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• Увя дзен не ў Бе ла ру сі 

бія мет рыч ных да ку мен-

таў пе ра не се на на 2020 

год з-за ін тэ гра цыі ін фар-

ма цый ных сіс тэм.

• Бе ла рус кі транс парт ны 

ты дзень ад крыў ся 2 каст-

рыч ні ка на пля цоў цы Фут-

боль на га ма не жа ў Мін ску.

• Азі мыя збож жа выя, 

па вод ле да ных на 2 каст-

рыч ні ка, па се я ны на пло-

шчы боль шай за 1,2 млн га 

(95,6 пра цэн та ад пла на).

• Авія кам па нія «Бел-

авія» змо жа пра да ваць бі-

ле ты па без ба гаж ных та ры-

фах, для гэ та га пла ну ец ца 

ў хут кім ча се ўнес ці зме ны 

ў за ка на даў ства.

• Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі Бе ла ру сі аб' яві ла 

кон курс па рас пра цоў цы 

ар хі тэк тур най кан цэп цыі 

бу дын ка ме ды я цэнт ра.

КОРАТКА

ПІРАГРАФІЯ – 
МАЛЯВАННЕ 
АГНЁМ

ТУРЫСТЫ 
НА БАЛОЦЕ

Дзміт рый ЛАП КО, 

на мес нік стар шы ні 

праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка:

«Ня гле дзя чы на вы со кую 
ня вы зна ча насць на знеш ніх 
рын ках і ўнут ра ныя 
ўраз лі вас ці, Нац банк 
раз ліч вае ўтры маць 
сё ле та ін фля цыю ў ме жах 
пра гно зу — 5,5-6 %. Ка лі 
ка заць аб маг чы мым 
да лей шым зні жэн ні 
стаў кі рэ фі нан са ван ня, 
то тут шмат ня пэў нас ці, 
мы бу дзем са чыць за 
сі ту а цы яй. Па куль стаў ка 
за ста ец ца на рэ корд на 
ніз кім уз роў ні, 10 %. Пры 
гэ тым Цэнт ра банк Ра сіі 
ня даў на вы му ша ны быў 
па вы сіць стаў ку. У рам ках 
па вы ша ных геа па лі тыч ных 
ры зык га ва рыць пра 
тое, якія мы бу дзем 
прад пры маць дзе ян ні да лей 
у гэ тым кі рун ку, ра на».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Ка ра ні і ка рэнь чы кі

Моц ная эка но мі ка — 
га ран тыя не за леж нас ці, 
са цы яль най ста біль нас ці 
і да стой най якас ці жыц ця

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 ад 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!

Па чы нае ра бо ту 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.

Яе па ра дак дня ад люст роў вае комп-

лекс важ ных за дач, па стаў ле ных кі раў-

ні ком дзяр жа вы, па вы ва дзе на цы я-

наль най эка но мі кі на апе рад жаль ныя 

тэм пы рос ту. Сён ня гэ та пад трым ка 

ма ло га і ся рэд ня га біз не су, ства рэн не 

пры ваб на га ін вес ты цый на га ася род дзя, 

ак тыў нае раз віц цё ліч ба вых тэх на ло гій. 

Толь кі моц ная су час ная эка но мі ка з'яў-

ля ец ца га ран ты яй не за леж нас ці, са цы яль най ста біль нас ці, бяс пе кі і 

да стой най якас ці жыц ця гра ма дзян Бе ла ру сі.

Вы ра шэн не гэ тых за дач па тра буе зла джа нас ці і дак лад нас ці дзе-
ян няў усіх дзяр жаў ных ор га наў, за бес пя чэн ня стро гай кі раў ніц кай, 
вы ка наль ніц кай і тэх на ла гіч най дыс цып лі ны.

Важ ную ро лю ў гэ тым па він на ады граць і пра гра ма дзей нас ці аб-

ноў ле на га ўра да, якую мы раз гле дзім у хо дзе се сіі.

Пры яе аб мер ка ван ні трэ ба пом ніць, што эка но мі ка — гэ та сфе ра 

ад каз нас ці і пар ла мен та. Дэ пу та ты ак тыў на пра цу юць з вы бар шчы-

ка мі, дак лад на ўяў ля юць са бе ўвесь комп лекс праб лем на мес цах і 

па він ны мак сі маль на ўваж лі ва і праг ма тыч на па ды сці да раз гля ду 

пра па ноў ура да.

