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ІНТЭРНЭТ І ГАДЖЭТЫ — 
ТОЛЬКІ 
ІНСТРУМЕНТЫ…

«КАРАТЭ – ГЭТА 
ШЛЯХ ДАЎЖЫНЁЙ 
У ЖЫЦЦЁ»

• Бе ла рус кая чы гун ка 

пры зна чы ла 88 да дат ко-

вых цяг ні коў на на ва год-

нія і ка ляд ныя свя ты.

• Бе ла рус кі аў то бус вы-

пра боў ва юць у Ка за ні для 

сіс тэ мы хут кас на га га рад-

ско га транс пар ту.

• Цэнтр тэс ці ра ван ня 

па рус кай мо ве як за меж-

най ад крыў ся ў Мін ску.

• Дзярж па кет ак цый 

Прі ор бан ка бу дзе вы стаў-

ле ны на аў кцы ён.

• Па Гро дзен скай воб-

лас ці па да рож ні чае бяз ві-
за вы ту рыст Дзед Ма роз.

• Ве ла сцеж ку ўлад коў-

ва юць уз доўж ра кі Му ха вец 

у Брэс це.

КОРАТКА

Свят ла на ПА РЭ ЧЫ НА, 

кан ды дат па лі тыч ных 

на вук, да цэнт ка фед ры 

па лі та ло гіі БДУ:

«Пер ша чар го вая за да ча, 
якую трэ ба бу дзе 
вы ра шаць абра на му 
пар ла мен ту, — 
пе ра адо лець іс ну ю чую 
ў не ка то рых плас тах 
бе ла рус ка га гра мад ства 
апа тыю, раз ві ваць 
іні цы я ты ву. Лю дзі 
па він ны ад чу ваць 
да чы нен не да та го, 
што ад бы ва ец ца ў 
кра і не. У гэ тым важ ная 
ро ля пар ла мен та як 
прад стаў ні ча га ор га на 
ўла ды. Дэ пу та ты па він ны 
вы яў ляць ін та рэ сы на 
мес цах, прад стаў ляць іх 
не толь кі на вы со кім, але 
і на мяс цо вым уз роў ні. 
Гэ та па слу жыць і спра ве 
ўма ца ван ня гу ма ні тар най 
бяс пе кі».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2020 года.

За да чы, па стаў ле ныя 
кра і най, вы ка на ны

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 сё май 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 ка ле гі!

За ключ ная се сія Па ла ты прад стаў-

ні коў шос та га склі кан ня, а ра зам з ёй 

і чар го вы пар ла менц кі цыкл па ды хо-

дзяць да свай го за вяр шэн ня.

Уся на ша дзей насць бы ла пад па рад-

ка ва на аба ро не су ве рэ ні тэ ту, за бес пя-

чэн ню ўстой лі ва га раз віц ця кра і ны, са-

цы яль най ста біль нас ці і рос ту даб ра бы ту 

гра ма дзян — уся му та му, што скла дае 

асно ву на ме ча на га кі раў ні ком дзяр жа вы і 

адоб ра на га на ро дам па лі тыч на га кур су.

Бач ным вы ні кам пра ве дзе най ра бо-

ты з'яў ля юц ца больш за 280 за ко наў, 

якія ахоп лі ва юць усе сфе ры жыц ця 

дзяр жа вы і гра мад ства.

Най важ ней шы мі за ка на даў чы мі 

пры яры тэ та мі для нас бы лі за бес пя чэн не ды на міч на га раз віц ця эка но мі кі, 

па вы шэн не яе кан ку рэн та здоль нас ці і зні жэн не ўраз лі вас ці да ўздзе ян ня 

знеш ніх фак та раў.

Гэ тым мэ там па слу жы ла ўдас ка наль ван не за ка на даў ства ў ін вес-

ты цый най, бюд жэт на-пад атко вай, фі нан са вай сфе рах, роз ных га лі нах 

рэ аль на га сек та ра эка но мі кі і сфе ры па слуг.

Адзін з га лоў ных кры тэ ры яў зда ро ва га дзе ла во га клі ма ту — праз рыс-

тасць і ста біль насць пад атко вых пра ві лаў. Унёс кам дэ пу та таў у вы ра шэн-

не гэ тай за да чы ста лі но вы Пад атко вы ко дэкс і ап ты мі за цыя ме ха ніз маў 

пры цяг нен ня пры ват на га ка пі та лу ў буй ныя інф ра струк тур ныя 

пра ек ты.

