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На тал ля КА ЧА НА ВА, 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та:

«Ад мі ніст ра цыя сён ня 
прак ты куе ўсе маг чы мыя 
ме та ды і фор мы 
ма ні то рын гу сі ту а цыі 
на мес цах, і ні ад на тэ ма, 
якая хва люе гра ма дзян, 
не за ста ец ца па-за ўва гай. 
Вы шэй шыя служ бо выя 
асо бы, у тым лі ку кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі аса біс та, 
на вед ва юць па ся джэн ні 
вы кан ка маў, дзе мяс цо вым 
ор га нам ула ды да вод зяць 
да ру чэн ні кі раў ні ка 
дзяр жа вы, перш за ўсё 
на кі ра ва ныя на па вы шэн не 
даб ра бы ту гра ма дзян 
і ак ты ві за цыю ра бо ты 
вер ты ка лі 
з на сель ніц твам».

ЦЫТАТА ДНЯ

Фак та ры ўстой лі ва га 
росту

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 шос тай 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 і за про ша-

ныя!

Шос тая 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.

Яе па ра дак быў сфар мі ра ва ны з 

улі кам за дач па вы ка нан ні пя ці га до вай 

Пра гра мы раз віц ця кра і ны і ўста но вак 

кі раў ні ка дзяр жа вы, ад ра са ва ных дэ-

пу тац ка му кор пу су ў яго Па слан ні бе-

ла рус ка му на ро ду і пар ла мен ту.

Пад час се сіі на мі раз гле джа на 

90 да ку мен таў. Асноў ная ўва га бы ла 

ўдзе ле на рэа лі за цыі но вых па ды хо-

даў да кі ра ван ня эка но мі кай, раз віц-

цю дзе ла вой іні цы я ты вы, лі бе ра лі за цыі гас па дар чай дзей нас ці, вы ка-

ры стан ню пра ва вых ін стру мен таў еў ра зій скай ін тэ гра цыі 

ў ін та рэ сах на цы я наль най эка но мі кі.

За ко ны 
эфектыўнага развіцця
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 за крыц ці 
шос тай 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!

У пе ры яд шос тай се сіі Са вет 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 ажыц цяў-

ляў дзей насць па рэа лі за цыі па стаў-

ле ных кі раў ні ком дзяр жа вы за дач, 

за ка на даў ча за бяс печ ва ю чы ўстой лі-

вае са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё. 

Пры ня та да ве да ма тры дэ крэ ты Прэ-

зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, адоб ра на 

58 за ко на пра ек таў, у тым лі ку 36 аб 

ра ты фі ка цыі між на род ных да га во раў.

За вер ша на ра бо та над за ко на пра-

ек там «Аб змя нен ні За ко на Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь «Аб аў тар скім пра ве і су меж ных пра вах», рас пра цоў ку яко га 

ажыц ця віў Са вет Рэс пуб лі кі.

Пры ня та но вая рэ дак цыя Жыл лё ва га ко дэк са. СТАР. 3СТАР. 3

КА ЛІ КВІТ НЕ ЮЦЬ 
СА ДЫ СЯБ РОЎ СТВА

Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Та джы кі ста на 
аб мер ка ва лі пы тан ні двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня

Ас пек ты су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін у вы гля дзе да рож най кар ты 

да 2020 го да бы лі вы зна ча ны ў маі 2018-га пад час афі цый на га ві зі ту 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Та джы кі стан. Спектр эка на міч ных су вя зяў 

до сыць шы ро кі — ад цяж кай пра мыс ло вас ці да сель скай гас па дар кі. 

Пра цуе ў Гі са ры за пу шча ны больш за год та му ў пры сут нас ці прэ зі-

дэн таў су мес ны трак тар ны за вод «Аг ра тэх сэр віс». У паў днё вых ра ё-

нах Бе ла ру сі рас туць са ды, за кла дзе ныя з са джан цаў, якія пры вез лі 

з Та джы кі ста на. Ба за для ві зі ту прэ зі дэн та Эма ма лі Рах мона ў Бела-

русь вы дат ная, але ёсць у лі да раў і ак ту аль ныя пы тан ні для аб мер-

ка ван ня — ган даль, па шы рэн не ка а пе ра цыі, раз віц цё парт нёр ства ў 

на ву ко ва-тэх ніч най сфе ры. Гэ тыя тэ мы ста лі асноў ны мі 

пад час пе ра гавораў у Па ла цы Не за леж нас ці. СТАР. 2Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Не звы чай ны гля дач з'я віў ся на ІІ Еў ра пей скіх гуль-

