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• БРСМ за пра шае жы ха-

роў i гас цей Мiн ска 2 лi пе ня 

на «Дзень вы шы ван кi».

• Знеш нi дзяр жаў ны 

доўг Бе ла ру сi ў сту дзе-

нi–маi знi зiў ся на 2 % да 

$16,8 млрд.

• АПБ про сiць па ве-

дам ляць аб мес цах пра-

жы ван ня дзi кiх ха мя коў 

ў Бе ла ру сi.

• Гро дзен скiя баць кi 

змо гуць па гля дзець ан-

лайн-транс ля цыi з азда-

раў лен чых ла ге раў.

• Бел ка ап са юз раз-

лiч вае да кан ца го да ад-

крыць iн тэр нэт-кра мы ва 

ўсiх ра ё нах кра i ны.

• Дэ фi цыт рэс пуб лi кан-

ска га бюд жэ ту ў сту дзе-

нi–маi склаў Br0,07 млрд.

• У Лiт ве ўве дзе на па-

тра ба ван не аба вяз ко вай 

са ма iза ля цыi для тых, хто 

пры бы вае з 50 кра iн.
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ЯК ПАЗБЕГНУЦЬ 
КАРЫЕСУ

ПАГУЛЯЦЬ У ЛЕСЕ І... 
НЕ ЗГУБІЦЦА 5

8

Iгар СЕР ГЕ ЕН КА, кi раў нiк 

Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та:

«Пан дэ мiя да ка за ла 
здоль насць бе ла рус кай 
сiс тэ мы ахо вы зда роўя 
вы тры маць гэ тыя ўда ры, 
хоць i бы ло на пру жан не. 
Яна па ка за ла, як мо жа 
ма бi лi за вац ца пра мыс ло васць, 
каб за бяс пе чыць на сель нiц тва 
па трэб ны мi срод ка мi ахо вы. 
Мы па вiн ны ра зу мець, што 
з гэ тым вi ру сам, на пэў на, 
да вя дзец ца жыць у блi жэй шы 
час. Цяж ка прад ка заць, што 
бу дзе да лей. Але гэ тая па дзея 
на ву чы ла мно га му, пра явi ла 
мно гiя ча ла ве чыя якас цi 
бе ла ру саў роз ных пра фе сiй, 
не толь кi ме ды каў. I з'яд на ла 
лю дзей».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗА КО НЫ ПА ВIН НЫ 
АД ПА ВЯ ДАЦЬ 
IН ТА РЭ САМ 
ГРА МАД СТВА

Вы ступ лен не стар шы нi Са ве та 
Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Н. I. Ка ча на вай на за крыц цi 
дру гой се сii Са ве та Рэс пуб лi кi 
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 чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi!

Па ва жа ныя за про ша ныя!

За вяр шае ра бо ту дру гая се сiя Са-
ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь сё ма га склi кан ня.

Перш за ўсё ха це ла ся б спы нiц ца на 
вы нi ках на шай дзей нас цi за мi ну лы пе-

ры яд. Гэ та за ка на даў чае за бес пя чэн не 

са цы яль на-эка на мiч на га раз вiц ця, ар га нi за цыi рэ гi я наль най па лi ты кi, 

ра бо та са зва ро та мi гра ма дзян, удзел у пра вя дзен нi ме ра пры ем-
стваў па эпi дэ мi я ла гiч най бяс пе цы i ахо ве жыц ця i зда роўя 
на сель нiц тва. 

ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЦЬ 
ВЫ КЛI КI ЧА СУ 

НА КА РЫСЦЬ КРА I НЫ
Вы ступ лен не стар шы нi 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 за 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!

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 за вяр шае сваю 

ра бо ту.

Яна пра хо дзi ла на фо не сур' ёз ных 

змен, якiя за кра на юць увесь свет. Су-

праць ста ян не дзяр жаў, ус клад не нае 

на ступ ства мi пан дэ мii i ад сут нас цю 

кан струк тыў на га мiж на род на га дыя-

ло гу, не па збеж на ад бi ла ся i на сi ту а цыi ў на шай кра i не. Спат рэ бi ла ся 

мак сi маль ная кан цэнт ра цыя на ма ган няў усiх ор га наў ула ды, у тым 

лi ку пар ла мен та, па пад тры ман нi эка на мiч най ста бiль нас цi, 

ахо ве жыц ця i зда роўя на шых гра ма дзян. СТАР. 3СТАР. 3СТАР. 3СТАР. 3

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ра зам з ра сiй скiм ка ле гам Ула дзi мi рам Пу цi ным 

ад крылі ме ма ры ял 
Са вец ка му сал да ту пад Ржэ вам

Пад час ме ра пры ем ства кi раў нi кi дзяр жаў па гу та ры лi 

з ве тэ ра на мi Вя лi кай Ай чын най вай ны, ус кла лi квет-

кi да пад нож жа ма ну мен та. Пас ля гэ та га ўдзель нi кi 

ме ра пры ем ства ўша на ва лi па мяць за гi ну лых хвi лi най 

маў чан ня.

«Гэ та на шы «Гэ та на шы 
агуль ныя пе ра мо га, агуль ныя пе ра мо га, 

па мяць i сла ва»па мяць i сла ва»

СТАР. 2
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Учо ра ў Пет ры ка ве, 

аку рат у да ту 

вы зва лен ня го ра да 

ад ня мец ка-фа шысц кiх 

за хоп нi каў, пас ля 

маш таб на га ра мон ту 

ўра чыс та ад крыў ся 

яс лi-сад № 5 

«Со ней ка».

На фо та: Ге надзь 

i Iры на ШЭ ВЕЛІ вя дуць 

дач ку Да ры ну 

ў ад ноў ле ны са док.

На шля ху да «Со ней ка»На шля ху да «Со ней ка»


