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Пра па ную так са ма рэа лі за ваць двух га-

до вае пла на ван не і на мік ра ўзроў ні — усе 

ва лаў тва раль ныя прад пры ем ствы і ар га ні-

за цыі па він ны аба ра ніць свае біз нес-пла ны 

на 2019 і 2020 га ды ў спе цы яль на ство ра-

ных ка мі сі ях з лі ку прад стаў ні коў мяс цо вай 

ула ды і рэс пуб лі кан скіх ор га наў. Да дзе ны 

па ды ход да зво ліць вы пра ца ваць ме ха ніз-

мы рэа лі за цыі пра гно зу і бюд жэ ту «зні зу», 

аца ніць здоль насць кад раў на мес цах вы-

кон ваць мэ та выя за да чы. Су праць та ко га, 

хут чэй за ўсё, бу дуць вы сту паць як рэс пуб-

лі кан скія, так і мяс цо выя ор га ны. І не та-

му, што гэ та ня пра віль на, а та му, што гэ та 

сур' ёз ная і ад каз ная ра бо та. Але ра біць яе 

трэ ба, трэ ба ба чыць вуз кія мес цы ў раз віц ці 

і свое ча со ва вы ра шаць скла да ныя за да чы. 

Пра шу пад тры маць.

Пры яры тэт най па він на за ста вац ца ра бо та 

Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на даў чым за бес пя-

чэн ні эфек тыў най ін вес ты цый най дзей нас-

ці. На ша за да ча — ства рыць кам форт нае 

пра ва вое ася род дзе для больш ак тыў на га 

пры цяг нен ня ін вес ты цый у эка но мі ку кра і ны 

як га лоў на га ін стру мен та раз віц ця. Не аб-

ход на ўма цоў ваць да вер ін вес та раў: сва іх 

і за меж ных.

Пар ла мен та рыі і экс пер ты, пра цу ю чы 

з за ко на пра ек та мі, аба вя за ны асаб лі вую 

ўва гу ўдзя ляць іна ва цый най і фі нан са вай 

бяс пе цы кра і ны. Ім парт, асаб лі ва па звя за-

ных крэ ды тах, не аб ход на кант ра ля ваць на 

ад па вед насць тэх на ло гій, якія за ку па юц ца, 

су свет на му ўзроў ню і за бес пя чэн не га ран-

та ва ных пра воў на аб' ек ты ін тэ ле кту аль най 

улас нас ці, якія ў іх змя шча юц ца.

У гэ тай су вя зі па він на ўзрас ці ро ля на ву ко-

вай экс пер ты зы за ко на пра ек таў і да га во раў 

і па гад нен няў, якія ра ты фі ку юц ца, у тым лі ку 

пра фі нан са выя за па зы чан ні. На ву ко ва-іна-

ва цый ныя, ганд лё выя, фі нан са выя і ін шыя 

ры зы кі па він ны быць сур' ёз на пра лі ча ныя, як і 

дак лад насць на яў нас ці на леж на га кад ра ва га 

за бес пя чэн ня но вых вы твор час цяў.

Гля дзі це, як па тра ба валь ныя ЗША ў да чы-

нен ні да кра ін, якія за па зы чы лі аме ры кан скія 

тэх на ло гіі. Ме на ві та гэ та, шмат у чым, спа-

ра дзі ла ганд лё выя вой ны.

Нам трэ ба бу дзе раз гле дзець но вую рэ-

дак цыю Пад атко ва га ко дэк са. Кож ны член 

Са ве та Рэс пуб лі кі па ві нен, воб раз на ка жу-

чы, пры ме рыць пра ект ныя нор мы і Пад атко-

вы ко дэкс у цэ лым да сва ёй ар га ні за цыі. 

Па тра ба ван не кі раў ні ка дзяр жа вы ў част цы 

пад атко ва га за ка на даў ства вя до мае: за бяс-

пе чыць пра ста ту і зра зу ме ласць нор маў Ко-

дэк са, а так са ма ап ты мі за цыю пад атко вай 

на груз кі для біз не су.

