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Пра ве дзе на да стат ко ва 

аб'ём ная ра бо та па раз віц ці 

прад пры маль ніц тва. Яна за кра-

ну ла шы ро кі спектр пы тан няў, 

у тым лі ку зняц це ад мі ніст ра-

цый ных бар' е раў, дэ кры мі на лі-

за цыю эка на міч най дзей нас ці, 

удас ка наль ван не пра цоў ных 

ад но сін і па шы рэн не маг чы-

мас цяў са ма за ня тас ці.

Шэ раг за ко наў быў пры ня-

ты ў мэ тах раз віц ця ІТ-сек та-

ра, больш эфек тыў най рэа лі-

за цыі тран зіт на га па тэн цы я лу 

кра і ны, пад трым кі ма ло га і 

ся рэд ня га біз не су ў сель скай 

мяс цо вас ці.

Вя лі кі комп лекс пы тан няў 

вы ра ша ны ў га лі не са цы яль-

най па лі ты кі. На шы на ма ган ні 

бы лі на кі ра ва ныя на пад тры-

ман не на леж на га ўзроў ню 

жыц ця гра ма дзян, раз віц цё 

ча ла ве ча га па тэн цы я лу, пад-

трым ку най больш не аба ро не-

ных ка тэ го рый на сель ніц тва.

Уне се ны за па тра ба ва ныя 

змя нен ні ў за ко ны па пы тан-

нях жыл лё вых ад но сін, ака-

зан ня жыл лё ва-ка му наль ных і 

са цы яль ных па слуг, пен сій на га 

за бес пя чэн ня, дзяр жаў най пад-

трым кі сем' яў, якія вы хоў ва юць 

дзя цей, ве тэ ра наў і ін ва лі даў.

Акра мя та го, трэ ба зга даць 

ма дэр ні за цыю за ка на даў ства 

аб ахо ве зда роўя і рэа лі за-

цыю не каль кіх дэ пу тац кіх за-

ка на даў чых іні цы я тыў у сфе ры 

эка ло гіі.

Пар ла мен та рыі апе ра тыў на 

рэ ага ва лі на ўзнік нен не па гроз 

на цы я наль най бяс пе цы і гра-

мад ска му даб ра бы ту. Тут нам 

ня рэд ка да во дзі ла ся іс ці на да-

во лі жорст кія і ра шу чыя ме ры. 

Але ме на ві та та кая па зі цыя, 

на прык лад, да па маг ла зні зіць 

гра дус нар ка тыч най па гро зы і 

аба ра ніць на шу мо ладзь.

Зра зу ме ла, мно гія за ко на-

пра ек ты ме лі шы ро кі гра мад-

скі рэ за нанс. Та му ра бо та над 

імі пра во дзі ла ся мак сі маль на 

ад кры та. Цес нае ўза е ма дзе-

ян не з экс пер та мі, прак ты камі, 

прад стаў ні ка мі гра мад скіх 

аб' яд нан няў да па ма га ла нам 

зна хо дзіць ра шэн ні, якія за-

бяс печ ва юць ба ланс ін та рэ саў 

дзяр жа вы і гра мад ства.

У рам ках гэ тай ра бо ты 

асаб лі вая ўва га бы ла ўдзе ле-

на перс пек ты вам раз віц ця на-

цы я наль на га за ка на даў ства, 

што ў комп лек се з вы ні ка мі 

вы ву чэн ня пра ва пры мя няль-

най прак ты кі ства рае ня дрэн-

ны за чын для но ва га скла ду 

дэ пу тац ка га кор пу са.

Тое ж са мае мож на ска заць 

і пра на шы на пра цоў кі ў сфе-

ры пар ла менц кай дып ла ма тыі. 

Са май важ най па дзе яй у гэ тым 

пла не не толь кі для пар ла мен-

та, але і для ўсёй кра і ны з'я ві-

ла ся пра вя дзен не ў 2017 го дзе 

ў Мін ску што га до вай се сіі Пар-

ла менц кай асамб леі АБ СЕ.

Прай шоў шы пад зна кам 

іні цы я ты вы «Хель сін кі-2», яна 

сур' ёз на паў плы ва ла на па ляп-

шэн не ат мас фе ры ўспры ман ня 

Бе ла ру сі за мя жой і ўма ца ва ла 

рэ пу та цыю Мін ска як на дзей-

най між на род най пе ра га вор-

най пля цоў кі.