За ко ны 
для ўстой лі ва га 

рос ту
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 ад 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!

Прай шла ся рэ дзі на пя ці год кі. За гэ ты 

час ство ра ны «за ка на даў чы кар кас» для 

рэа лі за цыі Пра гра мы са цы яль на-эка на-

міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 

2016—2020 га ды і па ла жэн няў дэ крэ таў 

Прэ зі дэн та № 7, № 8, № 1 і ін шых ды рэк-

тыў ных да ку мен таў. Але жыц цё па тра-

буе да дат ко вых пар ла менц кіх вы сіл каў. 

Трэ ба бу дзе апе ра тыў на рас пра ца ваць і 

пры няць шэ раг за ко на пра ек таў у сфе ры 

элект ра энер ге ты кі, ганд лю, кар па ра тыў-

ных ад но сін і ін шых.

За ка на даў чае за бес пя чэн не ра шэн-

няў кі раў ні ка дзяр жа вы — клю ча вая 

за да ча пар ла мен та і ўра да.

Па ра дак бя гу чай се сіі бу дзе вель мі на сы ча ны. Нам трэ ба бу дзе 

раз гле дзець больш за 30 за ко на пра ек таў.

Пры яры тэт ну мар адзін — пра ца над бюд жэт ным па ке там і пла нам 

пад рых тоў кі за ко на пра ек таў на на ступ ны год. Мы ўнес лі пра па но ву, каб 

гэ тыя да ку мен ты фар мі ра ва лі ся на двух га до вы пе ры яд: 2019—2020 

га ды. Гэ та да зво ліць ства рыць не аб ход ны за чын у за ка на даў стве на 

на ступ ную пя ці год ку. Пры гэ тым важ на, каб пра ца ваў па кет ны прын цып 

пад рых тоў кі за ко на пра ек таў. Як пры хіль нік доў га тэр мі но ва га пла на-

ван ня лі чу ап ты маль ным зра біць пра ект гіб рыд най ся мі год кі са цы яль-

на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны, а ме на ві та кан крэт ную двух лет ку на 

2019—2020 га ды і асноў ныя па ла жэн ні да 2025 го да. І пад 

гэ та па він на быць ад па вед нае за ка на даў ства. СТАР. 3 СТАР. 3
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Для ге не раль на га ды рэк та-

ра ААТ «Трэст «Шах тас пец-

буд» Дзя ні са ДЗІ У ЛІ НА тыя 

ка рот кія га дзі ны, якія ён мо-

жа вы кра іць для сям'і, — 

са праўд нае свя та.

Час цей жа Дзя ні са Аляк-

санд ра ві ча мож на су стрэць 

на аб' ек тах ААТ «Бе ла русь ка-

лій»: ці глы бо ка пад зям лёй 

на ўскрыц ці но вых га ры зон-

таў Ста ро бін ска га ра до ві шча 

ка лій ных со ляў, ці на ўзвя-

дзен ні Пет ры каў ска га ГУ Ка. 

А яшчэ на пе ра га во рах з за-

меж ны мі парт нё ра мі аб удзе-

ле трэс та ў асва ен ні за ле жаў 

ка рыс ных вы кап няў — 

без пе ра боль шан ня, 

па ўсім све це.

Вось і атрым лі ва ец ца, што 

«трэ ба до ма бы ваць час-

цей», як пі саў па эт. Тым 

больш што з до мам звяз ва-

юць моц ныя ка ра ні, мац ней 

не бы вае.

НА ЗДЫМ КУ: Дзя ніс Дзі у лін 

з дзет ка мі Ве рай і Іль ёй на 

Алеі сла вы ра ё на ка ля парт-

рэ та свай го дзе да — Аляк-

санд ра Іо сі фа ві ча Дзі у лі на, 

так са ма ка лій шчы ка, ве тэ ра-

на вай ны. Ды не прос та ве тэ-

ра на, а ка ва ле ра ор дэ на ба-

я вой сал дац кай Сла вы ўсіх 

трох сту пе няў, што афі цый на 

пры раў ноў ва ец ца да зван ня 

Ге роя Са вец ка га Са ю за.

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.


