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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Вар та выя мя жы

У ін сты ту це па гра ніч най служ бы 
Бе ла ру сі на ву ча юц ца хлоп цы 
з Азер бай джа на, Ка зах ста на 
і на ват Ка та ра. стар. 2

На кір ма шы ва кан сій у Го ме лі 
ся род най маль ні каў асо бым 
по пы там ка рыс та лі ся 
ку ха ры, са ні тар кі 
і бу даў ні кі.

У по шу ках 
ра бот ні каў

стар. 16

Як іш ла рэа лі за цыя 
пра ек та КАМ ГОР 
на Ма гі лёў шчы не?

Усё агуль нае

стар. 4, 13

З які мі пы тан ня мі звяр та лі ся 
на су бот нія пра мыя лі ніі 
да стар шы няў Гро дзен ска га, 
Мінск ага і Ві цеб ска га 
аб лса ве таў дэ пу та таў.

Што з ба та рэ я мі?

стар. 3

Кан цэп цыя «ра зум на га го ра да» 
ўва саб ля ец ца ў жыц цё 
ў Брэс це. «МС» 
па ці ка віла ся, 
што гэ та та кое.

Symbіo Cіty

стар. 14

ТЭ МА ТЫД НЯ

стар. 2

ГО РАД ГО РАД 
ПА СПЯ ХО ВЫХ ЛЮ ДЗЕЙПА СПЯ ХО ВЫХ ЛЮ ДЗЕЙ

ГА РА ДЫ з'яў ля лі ся мес ца мі 
пры цяг нен ня лю дзей у роз ныя эта пы 

гіс то рыі. Па вод ле да ных ААН, больш 
за 50 % на сель ніц тва пла не ты, ці ка ля 
4,2 міль яр да ча ла век, жы ве ў га ра дах.

Каб эфек тыў на вы ра шаць га рад скія 
праб ле мы, трэ ба ра біць усё маг чы мае, 
каб га ра ды і на се ле ныя пунк ты ста лі ад-
кры ты мі, бяс печ ны мі і жыц це ўстой лі вы-
мі, што пра ду гледж вае Мэ та ўстой лі ва га 
раз віц ця № 11.

На да сяг нен не гэ тай мэ ты на кі ра ва на 
ра бо та пра ек та «Бе ла русь: пад трым ка зя-
лё на га го ра да бу даў ніц тва ў ма лых і ся рэд-
ніх га ра дах Бе ла ру сі» («Зя лё ныя га ра ды»), 
які фі нан су ец ца Гла баль ным эка ла гіч ным 

фон дам і рэа лі зу ец ца Пра гра май раз віц ця 
ААН у парт нёр стве з Мі ніс тэр ствам пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя ў 2016—2021 га дах.

Мэ та пра ек та — больш шы ро кае раз віц цё 
пла наў зя лё на га го ра да бу даў ніц тва і рэа лі-
за цыя пі лот ных іні цы я тыў па зя лё ным го-
ра да бу даў ніц тве, звя за ных з па вы шэн нем 
энер га эфек тыў нас ці і ўстой лі вым транс пар-
там у ма лых і ся рэд ніх га ра дах Бе ла ру сі.

У рам ках пра ек та, бюд жэт яко га скла-
дае 3,091 міль ё на до ла раў, рэа лі зу юц ца 
пі лот ныя іні цы я ты вы па ўстой лі вым га рад-
скім транс пар це ў По лац ку і На ва по лац ку 
і ме ра пры ем ствы па па вы шэн ні энер га-
эфек тыў нас ці ў На ва груд ку. Для гэ тых га-
ра доў бы лі рас пра ца ва ныя пла ны зя лё на га 

го ра да бу даў ніц тва, а так са ма Адзі ны план 
устой лі вай га рад ской ма біль нас ці для По-
лац ка і На ва по лац ка, пла ны дзе ян няў па 
энер ге тыч ным раз віц ці і клі ма це — стра-
тэ гіч ныя да ку мен ты, на кі ра ва ныя на зні-
жэн не вы кі даў пар ні ко вых га заў.

Каб быць са праў ды эфек тыў ны мі, іні-
цы я ты вы пра ек та па він ны мак сі маль на 
шы ро ка ўліч ваць мер ка ван не гра мад скас-
ці. Та му ў пі лот ных га ра дах у апы тан ні па 
праб ле мах зя лё на га раз віц ця пры ня ло 
ўдзел ка ля 7000 га ра джан.

У вы ні ку рэа лі за цыі пя ці га до ва га пра-
ек та ча ка ец ца пра мое ска ра чэн не вы кі даў 
пар ні ко вых га заў на пра ця гу жыц цё ва га 
цык ла пі лот ных іні цы я тыў у аб' ёме 91,1 ты-
ся чы тон СО2

 у эквіваленце. 

Як зра біць кам форт ны мі на шы ма лыя і буй ныя на се ле ныя пунк ты?

РЭ ГІСТ РА ЦЫЯ кан ды да таў у чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі сё ма га 
склі кан ня прой дзе ў Бе ла ру сі 9—13 каст рыч ні ка, а рэ гіст ра цыю 

кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду сё ма га склі кан ня пра вя дуць акру го выя вы бар чыя ка мі сіі 
8—17 каст рыч ні ка.

Да гэ та га ча су ва ўсіх аб лас цях і ў Мін ску ад бы ло ся вы лу чэн не 
прэ тэн дэн таў на мес цы ў верх няй па ла це пар ла мен та. Та кім пра-
вам ва ло да юць прэ зі ды у мы мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў ба за ва га 
ўзроў ню і ад па вед ныя вы кан ка мы, а ў ста лі цы — прэ зі ды ум Мін-
гар са ве та і Мін гар вы кан кам.

Га ла са ван не па за рэ гіст ра ва ных ЦВК кан ды да тах у се на та ры 
пра хо дзіць на па ся джэн нях дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў ба за ва га 
ўзроў ню, Мін гар са ве та. Абра ным лі чыц ца кан ды дат, які на браў 
больш за па ло ву га ла соў.

На га да ем, што Са вет Рэс пуб лі кі — па ла та тэ ры та ры яль на га 
прад стаў ніц тва. Па ра дак яе фар мі ра ван ня спа лу чае эле мен ты 
вы бар нас ці і пры зна чэн ня. Па во сем чле наў абі ра юц ца ад кож най 
воб лас ці і Мін ска шля хам тай на га га ла са ван ня, яшчэ во сем 
се на та раў пры зна чае Прэ зі дэнт. Уся го ў склад верх няй 
па ла ты пар ла мен та ўва хо дзіць 64 ча ла ве кі.
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Хто бу дзе прад стаў ляць ін та рэ сы вы бар шчы каў?Хто бу дзе прад стаў ляць ін та рэ сы вы бар шчы каў?
Па ча ла ся рэ гіст ра цыя кан ды да таў у дэ пу та ты верх няй і ніж няй па лат пар ла мен та


