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стар. 6

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

ТЭМА ТЫДНЯ

стар. 15

На Мін шчы не з'я ві ла ся пер шая 
вы твор часць 
па вы рошч ван ні 
шам пінь ё наў.

Ягад нік па ме рам 
17 гек та раў за кла лі 
ка ля Ель ска. Ка лі 
па ла су ем ся смач ны мі 
яга да мі?

Грыб ная мяс ці на

стар. 16

Пы тан ні раз віц ця аса цы я цый 
мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў 
раз гле дзе лі 
на Ма гі лёў шчы не.

Су вяз нае звя но

стар. 3

Ін вес ты цыі 
ў аду ка цыю

У Ба ра на ві чах ура чыс та 
ад кры лі пас ля 
рэ кан струк цыі бу ды нак 
ка ле джа лёг кай 
пра мыс ло вас ці. стар. 2

Як сям'я ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў 
раз ві вае 
«бы тоў ку» 
на вёс цы.

Апе ра цыя «Рэ ані ма цыя»

Ран нія бу я кі з Па лес ся

стар. 14

ГА РА ДЖА НІН па да ро зе з ра бо ты 
мо жа па спець па мя няць на бой кі на 

бо тах, зра біць но вую стрыж ку і фо та 
на да ку мен ты. У жы ха ра ад да ле най 
вёс кі на гэ та мо жа пай сці два тыд ні. 
Як раз ві ва ец ца сфе ра бы та вых па слуг 
у сель скай мяс цо вас ці, на што ро бяць 
стаў ку прад пры ем ствы і які эфект да лі 
льго ты, што дзей ні ча юць з мі ну ла га 
го да, рас ка за лі ў Мі ніс тэр стве 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 
і ганд лю.

СТАЎ КА НА ЦЫ РУЛЬ НІ СТАЎ КА НА ЦЫ РУЛЬ НІ 
І РА МОНТ АЎ ТОІ РА МОНТ АЎ ТО

Якія перс пек ты вы бы та вых па слуг іс ну юць на вёс цы?
Мі ністр ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Ула дзі-

мір КАЛ ТО ВІЧ:
— На сён ня ство ра ны сіс тэм ныя ўмо вы для ар га ні за цыі дзей-

нас ці прад пры ем стваў у сель скай мяс цо вас ці, якія да зва ля юць 
ад кры ваць но выя аб' ек ты, раз ві ваць і ўка ра няць пра грэ сіў ныя 
фор мы і ме та ды аб слу гоў ван ня, вы ка рыс тоў ваць су час ныя тэх-
на ло гіі. Ра зам з за ці каў ле ны мі мы пра цяг ва ем ра бо ту па ства рэн ні 
спры яль ных умоў.

Для да лей ша га сты му ля ван ня дзе ла вой ак тыў нас ці, раз віц-
ця ганд лю, гра мад ска га хар ча ван ня і бы та вых па слуг на вёс цы
спе цы яль ная ра бо чая гру па пры мі ніс тэр стве рас пра цоў вае пра-
па но вы па змя нен нях ва Указ № 345.
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