
У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ — 
ЭКА НО МІ КА 

І СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ СТА БІЛЬ НАСЦЬ
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 АНД РЭЙ ЧАН КІ У. П. 
на за крыц ці дру гой 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 дэ пу та ты, чле ны ўра да і 

за про ша ныя!
Дру гая се сія 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 за вяр шае сваю 
ра бо ту.

Важ ней шыя ра шэн ні, пры ня тыя ў гэ ты 
пе ры яд, на цэ ле ны на рэа лі за цыю ўста-
но вак кі раў ні ка дзяр жа вы, ад ра са ва ных 

дэ пу та там у яго Па слан ні бе ла рус ка му 

на ро ду і пар ла мен ту, а так са ма да ку мен-
таў, якія вы зна ча юць стра тэ гію са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця кра і ны ў бя гу чым 
пя цігоддзі.

За ка на даў чыя на пра цоў кі се сіі ад люст-
роў ва юць прак тыч на ўвесь спектр ак ту аль ных за дач па раз віц ці дзе ла вой 
ак тыў нас ці, фі нан са ва га рын ку, пры цяг нен ні ін вес ты цый, ды вер сі фі ка цыі 
экс пар ту з улі кам фак та раў, што аб умоў лі ва юць асноў ныя тэн дэн цыі 
ў су свет най эка но мі цы.

На ства рэн не больш кам форт ных умоў вя дзен ня біз не су на кі ра ва на 
ка рэк ці роў ка За ко на «Аб крэ дыт ных гіс то ры ях» і ўдас ка на лен не за ка-
на даў ства па пы тан нях дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці, 
пра воў на яе і здзе лак з ёю. У гэ тым жа клю чы вя дзец ца пад рых тоў ка 
змя нен няў у Бан каў скі ко дэкс.

Раз ня во лен не прад пры маль ніц кай іні цы я ты вы пра ду гледж вае не 
прос та ад мо ву ад за ліш няй бю ра кра тыі, але і ства рэн не на дзей най 
сіс тэ мы эка на міч ных сты му лаў. Ме на ві та та кі па ды ход рэа лі за ва ны 
ў пра ек це За ко на «Аб ін вес ты цый ных фон дах», ад на з за дач яко га — 
за ці ка віць прад пры ем ствы і гра ма дзян больш ак тыў на ўкла даць срод кі 
ў на цы я наль ную эка но мі ку.

Па ско рыць раз віц цё ай чын на га рын ку па са жыр скіх пе ра во зак дазво-
ляць на ва цыі, уне се ныя ў За кон «Аб аў та ма біль ным транс пар це і аў та-
ма біль ных пе ра воз ках». За кошт больш шы ро ка га пры цяг нен ня ў гэ ты 
сек тар пры ват ні каў і ўста наў лен ня пра віл ра бо ты роз ных ан лайн-сэр ві-
саў лю дзі атры ма юць да дат ко выя марш ру ты, а кан ку рэн цыя пры вя дзе 
да па вы шэн ня якас ці па слуг і зні жэн ня цэн.

У хо дзе се сіі ство ра ны доб ры за дзел на бу ду чае.

ДЗЕЙ НАСЦЬ ЧЛЕ НАЎ 
СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 

ПА ВІН НА БЫЦЬ ШМАТ ПЛА НА ВАЙ
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 МЯС НІ КО ВІ ЧА М. У. 
на за 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 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!
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 
шос та га склі кан ня сён ня за кан чвае сваю 
ра бо ту.

У сва ёй ра бо це мы ста ра лі ся за бяс пе чыць 
вы ка нан не па ла жэн няў пе рад вы бар най пра-
гра мы Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, па ва-
жа на га Аляк санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі, 
ра шэн няў пя та га Усе бе ла рус ка га на род на га 
схо ду, за дач, пра ду гле джа ных Пра гра май 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь на 2016—2020 га ды і комп лек сам 
мер па яе рэа лі за цыі.

Акра мя се сі ён най дзей нас ці знач ная ўва га ўдзя ля ла ся ін шым 
актуальным пы тан ням.

У Са ве це Рэс пуб лі кі бы ла ар га ні за ва на ра бо та па вы ву чэн ні пра ек-
таў за ка на даў чых ак таў, якія вы не се ны на гра мад скае аб мер ка ван не і 
да ты чац ца сты му ля ван ня дзе ла вой ак тыў нас ці, вы клю чэн ня за ліш ніх 
па тра ба ван няў да біз не су. Пра па но вы пе ра да дзе ны ў Ад мі ніст ра цыю 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Се на та ра мі быў грун тоў на пра пра ца ва ны пра ект На цы я наль най стра-
тэ гіі ўстой лі ва га са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на пе ры яд да 2030 го да. Мяр ку ем, што ў гэ тым да ку мен це не аб ход на 
больш поў на вы ка рыс тоў ваць су свет ны во пыт.

За бес пя чэн не эфек тыў нас ці і пры быт ко вас ці дзяр жаў най улас нас ці, 
пе ра тва рэн не кож на га яе аб' ек та ў вы со ка да ход ны ак тыў — асноў ная за-
да ча, і пар ла мен та рыі аба вя за ны на роў ні са струк ту ра мі вы ка наў чай ула ды 
ўдзя ляць яе вы ра шэн ню больш ува гі. У бя гу чы се сі ён ны пе ры яд Са вет 
Рэс пуб лі кі пра пра ца ваў пы тан ні ўклю чэн ня ў гас па дар чы аба рот ма ё мас ці, 
якая не вы ка рыс тоў ва ец ца або вы ка рыс тоў ва ец ца не эфек тыў на, і на кі ра-
ваў кан крэт ныя пра па но вы ўра ду і Ка мі тэ ту дзяр жаў на га кант ро лю.

У Са ве це Рэс пуб лі кі ак ты ві за ва на ра бо та па ўма ца ван ні бе ла рус-
ка-ра сій скіх ад но сін. Рас пра ца ва ны і пе ра да дзе ны па пры зна чэн ні 
пра па но вы па на паў нен ні Пры яры тэт ных на прам каў і пер ша чар го вых 
за дач да лей ша га раз віц ця Са юз най дзяр жа вы на 2018—
2022 га ды.
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Дзміт рый КРУ ТОЙ, 
пер шы на мес нік мі ніст ра 
эка но мі кі:

«Урад раз ліч вае, 
што да кан ца го да 
ін фля цыя не пе ра вы сіць 
7% су праць ра ней шых 
9%. І гэ та мы па куль 
што асця рож на 
за клад ва ем. Пяць ме ся цаў 
скон чы лі з ін фля цы яй у 
2,7%. Гэ та гіс та рыч ны 
мі ні мум, та му на огул 
ча ка ем мен шы па каз чык — 
у 6,5%. На на ступ ны год 
за кла да ец ца ін фля цыя ў 7%. 
Акра мя та го, да кан ца 
2018-га ўрад пла нуе зні зіць 
стаў ку рэ фі нан са ван ня 
да 11—12% га да вых».

Што пакажа 
Форум рэгіёнаў?

Творчасцю 
напоўнена 
«Сугучча»

ЦЫТАТА ДНЯ

Школьнікаў 
навучаць 

быць бацькамі?
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СТАР. 4СТАР. 4

Лет няя ноч ка ку паль наяЛет няя ноч ка ку паль ная
У аг ра га рад ку Ра каў Ва ло жын ска га ра ё на ў ноч з 24 на 25 чэр ве ня 

шы ро ка ад зна ча ла ся фальк лор нае свя та з на го ды лет ня га 
сон ца ста ян ня, якое ў на ро дзе на зы ва юць Ку пал лем.