Мы на пра ца ва лі доб рую 

ба зу для на рошч ван ня двух-

ба ко вых су вя зяў, асаб лі ва на 

еў ра пей скім век та ры. На ша 

дэ ле га цыя ўпер шы ню ў гіс то-

рыі су ве рэн най Бе ла ру сі на-

ве да ла з афі цый ным ві зі там 

Швей ца рыю. Мы вый шлі на 

вы со кі ўзро вень кан так таў з 

поль скі мі ка ле га мі. Нам уда-

ло ся ад на віць ра бо ту бе ла-

рус ка-бры тан скай і бе ла рус-

ка-бель гій скай груп друж бы. 

Ды на міч на раз ві ва юц ца на шы 

ад но сі ны з пар ла мен та ры я мі 

Гер ма ніі. І гэ та толь кі са мыя 

на гляд ныя пры кла ды.

А ў цэ лым на шы су вя зі ахоп-

лі ва юць прак тыч на ўсе рэ гі ё ны 

све ту, што цал кам ад па вя дае 

прын цы пу шмат век тар нас ці 

бе ла рус ка га знеш не па лі тыч-

на га кур су.

Сён ня мы кан так ту ем з за-

ка на даў чы мі ор га на мі больш 

чым 80 кра ін. Акра мя та го, дэ-

пу та ты ця пе раш ня га склі кан ня 

мо гуць за пі саць у свой ак тыў 

больш за 10 но вых да ку мен-

таў, якія па поў ні лі да га вор ную 

ба зу двух ба ко ва га су пра цоў-

ніц тва.

Мы змаг лі сур' ёз на ўма ца-

ваць свае па зі цыі ў між пар-

ла менц кай су по лцы. Вы ні кам 

пры знан ня на шых на ма ган няў 

у ПА АБ СЕ з'я ві ла ся ад на га-

лос ная пад трым ка чле на мі гэ-

тай уплы во вай ар га ні за цыі ўсіх 

трох рэ за лю цый, пад рых та ва-

ных па іні цы я ты ве Бе ла ру сі.

Больш кан струк тыў ны мі 

ста лі на шы ўза е ма ад но сі ны 

з пар ла менц кім вы мя рэн нем 

Цэнт раль на-Еў ра пей скай іні-

цы я ты вы і Пар ла менц кай 

асамб ле яй Са ве та Еў ро пы.

Па зі тыў ны мі вы ні ка мі ад-

зна ча на і ра бо та па ўма ца-

ван ні ін тэ гра цый ных су вя зяў 

на пост са вец кай пра сто ры, 

перш за ўсё ў рам ках Пар ла-

менц ка га Схо ду Са ю за Бе ла-

ру сі і Ра сіі.

За па раў наль на ка рот кі 

час нам уда ло ся ап ты мі за-

ваць рас хо да ван не срод каў 

са юз на га бюд жэ ту, вы ка нан-

не су мес ных пра грам, пра су-

нуц ца ў вы ра шэн ні не ка то рых 

праб лем, звя за ных з за бес пя-

чэн нем роў на сці пра воў гра ма-

дзян і суб' ек таў гас па да ран ня 

дзвюх кра ін.

Па лі ніі ін шых пост са вец-

кіх між пар ла менц кіх струк тур 

асаб лі вы ак цэнт быў зроб ле-

ны на рас крыц ці па тэн цы я лу 

ма дэль най за ка нат вор час ці. 

Перс пек тыў ны план гэ тай ра-

бо ты ў СНД на най блі жэй шыя 

два га ды скла дзе ны з улі кам 

на шых пра па ноў.

У 2016 го дзе На цы я наль-

ны сход упер шы ню быў прад-

стаў ле ны ў якас ці па ста ян на га 

на зі раль ні ка на па ся джэн нях 

Ла ці на а ме ры кан ска га пар-

ла мен та. А да за вяр шэн ня 

склі кан ня мы знач на на блі зі-

лі ся да вы ра шэн ня пы тан ня аб 

атры ман ні та ко га ж ста ту су ў 

Пар ла менц кай кан фе рэн цыі 

Бал тый ска га мо ра і Пан а фры-

кан скім пар ла мен це.

На рошч ва ю чы сваю знеш-

не па лі тыч ную ак тыў насць, 

дэ пу та ты спры я лі ад крыц цю 

но вых рын каў, ума ца ван ню 

ганд лё ва-эка на міч ных су вя-

зяў, пра соў ван ню воб ра зу Бе-

ла ру сі як ІT-кра і ны і важ на га 

су вяз на га звя на па між ус ход-

няй і за ход няй ма дэ ля мі эка-

на міч най ін тэ гра цыі.