Най важ ней шым за ко на пра ек там, які пла-

ну ец ца да пры няц ця на гэ тай се сіі, з'яў ля ец-

ца пра ект за ко на «Аб уня сен ні змя нен няў і 

да паў нен няў у не ка то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь па пы тан нях піт но га во да за бес пя-

чэн ня». У час аса біс тых пры ёмаў і су стрэч з 

гра ма дзя на мі, якія пра вод зяц ца чле на мі Са-

ве та Рэс пуб лі кі, да во дзіц ца чуць скар гі на не-

зда валь ня ю чую якасць піт ной ва ды ў шэ ра гу 

на се ле ных пунк таў. Пы тан не не на ду ма нае, 

і ім трэ ба зай мац ца прад мет на. На жаль, па-

ва жа ныя стар шы ні аб лас ных Са ве таў дэ пу-

та таў, вы яго ад кла да е це на по тым. Срод кі, 

вя до ма, па трэб ныя, але яны не гэт кія ве лі зар-

ныя. Усё мож на вы ра шыць па этап на.

Пра шу ўсіх чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі 

яшчэ раз вы ву чыць ста но ві шча на зва на га 

за ко на пра ек та. Да ла жы це ў па ста ян ных ка-

мі сі ях свае мер ка ван ні і пра па но вы.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!

Ак тыў ная і на сы ча ная між на род ная дзей-

насць у між се сій ны пе ры яд бы ла на кі ра ва на 

на па шы рэн не між пар ла менц ка га су пра цоў-

ніц тва.

Прай шлі ві зі ты ў Бе ла русь кі раў ні ка Се-

на та пар ла мен та Поль шчы і стар шы ні пар-

ла мен та Іра на, а так са ма ві зі ты дэ пу тац кіх 

груп друж бы Фін лян дыі і Япо ніі. Ад бы лі ся 

кан струк тыў ныя су стрэ чы з вы со кай дэ ле-

га цы яй Кам пар тыі Кі тая і кі раў ніц твам Ла-

ці на а ме ры кан ска га пар ла мен та і мно гі мі 

ін шы мі за меж ны мі парт нё ра мі з В'ет на ма, 

Іра на, Уз бе кі ста на, з кі раў ні ком мі сіі МВФ, 

прад стаў ні ка мі на ву кі і біз не су Ка рэі і Япо ніі. 

З не ка то ры мі з іх пад пі са ны да ку мен ты аб 

раз віц ці ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва.

Знач ным ме ра пры ем ствам між на род на-

га фар ма ту пар ла менц кай ра бо ты ста ла 

пра вя дзен не ў Мін ску Са ве там Рэс пуб лі кі і 

кі раў ніц твам Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль-

ных улад Са ве та Еў ро пы са мі ту па пы тан нях 

мяс цо ва га са ма кі ра ван ня.

Ста ла больш сіс тэм ным і рэ гу ляр ным за-

пра шэн не і ўдзел бе ла рус кіх се на та раў у 

між на род ных ме ра пры ем ствах.

За раз Са вет Рэс пуб лі кі ча кае з ві зі там 

стар шы ню Се на та пар ла мен та Ка зах ста на і 

шэ раг ін шых пар ла менц кіх дэ ле га цый.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!

На на ступ ным тыд ні ад бу дзец ца най важ-

ней шае ме ра пры ем ства: юбі лей ны V Фо рум 

рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, якое пра во дзіць Са-

вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-

 лі кі Бе ла русь і Са вет Фе дэ ра цыі Фе дэ раль-

на га Схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Упер шы ню 

ён прой дзе ў рэ гі ё не — у Ма гі лё ве і Ма гі-

лёў скай воб лас ці. Ча кан ні ад гэ та га ме ра-

пры ем ства вя лі кія. Пла ну ец ца пад пі саць 

но выя па гад нен ні аб су пра цоў ніц тве па між 

рэ гі ё на мі і шмат міль ён ныя ка мер цый ныя экс-

парт ныя кант рак ты. Свой удзел у Фо ру ме 

па цвер дзі лі Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

А. Р. Лу ка шэн ка і Прэ зі дэнт Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі У. У. Пу цін. На сён ня па сту пі лі за яў кі 

на ўдзел у Фо ру ме 21 гу бер на та ра і 16 кі раў-

ні коў прад стаў ні чых ор га наў ула ды ра сій скіх 

рэ гі ё наў.

