
МЫ НІ КО МУ 
НЕ ПА ГРА ЖА ЕМ

Яшчэ ў хо дзе агля ду ўзо раў зброі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка за явіў: тут са бра лі ся не 

для та го, каб ка му-не будзь па гра жаць 

або раз гар нуць ней кую пі я раў шчы ну, гэ та 

што дзён нае жыц цё. Па вод ле слоў бе ла-

рус ка га лі да ра, ма дэр ні зу юць ай чын ныя 

Уз бро е ныя Сі лы ўжо чац вёр ты раз, уліч-

ва ю чы су час ныя тэх ніч ныя срод кі і во пыт 

кан флік таў у све це.

На да лё кім пер шым эта пе вы зна ча лі-

ся з коль кас ным са ста вам ар міі — маў-

ляў, для ча го кам пакт най кра і не бы ло 

250—300 ты сяч ва ен ных? Акра мя та го, 

па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, пер шы 

крок на шай не за леж най су ве рэн най ар-

міі — ра шэн не Прэ зі дэн та, каб па кі ну тую 

ў вы ні ку раз ва лу СССР тэх ні ку пе ра ста-

лі «рэ заць» і вы во зіць. Так раз бой быў 

спы не ны.

По тым бы лі ўзбро е ныя кан флік ты ў 

све це. У на шай кра і не з'я ві лі ся на ву ко-

ва-да след чыя гру пы, вы ву ча лі во пыт гэ-

тых вой наў. «Ста я ла пы тан не, як пры-

ста са ваць вой ска і ўзбра ен не да на шых 

умоў, — рас тлу ма чыў кі раў нік дзяр жа-

вы. — По тым бы лі чар го выя вой ны. Гэ та 

быў трэ ці этап. Мы вы му ша ны бы лі ства-

раць сі лы спе цы яль ных апе ра цый».

«Ця пер мы ба чым, што ад бы ва ец ца 

не да лё ка ад нас, што ад бы ва ец ца ў Сі-

рыі. Вы ву ча ю чы сі ту а цыю, мы ўжо аб са-

лют на ра зу ме ем, якой бу дзе, не дай бог, 

вай на, як мы па він ны аба ра няц ца, якая 

коль касць на шых Уз бро е ных Сіл па він на 

быць. Усё вы зна ча на ад жыц ця, — ска заў 

Прэ зі дэнт. — І мною бы ла па стаў ле на за-

да ча, каб мы пры сту пі лі да рас пра цоў кі 

но вых узо раў зброі, па трэб ных для аба ро-

ны Бе ла ру сі. І па коль кі ства рэн не но ва га 

вель мі за трат на і до ра га, нам трэ ба бы ло 

са ста ро га зра біць са мае су час нае.

Ён так са ма да даў, што для Бе ла ру сі 

не тан кі га лоў нае, не са ма лё ты, а спе-

цы яль ныя вой скі, га то выя да хут ка га 

рэагавання.

«Мы не збі ра ем ся ва я ваць за кра ем 

све ту. Нам трэ ба аба ра ніць Бе ла русь. І 

пад гэ та трэ ба ства раць са мую су час ную 

ар мію і ад па вед нае ўзбра ен не», — кан-

ста та ваў Прэ зі дэнт.

УМЕЦЬ СТВА РЫЦЬ СВАЁ
Па вы ні ках дэ ман стра цыі маг чы мас-

цяў но ва га ай чын на га ўзбра ен ня кі раў нік 

дзяр жа вы па гу та рыў з жур на ліс та мі.

На пы тан не аб тым, на коль кі сён ня 

Дзяр жаў ны ва ен на-пра мыс ло вы ка мі тэт 

спраў ля ец ца з ус кла дзе ны мі на яго за да-

ча мі, Прэ зі дэнт ад зна чыў, што не за леж-

насць у вы твор час ці і ма дэр ні за цыі для 

лю бой кра і ны — пы тан не № 1. Бе ла рус кі 

лі дар пры вёў у прык лад Ра сій скую Фе-

дэ ра цыю:

«Я час та су стра ка ю ся з Прэ зі дэн там 

Ра сіі, для яго больш важ най праб ле мы 

ня ма, хоць у іх і так з ча соў Са вец ка-

га Са ю за — Ра сія асноў ная ба за бы ла 

вы твор час ці на шай зброі, — спад чы на 

за ста ла ся не ма лая, але тым не менш сёе-

тое для су час най зброі яны куп ля лі. Ця-

пер пы тан не № 1 у Расіі — сыс ці на огул 

ад ім пар ту», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

У якас ці пры кла ду Аляк сандр Лу ка шэн-

ка на зваў на ступ ную сі ту а цыю: на ват ма ю-

чы бліз кія ад но сі ны з Бе ла рус сю, бу ду ю чы 

адзі ную Са юз ную дзяр жа ву, Ра сія на ба зе 

прад пры ем ства «КамАЗ» ства рае транс-

парт для пе ра воз кі ядзер ных ра кет. Ён 

да даў, што пы таў ся ва Ула дзі мі ра Пу ці на: 

на вош та гэ та ра біць, ка лі та кі транс парт 

бе ла рус кай вы твор час ці па стаў ля ец ца ў 

Ра сію. «Ён мне пра ма ка жа: доб ра, сён ня 

ў Бе ла ру сі Лу ка шэн ка, ула да і ін шае, мы 

ба чым і куп ля ем, але ў перс пек ты ве мы 

па він ны быць аб са лют на пе ра ка на ныя, што 

асаб лі ва для ядзер най зброі — гэ та га лоў-

ная зброя ў лю бой кра і не — мы па він ны 

быць не за леж ныя, — па дзя ліў ся пад ра-

бяз нас ця мі раз мо вы з кі раў ні ком Ра сіі бе-

ла рус кі лі дар. — Вы ра зу ме е це, на коль кі 

сур' ёз на ста іць пы тан не не за леж нас ці ў 

аба ро не кра і ны?».

У су вя зі з гэ тым, пад крэс ліў Прэ зі дэнт, 

бы ла па стаў ле на за да ча: піс та ле ты, аў-

та ма ты, страл ко вая зброя і бо еп ры па сы 

да яе ў Бе ла ру сі па він ны быць. Ён так са-

ма звяр нуў ува гу, што гэ та не аб ход на і 

для та го, каб пры ўзнік нен ні ва ен най па-

гро зы мож на бы ло кож на му (да рос ла му 

гра ма дзя ні ну) вы даць зброю для аба ро-

ны Ра дзі мы. «Але для гэ та га трэ ба мець 

сваё. Тое, што мож на пе ра даць мір на му 

на сель ніц тву, якое бу дзе аба ра няць сваю 

кра і ну. Да лей — бо лей: не бу дзем жа мы 

раз ліч ваць на мір нае на сель ніц тва, якое 

бу дзе ва я ваць. Гэ та ўжо край ні вы па дак, 

не дай бог. Ар мія па він на быць пад рых-

та ва на, коль касць гэ тай ар міі па він на 

быць ад па вед най, і яна па він на мець 

тую зброю, якая нам трэ ба. Я пры во дзіў 

прык лад: нам авія нос цы не па трэб ныя, 

нам стра тэ гіч ныя бам бар дзі роў шчы кі, 

якія ня суць ядзер ную зброю, так са ма не 

па трэб ныя. У нас ня ма ядзер най зброі, 

мы не збі ра ем ся яе ства раць», — кан-

ста та ваў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: 

Бе ла ру сі трэ ба зброя, якая бу дзе вы-

ка рыс тоў вац ца вы ключ на для аба ро ны, 

толь кі на на шай тэ ры то рыі і для на ня-

сен ня тым, хто на пад зе на на шу кра і ну, 

не пры маль най шко ды. На яго дум ку, гэ та 

вы со ка дак лад нае ра кет нае ўзбра ен не з 

да лё кас цю да 300—350 кі ла мет раў, якое 

ў Бе ла ру сі ёсць. Ад нак, звяр нуў ува гу 

кі раў нік дзяр жа вы, ця пер па гля дзе лі на 

но выя рас пра цоў кі — бес пі лот ныя ля-

таль ныя апа ра ты, а так са ма на тое, што 

мож на па леп шыць з да па мо гай ма дэр ні-

за цыі на яў най тэх ні кі.

«У гэ тай част цы зроб ле на ня ма ла, 

ёсць над чым пра ца ваць, — ска заў ён. — 

Я ба чу, што за гэ тыя два га ды — на ват 

два не прай шло, ка лі я па ста віў за да чу 

ра біць гэ та, — яны зра бі лі ня ма ла. І мы 

сён ня ад кры та і шчы ра ска за лі, што са-

мае га лоў нае не тэх ні ка для нас, яна ў 

нас доб ра пра цуе. Апе ра та ры, лю дзі — іх 

трэ ба ву чыць, тэх ні ка нар маль ная».