Пры не па срэд ным са дзей-

ні чан ні пар ла мен та ры яў ды-

на міч на раз ві ва ец ца су пра-

цоў ніц тва з рэ гі ё на мі Ра сіі і 

Уз бе кі ста на, уста наў лі ва юц ца 

пра мыя дзе ла выя кан так ты з 

біз нес-су пол кай «да лё кай ду-

гі», рэа лі зу юц ца ка а пе ра цый-

ныя і ін вес ты цый ныя пра ек ты 

ў Егіп це, Па кі ста не і Су да не.

Зра зу ме ла, асо бым кло па-

там дэ пу тац ка га кор пу са бы-

ла не па срэд ная ра бо та з вы-

бар шчы ка мі. Жы выя стасункі 

з людзь мі, ад кры ты дыя лог з 

гра ма дзян скай су поль нас цю 

да зва ля лі нам апе ра тыў на вы-

хо дзіць на ак ту аль ныя за ка-

на даў чыя іні цы я ты вы, са дзей-

ні чаць вы ра шэн ню на спе лых 

праб лем рэ гі ё наў і па трэб на-

шых гра ма дзян.

За гэ тыя га ды бы ло раз гле-

джа на больш за 30 ты сяч зва-

ро таў, пры ня та звыш 33 ты сяч 

ча ла век. Дэ пу та ты да па маг лі 

сот ням з іх улад ка вац ца на 

ра бо ту, прай сці пе ра пад рых-

тоў ку або ства рыць свой біз-

нес. Мно гім прад пры ем ствам 

ака за на пад трым ка ў пе ра адо-

лен ні фі нан са вых і вы твор чых 

цяж кас цяў.

У рам ках Го да ма лой ра-

дзі мы з удзе лам пар ла мен та-

ры яў рэа лі за ва ны комп лекс 

іні цыя тыў па доб ра ўпа рад ка-

ван ні га ра доў і вё сак, раз віц ці 

са цы яль най інф ра струк ту ры, 

ра мон це мяс цо вых да рог, за-

ха ван ні гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны.

Па ва жа ныя ка ле гі!

Ха чу сар дэч на па дзя ка ваць 

вам за ра бо ту. Яе вы ні кі га во-

раць са мі за ся бе. Вы заў сё ды 

зна хо дзі лі ся на ва чах і спра-

вай да каз ва лі сваю ад да насць 

Ра дзі ме і на ро ду Бе ла ру сі.

Вы ра шэн не мно гіх пы тан-

няў да ва ла ся нам ня прос та, 

па тра ба ва ла гра ніч най кан-

цэнт ра цыі сіл і вы со кай ад-

каз нас ці. Але шчы рае імк нен-

не пры нес ці ка рысць кра і не і 

сва ім вы бар шчы кам, ак тыў-

ная гра ма дзян ская па зі цыя і 

ўмен не пра ца ваць у ка ман-

дзе ня змен на да па ма га лі нам 

пра соў вац ца да да сяг нен ня 

па стаў ле ных мэт.

Не ад цяг ва ю чы ся на да-

рэмныя спрэч кі і са ма рэ кла-

му, дэ пу та ты шос та га склі кан-

ня спа кой на і па-дзе ла во му 

вы кон ва лі свой пра фе сій ны 

аба вя зак. Тым са мым бы лі 

за ха ва ны пе ра ем насць у ра-

бо це Па ла ты прад стаў ні коў і 

тра ды цыі су пра цоў ніц тва з усі-

мі ўдзель ні ка мі за ка на даў ча га 

пра цэ су, дзяр жаў ны мі ор га на-

мі і струк ту ра мі гра ма дзян скай 

су поль нас ці.

Ця пер гэ тую вы са ка род ную 

мі сію трэ ба бу дзе вы ка наць 

дэ пу та там, якія пра цяг нуць 

сваю дзей насць у аб ноў ле ным 

скла дзе пар ла мен та. І я ўпэў-

не ны — вы спра ві це ся.

Але і дэ пу та ты шос та га склі-

кан ня, якія за вяр ша юць ажыц-

цяў лен не сва іх паў на моц тваў, 

не за ста нуц ца ўба ку ад агуль-

най спра вы. Бо дэ пу тат не бы-

вае бы лым. І гэ та не прос та 

сло вы. Да вер, ад ной чы ака за-

ны на ро дам, нам да во дзіц ца 

апраўд ваць усё жыц цё.