Па ва жа ныя ка ле гі!

На су стрэ чы прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Ра сіі, 

якая ад бы ла ся 21 ве рас ня ў Со чы, пры ня тыя 

важ ныя ра шэн ні па клю ча вых пы тан нях двух-

ба ко ва га су пра цоў ніц тва. На ша, пар ла мен та-

ры яў, за да ча — за бяс пе чыць за ка на даў чае 

су пра ва джэн не гэ тых ра шэн няў. Мяр кую, што 

пля цоў ка Фо ру му рэ гі ё наў бу дзе спры яць за-

ма ца ван ню со чын скіх да моў ле нас цяў.

Па ва жа ныя та ва ры шы!

Прэ зі ды ум Са ве та Рэс пуб лі кі сва ім ра-

шэн нем ад 29 жніў ня 2018 го да за цвер дзіў 

кан крэт ны план дзе ян няў па рэа лі за цыі да-

ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы, да дзе ных у 

2018 го дзе ў хо дзе най важ ней шых са цы яль-

на-па лі тыч ных і эка на міч ных ме ра пры ем-

стваў. Гэ ты план па ві нен стаць «да рож най 

кар тай» для кож на га се на та ра з улі кам мэ-

та вай уста ноў кі Прэ зі дэн та кра і ны — па вы-

шэн не эфек тыў нас ці сіс тэ мы дзяр жаў на га 

кі ра ван ня на асно ве ўзгод не нас ці дзе ян няў, 

адзін ства і пас ля доў нас ці мэт. Пра шу пры-

няць яго да вы ка нан ня.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!

Да зволь це па він ша ваць вас з па чат кам 

чар го вай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі. Жа даю 

ўсім плён най пра цы.

За ко ны для ўстой лі ва га рос ту

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

З ана ла гіч ных па зі цый трэ ба ацэнь ваць 

па кет бюд жэт ных да ку мен таў, пад атко ва га 

за ка на даў ства. Асаб лі вы ак цэнт трэ ба зра-

біць на эфек тыў нас ці мэ та вых пра грам, на 

пы тан нях іна ва цый най па лі ты кі, сты му ля ван-

ня за ня тас ці і пад трым кі прад пры ем стваў.

Ура дам з удзе лам дэ пу тац ка га кор пу са 

пра ве дзе на сур' ёз ная ра бо та па ка рэк ці роў-

цы Пад атко ва га ко дэк са, якая ства рае доб-

рую асно ву для раз віц ця прад пры маль ніц-

тва. Спра шча юц ца ад мі ніст ра ван не, па ра дак 

уза е ма дзе ян ня пла цель шчы каў з пад атко-

вы мі ор га на мі. Пра ду гледж ва ец ца і шэ раг 

кро каў па зні жэн ні пад атко вай на груз кі.

Але дэ пу та там трэ ба ба чыць перс пек ты ву 

і пра даў жаць кан суль та цыі з прад стаў ні ка-

мі дзе ла вых ко лаў, ін ды ві ду аль ны мі прад-

пры маль ні ка мі, гра ма дзя на мі. Ме на ві та та кі 

дыя лог дае маг чы масць да ся гаць ба лан су 

ін та рэ саў дзяр жа вы і біз не су.

У кан цы во се ні мы пра вя дзём пар ла менц-

кія слу хан ні па ін вес ты цый най тэ ма ты цы. На-

ша за да ча — не толь кі за бяс пе чыць пры няц це 

за па тра ба ва ных жыц цём па пра вак у за кон 

«Аб ін вес ты цы ях», але і дак лад на вы зна чыц ца 

з кан крэт ны мі на прам ка мі да лей ша га ўдас ка-

на лен ня за ка на даў ства ў гэ тай сфе ры.

