мо ві лі ся 

гас па да ры, і ён тра піў у пры ту лак для 

ба дзяж ных жы вёл. Лі за, якая час та да па ма гае 

ва лан цё рам, уба чыў шы ня шчас ную ад 

ча ла ве чай здра ды Алі су, за бра ла яе да моў. 

І не пра га да ла — та кую без умоў ную лю боў 

і ад да насць ся род лю дзей ня час та су стрэ неш.

АЛІ СА АЛІ СА 
І ЯЕ І ЯЕ 
ЛІ ЗАЛІ ЗА