Вы клі кі, якія паў ста юць пе-

рад кра і най на су час ным эта-

пе, па тра бу юць кан са лі да цыі 

ўсіх зда ро вых сіл гра мад ства. 

А зна чыць, ва шы во пыт і ве ды, 

па ва жа ныя ка ле гі, бу дуць заў-

сё ды за па тра ба ва ныя.

Асоб ных слоў па дзя кі за-

слу гоў ва юць ра бот ні кі Сак ра-

та ры я та Па ла ты прад стаў ні-

коў, па моч ні кі дэ пу та таў і ўсе, 

хто ак тыў на да па ма гаў нам 

у ня лёг кай дэ пу тац кай дзей-

нас ці.

Ад усёй ду шы жа даю ўсім 

вам, ва шым род ным і бліз-

кім моц на га зда роўя, шчас ця, 

здзяйс нен ня пра фе сій ных і 

аса біс тых пла наў і но вых пос-

пе хаў у пра цы на ка рысць род-

най Бе ла ру сі.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па вы шэн ню якас ці за ка нат вор ча га 

пра цэ су за клі ка ны са дзей ні чаць За кон 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб нар ма тыў ных 

пра ва вых ак тах», у пад рых тоў ку яко га 

Са вет Рэс пуб лі кі ўнёс шмат сіс тэм ных іні-

цыя тыў. На шы пра па но вы па праг на за ван-

ні на ступ стваў пры няц ця за ко на пра ек таў, 

уклю ча ю чы ацэн ку іх рэ гу лю ю ча га ўздзе-

ян ня на ўмо вы прад пры маль ніц кай дзей-

нас ці, па кет ным прын цы пе пад рых тоў кі 

пра ек таў нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, 

пра вя дзен ні пра ва во га ма ні то рын гу ўлі-

ча ны і па сва ёй сут нас ці з'яў ля юц ца іна ва-

цый ны мі ў за ко на пра ект най дзей нас ці.

Сур' ёз ная ра бо та пра ве дзе на па ўдас-

ка на лен ні за ка на даў ства ў ін вес ты цый-

най, бюд жэт на-пад атко вай, фі нан са вай 

сфе рах. Пра па но вы Са ве та Рэс пуб лі кі 

вы ка ры ста ныя Са ве там Мі ніст раў пры 

да пра цоў цы па ке та пра гноз ных да ку-

мен таў на 2020 год, фар мі ра ван ні Пра-

гра мы дзей нас ці ўра да на 2018—2020 

га ды, пла на дзе ян няў па ства рэн ні ўмоў 

для раз віц ця эка но мі кі, у ін шых сіс тэм ных 

да ку мен тах.

Знач ная част ка раз гле джа ных нар ма-

тыў ных пра ва вых ак таў на кі ра ва на на за-

бес пя чэн не эфек тыў нас ці рэ аль на га і фі-

нан са ва га сек та раў эка но мі кі. Гэ та за ко ны 

аб ін вес ты цый ных фон дах, аб на ту раль-

ных ма на по лі ях, ва лют ным рэ гу ля ван ні 

і ва лют ным кант ро лі, элект ра су вя зі, су-

праць дзе ян ні ма на па ліс тыч най дзей нас ці і 

раз віц ці кан ку рэн цыі і мно гія ін шыя.

У Са вет Мі ніст раў уне се ны пра па но вы 

па ўдас ка на лен ні за ка на даў ства ў сфе ры 

ўла даль ніц ка га на гля ду, рас па ра джэн ня 

дзяр жаў най ма ё мас цю, пра ва во га рэ гу ля-

ван ня кар па ра тыў най ад каз нас ці кі раў ні-

коў гас па дар чых та ва рыст ваў і чле наў іх 

ка ле гі яль ных ор га наў кі ра ван ня.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі ўзя лі ак тыў-

ны ўдзел у рас пра цоў цы но вай рэ дак цыі 

Пад атко ва га ко дэк са і ўзгад нен ні па зі цый 

дзяр жаў ных ор га наў і біз нес-су пол кі па 

гэ тым важ ным нар ма тыў ным пра ва вым 

ак це. Па ся джэн не прэ зі ды у ма на ву ко ва-

кан суль та тыў на га са ве та, якое мы пра вя лі 

ў Ма гі лё ве ў ве рас ні 2019 го да з шы ро-

кім ко лам удзель ні каў, да зво лі ла вы зна-

чыць да лей шыя кі рун кі ўдас ка наль ван ня 

пад атко ва га за ка на даў ства.