У цэ лым жа лі бе ра лі за цыя эка но мі кі, па-

ляп шэн не ўмоў гас па да ран ня, ства рэн не 

вы со ка эфек тыў ных ра бо чых мес цаў і за ах-

воч ван не са ма за ня тас ці — гэ та аб' ём ная, 

кар пат лі вая і комп лекс ная ра бо та. Боль-

шасць да ку мен таў, якія сён ня зна хо дзяц ца 

ў па ста ян ных ка мі сі ях (а іх ужо больш за 40), 

так ці інакш пад па рад ка ва ны вы ра шэн ню 

гэ тых за дач.

Аў тар ства шас ці за ко на пра ек таў на ле-

жыць дэ пу та там. Гэ та іні цы я ты вы, на кі ра-

ва ныя на ўдас ка на лен не за ка на даў ства ў 

сфе рах ін вес ты цый, пры ва ты за цыі, эка ло гіі 

і пры ро да ка ры стан ня, а так са ма ахо вы зда-

роўя. Знач ны ўклад пар ла мен та рыі ўнес лі ў 

ка рэк ці роў ку Пра цоў на га і Жыл лё ва га ко-

дэк саў і цэ ла га па ке та ін шых не менш знач-

ных да ку мен таў.

Зра зу ме ла, па спя хо вае вы ра шэн не са цы-

яль на-эка на міч ных за дач шмат у чым за ле-

жыць ад між на род най аб ста ноў кі. На жаль, 

агуль ны фон тут да лё кі ад па зі ты ву. 73-я 

се сія Ге на самб леі ААН яск ра ва па ка за ла, 

што су час ны свет, як трап на за ўва жыў яе 

Ге не раль ны сак ра тар, мае сін дром дэ фі цы-

ту да ве ру.

Толь кі аб' яд наў шы між на род ныя на ма ган-

ні, мож на за бяс пе чыць больш спра вяд лі вае 

све та ўлад ка ван не і вы ра шыць праб ле мы, 

якія на за па сі лі ся. Ме на ві та гэ та ідэя па кла-

дзе на ў асно ву іні цы я ты вы Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі аб пе ра за пус ку хель сінк ска га пра цэ су. 

Не аб ход на на даць но вы ім пульс агуль на еў-

ра пей ска му дыя ло гу па пы тан нях бяс пе кі, 

вы пра ца ваць комп лекс мер па ад наў лен ні 

ўза ем на га да ве ру і су пра цоў ніц тва ў све це.

Рэа лі зу ю чы мі ра лю бі вую шмат век тар ную 

знеш нюю па лі ты ку, Бе ла русь пас ля доў на 

вы бу доў вае раў на праў ныя і ўза е ма вы гад-

ныя ад но сі ны з усі мі кра і на мі як на Ус хо дзе, 

так і на За ха дзе.

І наш прык лад па каз вае, што ад мо ва ад 

па лі ты кі санк цый і двай ных стан дар таў пры-

но сіць ві да воч ную вы га ду ўсім удзель ні кам 

між на род на га дыя ло гу. Па ляп шэн не ад но сін 

з Еў ра са ю зам ад кры ла но выя гра ні су пра-

цоў ніц тва не толь кі для Бе ла ру сі, але і для 

на шых парт нё раў.

Уно ся чы сур' ёз ны ўклад ва ўма ца ван не 

між на род най ста біль нас ці, Рэс пуб лі ка Бе ла-

русь мае і шэ раг пе ра ваг з пунк ту гле джан ня 

вя дзен ня су мес на га біз не су. У гэ тым пе ра-

кон ва ец ца ўсё боль шая коль касць за меж ных 

пар ла мен та ры яў, якія на ве да лі нас апош нім 

ча сам.

Вы ні кам на ша га ўза е ма дзе ян ня ста лі 

пры кмет нае па шы рэн не двух ба ко вых су вя-

зяў і ўсё боль шая ўва га да бе ла рус кіх іні цы-

я тыў у між на род ных і рэ гі я наль ных пар ла-

менц кіх струк ту рах.

Гэ та ад чу ва ла ся на 27-й што га до вай се-

сіі ПА АБ СЕ, дзе бы ла пад тры ма на на ша 

рэ за лю цыя па пы тан нях па пу ля ры за цыі ліч-

ба вай эка но мі кі, у хо дзе пе ра га во раў на па-

лях трэ цяй су стрэ чы спі ке раў пар ла мен таў

кра ін Цэнт раль най і Ус ход няй Еў ро пы і 

39-й Ге на самб леі МПА АСЕ АН, а так са ма ў 

час ві зі ту кі раў ніц тва Ла ці на а ме ры кан ска га 

пар ла мен та ў Мінск.