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, да зі-

мы гэ та цал кам рэ аль на да вес ці ўсё да 

ідэа льнай га тоў нас ці, а ка лі бу дзе час, то 

та кія трэ ні роў кі вар та паў та рыць. Прэ зі-

дэнт так са ма да даў, што на ўрад ці ў Бе-

ла ру сі бу дуць ак тыў на вы ка рыс тоў ваць 

бес пі лот ні кі «Ка мі ка дзэ», ад нак ёсць да-

моў ле насць аб ства рэн ні адзі на га цэнт ра 

рас пра цоў кі та кіх пры лад, у якім да вя-

дуць да ро зу му апа рат, не аб ход ны кра і-

не. А бес пі лот ні кі-раз вед чы кі ў Бе ла ру сі 

доб рыя, да даў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы зноў пад крэс ліў: га-

лоў нае — на ву чыць лю дзей, а тэх ні ка сваю 

спра ву ве дае, толь кі трэ ба ёй ра зум на кі ра-

ваць. «Вы сно ва га лоў ная сён ня ў тым, што 

мы на пра віль ным шля ху. У гэ тым кі рун-

ку бу дзем ру хац ца», — за явіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.
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ШТО 
ПЕРАШКАДЖАЕ 
НАШЫМ ГІМНАСТАМ 
ПЕРАМАГАЦЬ?

ФІЛЬМ, 
ЗНЯТЫ НА… 
ВІДЭАРЭГІСТРАТАР3 6

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Но бе леў ская прэ мія мі ру — 2018 
пры су джа на хі рур гу Дзя ні су Мук ве га 
і пра ва аба рон цы На дзі Му рад

Аб гэ тым па ве дам ля ец ца ў афі цый ным Twіtter-акаў нце прэ міі.

Прэ стыж ная прэ мія пры су джа на за іх на ма ган ні па спы нен ні 

вы ка ры стан ня сек су аль на га на сіл ля ў якас ці зброі вай ны і ўзбро-

е ных кан флік таў.

Ле тась Но бе леў скай 

прэ міі мі ру бы ла ўда сто е на 

«Між на род ная кам па нія за 

лік ві да цыю ядзер най зброі» 

(Іnternatіonal Campaіgn to 

Abolіsh Nuclear Weapons: 

ІCAN) «за ра бо ту па пры цяг-

нен ні ўва гі да ка та стра фіч-

ных гу ма ні тар ных на ступ-

стваў лю бо га пры мя нен ня 

ядзер най зброі і на ва тар скія на ма ган ні для да сяг нен ня за ба ро ны 

та кой зброі на асно ве да га во раў».

Кі тай уста на віў стан дар ты ды яг нос ты кі 
ін тэр нэт-за леж нас ці ў пад лет каў

У Кі таі вы пу шча на кі раў ніц тва па са ні тар най аду ка цыі пад-

лет каў, у якім удак лад ня ец ца азна чэн не па няц ця «ін тэр нэт-за-

леж насць» і ўста наў лі ва юц ца стан дар ты ды яг нос ты кі гэ та га ві ду 

за леж нас ці.

«Ін тэр нэт-за леж насць пра яў ля ец ца ў не кант ра лю е мым вы ка-

ры стан ні ін тэр нэ ту без уз дзе ян ня якіх-не будзь рэ чы ваў, якія вы-

клі ка юць пры вы кан не», — га во рыц ца ў да ку мен це, апуб лі ка ва ным 

Дзяр жаў ным ка мі тэ там па спра вах ахо вы зда роўя.

Сімп то мы ін тэр нэт-за леж-

нас ці ўклю ча юць у ся бе па-

ру шэн ні ў ву чэб най, пра фе-

сій най і са цы яль най сфе рах 

жыц ця ча ла ве ка пад уплы-

вам праз мер на га вы ка ры-

стан ня ін тэр нэ ту. Га лоў ным 

кры тэ ры ем для ды яг нас та-

ван ня та ко га па ру шэн ня з'яў-

ля ец ца пра цяг ласць пра явы 

за леж нас ці, сімп то мы якой па він ны пры сут ні чаць на пра ця гу як 

мі ні мум 12 ме ся цаў.