Доб ры за чын 
на бу ду чы ню

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 заключным 

пасяджэнні сё май 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 шае ра бо ту шос тае склі-

кан не Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на-

га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь. А зна чыць, 

мож на пад вес ці асноў ныя вы ні кі на шай 

дзей нас ці.

За час ра бо ты склі кан ня адоб ра на 

283 за ко ны, пры ня та да ве да ма 15 дэ крэ-

таў. Се на тар скі кор пус ак тыў на ўдзель-

ні чаў у вы ра шэн ні най важ ней шых за дач 

са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця, па-

стаў ле ных кі раў ні ком дзяр жа вы. У дзяр-

жаў ныя ор га ны на кі ра ва на больш за 

70 іні цы я тыў Са ве та Рэс пуб лі кі па клю-

ча вых пры яры тэ тах пя ці год кі: за ня тасць, 

ін вес ты цыі, экс парт, ліч ба ві за цыя, ма ла-

дзёж ная па лі ты ка. Боль шасць з іх знай шла ад люст ра ван не ў нар ма тыў ных 

пра ва вых ак тах па лі бе ра лі за цыі біз не су, су мес ным пла не дзе ян няў ура да 

і На цы я наль на га бан ка на 2020 год. Ха чу па дзя ка ваць кож на му з вас за 

ак тыў ную дзяр жаў ную па зі цыю, ва шы пра па но вы.

Мно гія за да чы, якія ста я лі пе рад Са ве там Рэс пуб лі кі, уда ло ся вы ра шыць 

дзя ку ю чы кан струк тыў на му і зла джа на му ўза е ма дзе ян ню з ура дам, дзярж-

орга на мі, мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды. У сва ёй дзей нас ці мы аба пі ра лі ся на дум-

кі кі раў ні коў прад пры ем стваў, на ву коў цаў, экс пер таў. З іх удзе лам пра ве дзе на 

больш за 40 ме ра пры ем стваў Са ве та Рэс пуб лі кі: круг лых ста лоў, па ся джэн няў 

сек цый на ву ко ва-кан суль та тыў на га са ве та, вы яз ных па шы ра ных 

па ся джэн няў, пар ла менц кіх слу хан няў. СТАР. 3 СТАР. 3

На су пе рак пра та ко лу і тра ды цы ям: учо ра кі раў нік 

кра і ны аса біс та прад ста віў ка лек ты ву Мінскага 

абл вы кан ка ма но ва га кі раў ні ка Аляк санд ра Тур-

чы на, кан ды да ту ра яко га за цвер джа на на пя рэ-

дад ні на па за чар го вай се сіі аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў. Бы лы стар шы ня вы ка наў ча га ка мі тэ-

та Ана толь Іса чан ка бу дзе вы кон ваць аба вяз кі 

ўпаў на ва жа на га Прэ зі дэн та па Мін скай воб лас ці. 

Гэ та, да рэ чы, уні каль ны вы па дак, ка лі Прэ зі дэнт 

па кі дае бы ло га кі раў ні ка воб лас ці на та кой па са-

дзе. Больш за тое, Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве-

да міў, што пла нуе на зна чыць Ана то ля Іса чан ку 

чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі.

Ся род не каль кіх кан ды да тур, якія пра па ноў ва лі ся 

на па са ду кі раў ні ка рэ гі ё на, Прэ зі дэнт вы браў Аляк-

санд ра Тур чы на. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 

што но вы гу бер на тар — ста лы кі раў нік, пад рых та ва ны 

для вы ра шэн ня са мых вост рых пы тан няў, не чу жы для 

Мін шчы ны. Пры на зна чэн ні кі раў нік кра і ны на га даў пра 

важ насць ра бо ты з кад ра мі. Ён па пя рэ дзіў: сі ту а цыя ў 

кра і не та кая, што па слаб лен няў кі раў ні кам 

не бу дзе.

«ГЭ ТА НА ША КРА І НА, 
І МЫ БУ ДЗЕМ 
ВЫ ЗНА ЧАЦЬ, 

ЯК ЁЙ БЫЦЬ ДА ЛЕЙ»
Прэ зі дэнт пра вёў на ра ду 

з ак ты вам Мін скай воб лас ці

СТАР. 2 Фо
та
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