Мы ві та ем ці ка васць да Бе ла ру сі і га тоў-

насць раз ві ваць з на мі па лі тыч ны дыя лог. 

Але ўпэў не ны, што на стаў час больш ра шу ча 

ары ен та ваць яго на да сяг нен не ўза е ма вы-

гад на га эка на міч на га эфек ту.

У гэ тым пла не пар ла менц кая дып ла ма-

тыя ўяў ляе са бой да во лі ма гут ны рэ сурс. 

На прык лад, у ся рэ дзі не ве рас ня ў Мін ску 

бы лі пад пі са ны кант рак ты на па стаў ку ў 

Су дан 17 збож жа схо ві шчаў на су му 60 млн 

еў ра. А гэ та пра мы вы нік мі ну ла год ня га 

ві зі ту бе ла рус кай пар ла менц кай дэ ле га цыі 

ў гэ ту кра і ну.

У бя гу чым го дзе мы ак тыў на кан так-

та ва лі з ка ле га мі з Азер бай джа на, Ар ме-

ніі, Гер ма ніі, Гру зіі, Ін да не зіі, Іра на, Лат віі, 

Поль шчы, Ра сіі і Эс то ніі. Мяр кую, у на шых 

агуль ных ін та рэ сах да біц ца рэа лі за цыі на-

ме ча ных пла наў ужо ў най блі жэй шай перс-

пек ты ве.

Мы пра доў жым на рошч ваць ды на мі ку 

двух ба ко вых кан так таў. На шу кра і ну пла-

ну юць на ве даць кі раў ні кі пар ла мен таў Ка-

зах ста на і Егіп та. Рых ту юц ца ві зі ты бе ла-

рус кіх пар ла мен та ры яў у Гер ма нію, Ка на ду 

і Кі тай.

Нам ёсць што пра па на ваць ад но ад на-

му, прос та трэ ба больш на стой лі ва шу каць 

пунк ты пры кла дан ня су мес ных на ма ган няў. 

У гэ тых мэ тах трэ ба шы рэй вы ка рыс тоў-

ваць маг чы мас ці шмат ба ко вых дыя ло га вых 

пля цо вак. Гэ тай во сен ню, на прык лад, прой-

дуць чар го выя ме ра пры ем ствы пар ла менц-

кіх асамб лей АБ СЕ і Са ве та Еў ро пы, трэ цяя 

на ра да спі ке раў пар ла мен таў кра ін Еў ра зіі і 

139-я Асамб лея Між пар ла менц ка га са ю за.

У рам ках свай го ўдзе лу ў гэ тых фо ру мах 

бе ла рус кія пар ла мен та рыі га то вы аб мяр коў-

ваць лю быя тэ мы па са мым шы ро кім спект-

ры ганд лё ва-эка на міч ных, ін вес ты цый ных і 

гу ма ні тар ных ад но сін.

Мы так са ма ві та ем іні цы я ты вы, на кі ра ва-

ныя на па шы рэн не кан так таў з прад стаў ні-

ка мі дып ла ма тыч ных мі сій, акрэ ды та ва ных у 

Мін ску. Мы га то вы дзя ліц ца сва ім во пы там і 

ўспры маць най леп шыя за меж ныя на пра цоў-

кі. За меж ныя дып ла ма ты па він ны ве даць:

дзве ры Па ла ты прад стаў ні коў для іх заў-

 сё ды ад кры ты.