«Ліч бы па каз ва юць, што до ля пад лет каў, якія дэ ман стру юць праз-

мер ную за леж насць ад ін тэр нэ ту, у све це да сяг ну ла 6 %, а ў Кі таі яна 

ўжо на блі жа ец ца да 10 %, — па ве да міў Лу Лін, ака дэ мік Ака дэ міі на вук 

Кі тая і га лоў ны ўрач баль ні цы пры Пе кін скім уні вер сі тэ це. — Па коль кі 

ін тэр нэт-за леж насць звя за на з ін шы мі псі ха ла гіч ны мі праб ле ма мі, 

та кі мі як тры вож насць і дэ прэ сія, яе ля чэн не па він на спа лу чац ца з 

пра ві ла мі, на кі ра ва ны мі на вы ра шэн не зга да ных праб лем».

Бы лы прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Ка рэя пры су джа ны 
да 15 га доў тур мы

Суд го ра да Се ул пры су дзіў бы ло га прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Ка-

рэя Лі Мён Ба ка, які аб ві на вач ваў ся ў ка руп цыі і зло ўжы ван ні 

ўла дай, да 15 га доў тур мы і штра фу ў 13 млрд ка рэй скіх вон 

($11,5 млн).

У кра са ві ку 2018 го да пра ку ра ту ра Рэс пуб лі кі Ка рэя аб ві на ва ці-

ла 76-га до ва га экс-прэ зі дэн та ў ха бар ніц тве, пры сва ен ні срод каў, 

зло ўжы ван ні ўла дай і за пра сі ла для яго 20 га доў ка ло ніі. Бы лы 

прэ зі дэнт не пры сут ні чаў на слу хан ні ў знак пра тэс ту су праць пра-

мо га тэ ле вя шчан ня са слу хан няў. Лі Мён Бак, які зна хо дзіў ся ва 

ўла дзе з 2008 да 2013 го да, стаў чац вёр тым паўд нё ва к арэй скім 

экс-прэ зі дэн там — фі гу ран там кры мі наль най спра вы.
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• Праф са юз ная ак цыя 

«Па він шу ем ма му ра зам!» 

прой дзе ў кра і не з 8 да 

12 каст рыч ні ка.

• У Бе ла ру сі ў ся рэд нім спа-

жы ва юць 10 грамаў со лі ў 

су ткі, у той час як СА АЗ для 

за ха ван ня зда роўя рэ ка мен-

дуе нор му да 5 грамаў.

• У Мін скай воб лас ці пад-

час ма са вай вак цы на цыі 

пла ну ец ца пры шча піць ад 

гры пу больш за 540 тысяч 

ча ла век.

• У Брэсц кай воб лас ці ў Ма-

ла рыц кім ра ё не ўпер шы ню 

вы яў ле ны за ла ціс ты ба ра вік. 

Для Бе ла ру сі гэ та но вы грыб, 

шы ро ка рас паў сю джа ны ён у 

ля сах ЗША і Ка на ды.

• Фут ба ліс ты ба ры саў ска га 

БА ТЭ прай гра лі грэ час ка му 

ПА ОКу з лі кам 1:4 у да маш-

нім мат чы Лі гі Еў ро пы.

КОРАТКА

«За 6 міль ё наў ка жа адзін го лас — не муд ра ца, не паэ та — 

звы чай най дзяў чын кі...» Гэ тыя сло вы пісь мен ні ка 

Ільі Эрэн бур га, пры све ча ныя «Дзён ні ку Ган ны Франк», 

ста лі эпі гра фам да ўро ка па су свет най гіс то рыі 

ў 10-м кла се ста ліч най гім на зіі № 34. Што па спры я ла 

пры хо ду ў Гер ма ніі на цыс таў да ўла ды? Што ад бы ва ла ся 

пад час «Хрус таль най но чы»? Які ўрок даў сва ім вуч ням 

вя до мы поль скі пе да гог, пісь мен нік, урач і гра мад скі 

дзе яч Януш Кор чак? Вуч ні шу ка юць ад ка зы на гэ тыя 

пы тан ні пад кі раў ніц твам сва ёй ма ла дой на стаў ні цы 

Да р'і Але гаў ны КА СЯ КО ВАЙ.