Знач ны блок за ко наў, адоб ра ных Са-

ве там Рэс пуб лі кі, на цэ ле ны на вы ра шэн-

не пы тан няў у са цы яль най сфе ры. У іх 

лі ку па праў кі ў Пра цоў ны ко дэкс і но вая 

рэ дак цыя Жыл лё ва га ко дэк са. Мно гія на-

шы пра па но вы ўлі ча ны пры ка рэк ці роў цы 

за ка на даў ства ў га лі не ахо вы зда роўя, 

аду ка цыі, на ву кі, ту рыз му.

Клю ча вой іні цы я ты вай шос та га склі-

кан ня стаў ма ні то рынг за ка на даў ча га 

за бес пя чэн ня 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, ін шых 

най важ ней шых ра шэн няў кі раў ні ка дзяр-

жа вы.

Ка ле гі!

Асо бая ўва га Са ве там Рэс пуб лі кі як 

па ла тай тэ ры та ры яль на га прад стаў-

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

Бе ла русь удзя ля ла ся пы тан ням рэ гі я наль-

най па лі ты кі. Ва ўрад на кі ра ва ны сіс тэм-

ныя пра па но вы па па ско ра ным раз віц ці 

рэ гі ё наў, асаб лі ва тых, што зна хо дзяц ца 

ў аб' ек тыў на скла да ных эка на міч ных умо-

вах. Пра па на ва ныя ме ры, якія спры я юць іх 

са ма раз віц цю, на дан ню ад мі ніст ра цыйна-

тэ ры та ры яль ным адзін кам боль шай эка-

на міч най са ма стой нас ці і інш.

Гэ тыя іні цы я ты вы бы лі вы пра ца ва ны 

на асно ве ана лі зу ста ну спраў на мес-

цах, у тым лі ку ў Брэсц кай воб лас ці, дзе я 

з'яў ля ю ся ўпаў на ва жа ным прад стаў ні ком 

кі раў ні ка дзяр жа вы.

Ха чу так са ма ад зна чыць ра бо ту чле наў 

Са ве та Рэс пуб лі кі па вы ра шэн ні мяс цо вых 

за дач: доб ра ўпа рад ка ван не, ЖКГ, па вы-

шэн не якас ці ака зан ня ме ды цын скіх па-

слуг, удас ка наль ван не сіс тэ мы аду ка цыі і 

інш. Уся го се на тар скім кор пу сам шос та га 

склі кан ня пра ве дзе на ка ля чатырох тысяч 

аса біс тых пры ёмаў гра ма дзян, раз гле джа-

на амаль 16 тысяч зва ро таў.

Ак тыў на раз ві ва ла ся на ша су пра цоў-

ніц тва з мяс цо вы мі Са ве та мі дэ пу та таў. 

Усе ба ко ва вы ву ча ла ся і пад трым лі ва ла ся 

дзей насць аса цы я цый, якія аб' яд ноў ва юць 

шэ раг Са ве таў дэ пу та таў. Раз ліч ва ем, 

што на за па ша ны во пыт бу дзе ка рыс ны 

для Са ве та Рэс пуб лі кі сё ма га склі кан ня.

Най важ ней шы пры яры тэт для Са вета 

Рэс пуб лі кі — ра бо та з мо лад дзю. На-

шы на ма ган ні бы лі на кі ра ва ныя на раз-

віц цё ма ла дзёж на га пар ла мен та рыз му, 

пад трым ку яр кіх і та ле на ві тых хлоп цаў і 

дзяў чат, якія імк нуц ца быць ка рыс ны мі 

сва ёй кра і не. Раз ліч ва ем на тое, што сё-

мае склі кан не пра цяг не гэ ту дзей насць. 

Між пар ла менц кая асамб лея СНД бе ла-

рус кі пар ла менц кі до свед ра бо ты з мо лад-

дзю рэ ка мен да ва ла для вы ка ры стан ня 

кра і нам Са друж нас ці.

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

На сы ча ным быў між на род ны па ра-

дак дня шос та га склі кан ня. Упер шы ню 

Мінск стаў пля цоў кай для пра вя дзен ня 

маш таб ных між на род ных пар ла менц кіх 

ме ра пры ем стваў — Пар ла менц кай асамб-

леі Цэнт раль на-Еў ра пей скай іні цы я ты вы, 

па ся джэн ня Бю ро Кан фе рэн цыі рэ гі я наль-

ных і мяс цо вых ор га наў ула ды Ус ход ня га 

парт нёр ства, Між на род на га фо ру му на-

цы я наль ных ка ар ды на та раў па да сяг нен ні 

Мэт устой лі ва га раз віц ця.