нях у Мін ску: на ру ка ве яго ад мыс ло вай адзе жы — 

на шыў ка гер ба го ра да Дра гі чы на, у ру ках — са мы 

са праўд ны па ляў ні чы рог. Гэ та Мі ка лай ШАЎ ЧУК — 

за сна валь нік і кі раў нік гур та па ляў ні чай му зы кі «Ба-

кас», удзель нік рэс пуб лі кан скіх і між на род ных вы-

ста вак і фес ты ва ляў на па ляў ні чую тэ ма ты ку. Ён 

пры ехаў з па лес ка га го ра да, каб пад тры маць дух 

бе ла рус кіх асіл каў, якія вы сту па юць за на шу кра і ну 

на бар цоў скіх ды ва нах у мін скім Па ла цы спор ту. На 

сва ім му зыч ным ін стру мен це Мі ка лай гуч на вы во-

дзіць ба дзё ры марш «Ка роль па ля ван ня» , «Па ляў-

ні чым ту шам» ага лош вае гуль ня вую пра сто ру. Ча му

ме на ві та сю ды і ча му гэ ты від спор ту — ба раць бу — 

вы браў па ля шук? Ад каз яго ці ка вы: со рак пяць 

га доў та му Мі ка лай Шаў чук скон чыў Мін скі ін сты тут 

фіз куль ту ры (так на зы ваў ся ра ней уні вер сі тэт фі зіч-

най куль ту ры) па спе цы яль нас ці воль ная ба раць ба, 

пра цяг лы час быў трэ не рам у ра ён най спарт шко ле, 

бо лей за дзе сяць га доў быў на стаў ні кам фіз куль-

ту ры ў вяс ко вай шко ле. На вед ван нем Еў ра пей скіх 

гуль няў Мі ка лай Аляк санд ра віч свед чыць, што сты-

хія воль най ба раць бы па-ра ней ша му жы ве ў яго 

не раў на душ най да спор ту ду шы. Му зы кант пры ехаў 

у ста лі цу, каб су стрэц ца з бы лы мі сту дэн та мі-ад на-

груп ні ка мі, якія так са ма жы вуць Гуль ня мі і пры хо-

дзяць на па ядын кі пад тры маць на шых.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

«ПА ЛЯЎ НІ ЧЫ ТУШ» ДЛЯ ПЕ РА МОЖ ЦАЎ

СВЯТА 
МАЛАДЫХ

Да ра гія юна кі і дзяў ча ты!

Ад уся го сэр ца він шую 

з Днём мо ла дзі.

Гэ та свя та са май іні цы я-

тыў най, та ле на ві тай і мэ та на-

кі ра ва най част кі гра мад ства, 

яр кі мі здзяйс нен ня мі якой 

га на рыц ца і за хап ля ец ца ўся 

Бе ла русь.

Знач ныя аду ка цый ныя і 

на ву ко выя пра ек ты, па спя-

хо выя стар та пы, спар тыў ныя 

ме да лі, пе ра мо гі на твор чых 

кон кур сах па ста ян на па цвяр-

джа юць, што вы зна хо дзі це-

ся на пра віль ным шля ху. А ў 

кра і не ро біц ца ўсё маг чы мае, 

каб у жыц цё ўва саб ля лі ся ва-

шы са мыя сме лыя ма ры.

Вам па шчас лі ві ла ся на ра-

дзіц ца і вы рас ці ў су ве рэн-

най дзяр жа ве, па бу да ва най 

на тры ва лым фун да мен це 

шмат вя ко вай гіс то рыі бе ла-

рус ка га на ро да.

Яго ге ра ізм пад час Вя лі-

кай Ай чын най вай ны з'яў ля-

ец ца асаб лі вай ста рон кай гэ-

та га ле та пі су. Праз не каль кі 

дзён мы ад зна чым зна ка вую 

да ту — 75-год дзе вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад гіт ле раў скіх за хоп-

ні каў. У га ды лі ха лец ця ва шы 

ра вес ні кі зма га лі ся за Ра дзі му 

з не ве ра год най муж нас цю, са-

ма ад да на сцю і па тры я тыз мам. 

Іх унё сак у агуль ную пе ра мо гу 

над фа шыз мам са праў ды ве-

лі зар ны.

Вы да стой ныя на шчад кі і 

пра даў жаль ні кі слаў ных тра-

ды цый ге ра іч на га па ка лен ня. 

У жыц ці заў сё ды ёсць мес ца 

подз ві гу, на ват пад мір ным 

не бам.

Пе ра ка на ны, сва і мі но вы мі 

да сяг нен ня мі вы яшчэ не раз 

здзі ві це су час ні каў і на заў сё-

ды ўвой дзе це ў гіс то рыю род-

най кра і ны.

Жа даю вам не вы чэрп най 

энер гіі, упэў не нас ці ў сва іх 

сі лах і ўда чы ва ўсіх па чы-

нан нях.

Прэ зі дэнт 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.