ЯК АД НО ІМ ГНЕН НЕ
Аб са лют на ві да воч на, што яе ўро кі ма ла па доб ныя на тра ды цый-

ныя. Тэ ма Ха ла кос ту — ня прос тая для су час ных дзя цей, бо раз мо ва 

ідзе пра па дзеі амаль 80-га до вай даў нас ці. Як да сту кац ца да іх ду-

шы? На ўро ку ў Да р'і Ка ся ко вай вуч ні чы та юць цы та ты з дзён ні ка 

яў рэй скай дзяў чын кі, якая пад час на цысц кай аку па цыі ха ва ла ся ра-

зам са сва ёй сям' ёй у Амстэр да ме. Дзён нік пас ля вай ны стаў са мым 

гуч ным аб ві на ваў чым ак там на цыз му. Стар ша клас ні кі спра бу юць 

ра за брац ца, што ста іць за тым ці ін шым за пі сам, якія па дзеі ў гэ ты 

час маг лі раз горт вац ца, што ад бы ва ла ся з род ны мі дзяў чын кі, з ёй 

са мой? Дзе цям дэ ман стру юць да ку мен таль ную хро ні ку, за тым ім 

раз да юць карт кі з наз ва мі ла ге раў, якія зна хо дзі лі ся на тэ ры то рыі 

Еў ро пы: кан цэнт ра цый ныя, пра цоў ныя, ла ге ры смер ці... За дзве 

хві лі ны яны па він ны знай сці ў ін тэр нэ це ін фар ма цыю пра іх і ла ка лі-

за ваць на кар це. За тым дзе ся ці клас ні кі гля дзяць ка рот ка мет раж ны 

фільм рэ жы сё ра Эн та ні Гры на «Го луб», які зра зу ме лы на ват без 

пе ра кла ду. Пе рад пра гля дам ім пра па ну ец ца стоп-кадр з вы ява мі 

га лоў ных ге ро яў: яны па він ны вы ка заць сваё мер ка ван не, хто з 

іх, хут чэй за ўсё, ака жац ца агрэ са рам, ах вя рай і свед кам. Фільм 

пры све ча ны рэ аль ным па дзе ям і зна хо дзіц ца ў рэ чы шчы раз гля да-

е май тэ мы. На пры кан цы вы свят ля ец ца, што стэ рэа ты пы, які мі мы 

кі ру ем ся, не дзей ні ча юць, і ўсе вы ка за ныя зда гад кі ака за лі ся ня пра-

віль ны мі. Стар ша клас ні кі шу ка юць тлу ма чэн ні ма ты вам па во дзі наў 

ге ро яў філь ма. У кан цы ўро ка ім раз да юць да лонь кі, па доб ныя на 

сім вал мі ру — га лу боў: на іх на ву чэн цы па він ны па дзя ліц ца сва і мі 

дум ка мі, якім жа па ві нен быць са праўд ны ча ла век. Дум кі дзя цей 

зай ма юць по тым мес ца на дош цы пад сло ва мі Ільі Эрэн бур га пра 

Ган ну Франк. А ў якас ці да маш няй ра бо ты на ву чэн цы атрым лі ва-

юць за дан не — да ве дац ца пра лёс ад ной з ах вяр 

Ха ла кос ту. Па ўлас ным вы ба ры...

Вя лі кі пе ра пы накВя лі кі пе ра пы нак

«КА ЛІ ВУ ЧАНЬ СПРА ЧА ЕЦ ЦА —
 ГЭ ТА СУ ПЕР!»

Ма ла ды пе да гог — пра сак рэ ты па спя хо ва га ўро ка, 
вы ха ваў чую сі лу гіс то рыі і кры тыч нае мыс лен не

Пе да га гіч ным ра бот ні кам Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Да ра гія сяб ры!
Сар дэч на він шую вас з пра фе сій ным свя там.
Быць на стаў ні кам — гэ та са праўд нае пры зван не. Вы 

з'яў ля е це ся пры кла дам для сва іх вы ха ван цаў, фар мі ру-
е це іх све та по гляд і ха рак тар.

Най вы шэй шая сту пень пе да га гіч на га май стэр ства — 
не толь кі да ваць ве ды, але і вы хоў ваць ма ла дое па ка-
лен не ма раль ным, пра ца ві тым і па спя хо вым. Пры ві ваць 
на шым дзе цям лю боў да Ра дзі мы, ша на ван не ду хоў най 

спад чы ны свай го на ро да, імк нен не раз ві вац ца і ўдас ка-

наль вац ца. Зна хо дзя чы ся ў аван гар дзе гра мад ска-па-

лі тыч на га жыц ця кра і ны, быць на дзей ны мі парт нё ра мі 

дзяр жа вы ў па бу до ве бу ду чы ні Бе ла ру сі.

Вы каз ваю вам удзяч насць за што дзён ную пра цу — 

ад ну з са мых важ ных і вы са ка род ных на Зям лі, най-

вя лік шую ад да насць пра фе сіі, бяс кон цую муд расць і 

ве лі зар ную цярп лі васць.

Жа даю моц на га зда роўя, шчас ця і не вы чэрп най энер гіі!