Тра ды цый на пад эгі дай Са ве та Рэс-

пуб лі кі і Са ве та Фе дэ ра цыі пра во дзі-

ліся фо ру мы рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, 

у рам ках якіх пад пі са ны дзя сят кі буй ных 

ка мер цый ных кант рак таў і па гад нен няў 

аб су пра цоў ніц тве. У Мін ску прай шоў 

І Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на. 

Пры са дзей ні чан ні Са ве та Рэс пуб лі кі ад-

быў ся Бе ла рус ка-Поль скі дзе ла вы фо-

рум «Доб ра су сед ства-2019». Усе гэ тыя 

ме ра пры ем ствы са дзей ні ча лі ўма ца ван ню 

між на род ных су вя зяў з на шы мі парт нё-

ра мі, па вы шэн ню ро лі між пар ла менц ка га 

су пра цоў ніц тва.

Ця пе раш няя се сія пра хо дзіць на пя рэ-

дад ні 20-год дзя Да га во ра аб ства рэн ні 

Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі. Са вет 

Рэс пуб лі кі ра біў усё, што ад яго за ле жыць, 

каб раз віц цё ін тэ гра цыі ажыц цяў ля ла ся 

з улі кам на цы я наль ных ін та рэ саў і стро-

га на асно ве прын цы паў, за кла дзе ных у 

Да га во ры.

1 сту дзе ня 2020 го да споў ніц ца пяць га-

доў Да га во ру аб Еў ра зій скім эка на міч ным 

са ю зе. Стар шын ства Бе ла ру сі ў ор га нах 

ЕА ЭС у 2020 го дзе па він на на даць ім пульс 

раз віц цю гэ та га рэ гі я наль на га аб' яд нан-

ня. Та кая за да ча па стаў ле на Прэ зі дэн там 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь А. Р. Лу ка шэн кам. 

ЕА ЭС па ві нен стаць паў на вар тас ным эка-

на міч ным са юзам з роў ны мі ўмо ва мі для 

ўсіх удзель ні каў. На пе ра дзе вя лі кая ра-

бо та па фар мі ра ван ні агуль на га рын ку 

без вы клю чэн няў і аб ме жа ван няў. Трэ ба 

па вы шаць прэ стыж ЕА ЭС, уз мац няць яго 

ро лю ў са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці 

дзяр жаў-чле наў.

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

У на ступ ным го дзе мы ад зна чым 

75-год дзе Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 

вай не. Свя та Пе ра мо гі бы ло і за ста ец ца 

свя шчэн ным для лю дзей усіх па ка лен няў. 

Са вет Рэс пуб лі кі ўхва ліў за ко на пра ек ты, 

на кі ра ва ныя на ўзмац нен не ба раць бы 

з пра па ган дай на цыз му і эк стрэ міз му, 

у тым лі ку на ўзмац нен не ад каз нас ці ў 

гэ тай сфе ры.

Па ва жа ныя ка ле гі!

За час ра бо ты ў пар ла мен це вы атры-

ма лі доб ры во пыт за ка нат вор чай, між-

пар ла менц кай, кі раў ніц кай дзей нас ці. 

30 чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна ча ны 

дзяр жаў ны мі ўзна га ро да мі.

У склад сё ма га склі кан ня ўвай шлі 

11 чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі шос та га склі-

кан ня. Спа дзя ём ся, што дзя ку ю чы іх на-

ма ган ням той за чын, які на мі на пра ца ва-

ны, бу дзе ка рыс ны і зной дзе эфек тыў нае 

пры мя нен не ў ра бо це на шых ка лег.

Раз ліч ва ем, што вы па дзе лі це ся сва ім 

во пы там і ве да мі з чле на мі Са ве та Рэс-

пуб лі кі но ва га склі кан ня, пра цяг не це зай-

маць ак тыў ную гра ма дзян скую па зі цыю 

і за ста ня це ся для Са ве та Рэс пуб лі кі на-

дзей ны мі па моч ні ка мі ў сва іх рэ гі ё нах.

Дзя куй вам за ра бо ту!

Жа даю вам, ва шым род ным і бліз кім 

зда роўя, даб ра бы ту, пос пе хаў ва ўсіх па-

чы нан нях.

Доб ры за чын 
на бу ду чы ню

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


