
ЗАКОНЫ ПАВІННЫ 
ПРАЦАВАЦЬ 
ЭФЕКТЫЎНА

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 

Н. І. Ка ча на вай на ад крыц ці дру гой се сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь сё ма га склі кан ня

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб-

лікі!

Па ва жа ныя за про ша ныя!

Сён ня па чы нае сваю ра бо ту дру гая 

се сія Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на-

га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь сё ма га 

склі кан ня. 2020 год азна ме на ва ны 

шэ ра гам зна ка вых па дзей. Мы ад зна-

ча ем 75-год дзе Вя лі кай Пе ра мо гі — 

свя та, якое ста ла сім ва лам сва бо ды 

і не за леж нас ці, бліз кае кож най бе ла-

рус кай сям'і. За ха ван не гіс та рыч най 

па мя ці пра вай ну, кло пат пра ве тэ ра-

наў, па тры я тыч нае вы ха ван не мо ла-

дзі — най важ ней шыя кі рун кі ра бо ты 

чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі, якія не аб-

ход на раз ві ваць, на паў няць но вы мі 

пра ек та мі.

Клю ча вой па дзе яй у па лі тыч ным жыц ці кра і ны ста нуць прэ зі дэнц-

кія вы ба ры, бо мы вы зна ча ем на шу бу ду чы ню. Гэ та ад каз ны пе ры яд 

для ўсіх ор га наў ула ды, і нам не аб ход на пры няць ак тыў ны ўдзел у 

пад рых тоў цы і пра вя дзен ні гэ тай важ най па лі тыч най кам па ніі. Вы-

ба ры па він ны прай сці на вы со кім ар га ні за цый ным уз роў ні, у поў най 

ад па вед нас ці з Кан сты ту цы яй і дзе ю чым вы бар чым за ка-

на даў ствам.

IС ЦI Ў НА ГУ 
З ЧА САМ 

I ПРА ЦА ВАЦЬ 
НА ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ

Вы ступ лен не cтаршынi Па ла ты прад стаў нi коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
У. П. Анд рэй чан кi на ад крыц цi дру гой се сii 

Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь сё ма га склi кан ня

Па ва жа ныя дэ пу та ты i за про ша-

ныя!

Па чы нае сваю ра бо ту дру гая се-

сiя Па ла ты прад стаў нi коў На цы я-

наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

сё ма га склi кан ня.

Га лоў най па лi тыч най па дзе яй у 

гэ ты пе ры яд ста не Па слан не кi раў-

нi ка дзяр жа вы бе ла рус ка му на ро ду 

i пар ла мен ту, клю ча выя па ла жэн нi 

яко га бу дуць па кла дзе ны ў асно ву 

фар мi ра ван ня стра тэ гii раз вiц ця Бе-

ла ру сi ў но вым пя цi год дзi.

Гэ тая стра тэ гiя па вiн на не толь кi 

на сiць ан ты кры зiс ны ха рак тар, але i 

пра ца ваць на перс пек ты ву, на эфек тыў нае вы ка ры стан не га лоў най на-

шай кан ку рэнт най пе ра ва гi — ча ла ве ча га ка пi та лу i тых га лiн эка но мi кi, 

якiя ста нуць драй ве ра мi ўпэў не на га раз вiц ця кра i ны ў ХХI ста год дзi.

Без умоў на, сi ту а цыя на су свет ных рын ках на фо не наф та вых вой-

наў i ўспыш кi ка ра на вi ру са склад ва ец ца ня прос тая. У мно гiх кра i нах 

спы ня юц ца прад пры ем ствы i цэ лыя га лi ны, па дае дзе ла вая 

ак тыў насць.
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• Кра са вік у Бе ла ру сі 

ча ка ец ца цяп лей шы, чым 

звы чай на.

• Тэр мін па да чы за яў 

у ва ен ныя на ву чаль ныя 

ўста но вы пра цяг ну ты да 

8 мая.

• Пу цін па доў жыў не-

ра бо чы рэ жым у Ра сіі да 

30 кра са ві ка з-за ка ра на-

ві ру са.

• Марш ру ты гра мад ска-

га транс пар ту Мін ска зме-

няц ца на час трэ ні ро вак ро-

ты га на ро вай вар ты. Зме ны 

бу дуць дзей ні чаць 6, 9, 13, 

16, 20, 23, 27 і 30 кра са ві ка 

з 21.00 да 23.00.

• Са вет ЕЭК вы не се на 

між дзярж са вет су мес ныя 

ме ры ва ўмо вах рас паў-

сюдж ван ня COVІD-19.

• На дру гім энер га бло ку 

Бе лА ЭС па ча ла ся па да ча 

на пру жан ня на ўлас ныя па-

трэ бы.

• НББ з 6 кра са ві-

ка пач не пад ма цоў ваць 

банкі аб ноў ле ны мі банк-

но тамі Br20 і Br50.

КОРАТКА

Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 

па сол Бе ла ру сі ў Ра сіі:

«Без умоў на, боль шую 
част ку з па тра ба ва на га 
аб' ёму наф ты мы 
бу дзем атрым лі ваць 
з Ра сіі, па коль кі тут 
не ма ла важ ную ро лю 
іг ра юць і зруч насць 
ла гіс ты кі, і тэх на ла гіч ная 
ары ен та цыя бе ла рус кіх 
наф та пе ра пра цоў чых 
за во даў на пе ра пра цоў ку 
наф ты га тун ку Urals. 
Але ра зам з тым 
кі раў ніц тву кан цэр на 
«Бел наф та хім» 
па стаў ле на за да ча 
на рошч ваць аб' ёмы 
ўлас най зда бы чы наф ты 
з пра ве ра ны мі ча сам 
за меж ны мі парт нё ра мі 
і шу каць аль тэр на тыў ныя 
кры ні цы па стаў кі наф ты, 
каб на да лей не трап ляць 
у цяж кія сі ту а цыі».

ЦЫТАТА ДНЯ

РАМОНТ  
КАПІТАЛЬНЫ, 
АЛЕ ЗАЦЯЖНЫ…

РАТУЮЧЫ 
ІНШЫХ, 
РАТУЕШСЯ САМ
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Мін скае швей нае прад пры ем ства «Да спе хі» на пра ця гу двац ца ці га доў «апра нае» ў свае вы ра бы ама та раў ры бал кі і па ляў ні чых, су пра цоў ні каў 
ле са-пар ка вых гас па да рак, а так са ма ін спек тараў ад дзе лаў ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту. Гэ ты мі дня мі краў цы вы кон ва юць за каз для 
Брас лаў ска га на цы я наль на га пар ку — шы юць курт кі і кас цю мы ўлас ных ма дэ ляў і па крою для еге раў пры ро да ахоў най уста но вы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Экс клю зіў ад «Да спе хаў»
Кі раў нік швей на га 

прад пры ем ства 
Сяр гей ВЕ ЛІ МО ВІЧ (злева) 

са сва і мі ра бот ні ка мі 
Ана то лем КУ ЛІ КОЎ СКІМ 

і Люд мі лай ЛА НЮК 
агля да юць но выя 

экс клю зіў ныя вы ра бы 
для брас лаў чан.