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.
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Учо ра пад час па ся джэн ня 

Па ла ты прад стаў ні коў 

бы ло раз гле джа на 

пы тан не аб зго дзе 

на на зна чэн не 

Сяр гея Ру ма са 

прэм' ер-мі ніст рам.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА 

прад стаў ля ла прэм' ер-мі ніст ра. 

Яна пад крэс лі ла, што фар мі ра-

ван не эфек тыў на га дзяр жаў на га 

апа ра ту, здоль на га за бяс пе чыць 

устой лі вае са цы яль на-эка на міч-

нае раз віц цё кра і ны, з'яў ля ец ца 

ад ным з пры яры тэ таў кад ра-

вай па лі ты кі. Ён па ві нен хут ка 

рэ ага ваць на вы клі кі і па гро зы 

су час на га све ту, аб' ек тыў на 

пры маць ра шэн ні ў ін та рэ сах 

лю дзей і нес ці ад каз насць пе рад 

на ро дам. «Ме на ві та зы хо дзя чы 

з гэ тых стро гіх па тра ба ван няў, 

кі раў ні ком дзяр жа вы бы лі пры-

ня ты ра шэн ні аб ра та цыі ўра да, 

у тым лі ку ўклю ча ю чы яго най-

вы шэй шы эша лон», — ад зна чы-

ла На тал ля Ка ча на ва.

Га во ра чы пра Сяр гея Ру ма са, 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі пад крэс-

лі ла, што гэ та не но вы ча ла век 

ва ўра дзе. У 2010—2012 га дах 

ён зай маў па са ду на мес ні ка 

прэм' ер-мі ніст ра, ку ры ра ваў 

эка но мі ку і фі нан сы. Мае ву чо-

ную сту пень кан ды да та эка на-

міч ных на вук. Апош нім ча сам 

Сяр гей Ру мас уз на чаль ваў Банк 

раз віц ця, зай маў ся пы тан ня мі 

пад трым кі экс пар ту, раз віц ця 

прад пры маль ніц тва і пры цяг-

нен ня за меж ных ін вес ты цый, 

ак тыў на ўдзель ні чаў у рас пра-

цоў цы да ку мен таў аб ства рэн ні 

ЕА ЭС.

«За да чы, па стаў ле ныя кі раў-

ні ком дзяр жа вы пе рад но вым 

скла дам Са ве та Мі ніст раў, вя-

до мыя. Но ва му прэм' ер-мі ніст ру 

і ўся му ўра ду да вя дзец ца за бяс-

пе чыць зба лан са ва нае раз віц цё 

кра і ны і рэ гі ё наў, рост даб ра бы-

ту гра ма дзян. Ад ным з пер ша-

чар го вых пы тан няў з'яў ля ец ца 

якас ная пад рых тоў ка пра гноз-

ных да ку мен таў на 2019 год і 

на ступ ныя га ды, у тым лі ку пры 

кан струк тыў ным уза е ма дзе ян ні 

з пар ла мен та ры я мі», — ад зна-

чы ла На тал ля Ка ча на ва.

Па вы ні ках тай на га га ла са-

ван ня дэ пу та ты Па ла ты прад-

стаў ні коў на зна чэн не Сяр гея 

Ру ма са кі раў ні ком ура да адоб-

ры лі.

Сяр гей Ру мас вы сту піў пе рад 

пар ла мен та ры я мі і ад ка заў на 

іх пы тан ні.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ДЭ ПУ ТА ТЫ ЗА ЦВЕР ДЗІ ЛІ 
КАН ДЫ ДА ТУ РУ ПРЭМ' Е РА

УСЁ ВЫ ЗНА ЧА НА 
АД ЖЫЦ ЦЯ

Прэ зі дэн ту па ка за лі най ноў шыя ай чын ныя ўзо ры ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні кі
Ня гле дзя чы на ха лод нае на двор'е, учо ра на па лі го не ў Іва цэ віц кім ра ё не бы ло 

го ра ча: пас ля дак ла да аб ба я вых маг чы мас цях і асноў ных так ты ка-тэх ніч ных 

ха рак та рыс ты ках зброі бе ла рус ка му лі да ру ўсё па ка за лі ў спра ве. Пры сут ныя 

на зі ра лі ча ты ры эпі зо ды, удзель ні кі якіх — бес пі лот ныя ля таль ныя апа ра ты, 

авія цыя, аг ня выя комп лек сы, бра ня тэх ні ка і су праць тан ка выя ра кет ныя 

комп лек сы.
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