Шэ раг важ ных за дач у хо дзе се сіі да вя-

дзец ца вы ра шыць у рам ках Пар ла менц ка-

га схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі. Перш за 

ўсё тут трэ ба скан цэнт ра вац ца на пы тан нях 

рэа лі за цыі ўзгод не най пра мыс ло вай па лі ты-

кі, пад рых тоў кі пра ек та бюд жэ ту Са юз най

дзяр жа вы на на ступ ны год і пра вя дзен ня 

V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Не менш сур' ёз на ра бо ту пла ну ец ца пра-

вес ці па лі ніі пар ла менц кіх струк тур СНД 

і АДКБ. Дэ пу та там вар та больш ак тыў на 

пад клю чац ца да на ма ган няў ура даў па вы-

зна чэн ні но вых пунк таў спа лу чэн ня СНД з 

ін шы мі еў ра зій скі мі ін тэ гра цый ны мі пра ек-

та мі і ў пер шую чар гу з Эка на міч ным по ясам 

Шаў ко ва га шля ху.

У каст рыч ні ку ў нас бу дзе яшчэ ад на 

пад ста ва су стрэц ца са мно гі мі на шы мі за-

меж ны мі ка ле га мі. Ка ман да На цы я наль на га 

схо ду пры ме ўдзел у Між на род ных пар ла-

менц кіх гуль нях, якія тра ды цый на пра хо-

дзяць у Маск ве. Гэ ту маг чы масць так са ма 

трэ ба вы ка рыс тоў ваць, каб не па срэд на, як 

ка жуць, без галь шту каў, аб мер ка ваць пы-

тан ні, што на спе лі.

Не фар маль нае ўза е ма дзе ян не — гэ та 

сур' ёз ны рэ сурс у на вя дзен ні мас тоў і ўма-

ца ван ні ад но сін. І нам трэ ба больш ак тыў на 

раз ві ваць та кія су вя зі па між пар ла мен та ры я-

мі, біз нес ме на мі і звы чай ны мі гра ма дзя на мі, 

тым больш што бяз ві за вы рэ жым на вед ван-

ня Бе ла ру сі зды мае ўся кія бар' е ры на гэ тым 

шля ху.

На род ная дып ла ма тыя ады гры вае ве лі-

зар ную ро лю ў раз віц ці прад пры маль ніц тва, 

ту рыз му, ганд лю, куль тур ных су вя зяў. На 

гэ ты на пра мак дэ пу та там трэ ба звяр нуць 

асаб лі вую ўва гу і ў вы бар чых акру гах.

Рэс пуб лі ка рых ту ец ца пры няць ІІ Еў ра-

пей скія гуль ні. Мы па він ны вы ка рыс таць 

маг чы мас ці та ко га прэ стыж на га спар тыў-

на га фо ру му для прэ зен та цыі да сяг нен няў 

на шай кра і ны.

У знач най сту пе ні вы ра шэн ню гэ тай за-

 да чы мо гуць да па маг чы гра мад скія іні цы я -

ты вы, якія рэа лі зу юц ца сён ня пад зна кам 

ма лой ра дзі мы. Не толь кі ста лі ца, але і лю бы 

на се ле ны пункт Бе ла ру сі па він ны па ўстаць 

пе рад на шы мі гас ця мі ў са мым да стой ным 

вы гля дзе.

У су куп нас ці ўся су ма не вя лі кіх на пер-

шы по гляд, але вель мі знач ных спраў па 

на вя дзен ні па рад ку на зям лі здоль на на даць 

сур' ёз ны ім пульс раз віц цю мяс цо вай 

інф ра струк ту ры, ства рэн ню ра бо чых мес цаў 

і пад трым цы са цы яль на сла ба а ба ро не ных 

ка тэ го рый на сель ніц тва.

Асаб лі ва важ на гэ та ўліч ваць пры вы ка-

нан ні да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы ў га-

лі не па лі ты кі за ня тас ці. У сва іх вы бар чых 

акру гах мы па він ны на асаб лі вым кант ро лі 

тры маць пы тан ні дзей нас ці ка мі сій па са-

дзей ні чан ні пра ца ўлад ка ван ню. Фар ма лізм 

у гэ тай ра бо це аб са лют на не да пу шчаль ны. 

Гра ма дзя не па він ны быць цвёр да пе ра ка на-

ны ў тым, што ў цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі ім 

аба вяз ко ва бу дзе ака за на да па мо га.

На за кан чэн не, па ва жа ныя ка ле гі, да-

зволь це мне па дзя ка ваць вам за доб рую 

пад рых тоў ку да се сіі і за пра сіць да ра бо ты.

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


