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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Пад вес ці «бла кіт нае 
па лі ва» з удзе лам 
дзяр жа вы — вы гад на, 
за ўлас ныя срод кі — 
хут чэй. стар. 13

Ідзе ак тыў ная 
пад рых тоў ка 
да VІІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі. Ка лі ён 
ад бу дзец ца? стар. 4

Жыц цё 
без бар' е раў

Перс пек ты вы 
раз віц ця

Ся рэд ні за ро бак 
у Ба ра на ві чах да 1 жніў ня 
па ві нен склас ці ты ся чу 
руб лёў. стар. 2
У пра мым эфі ры!

Пер шы стрым 
для ка рыс таль ні каў 
сац се так пра вя лі ў 
Са ве це Рэс пуб лі кі. стар. 2

Кант рак таў 
на паў міль яр да

У нас — газ, 
а ў вас?

Як у Ва ло жын скім ра ё не, 
што на Мін шчы не, 
ства ры лі кам форт нае 
ася род дзе для лю дзей 
з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі.

ТЭ МА ТЫД НЯ

стар. 3 стар. 14

МЯ НЯЦЬ МЯ НЯЦЬ 
АБО НЕ?АБО НЕ?

Ча му так важ на, 
каб ра бо ту га за ва га аб ста ля ван ня 

кант ра ля ва лі спе цы я ліс ты

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на стар. 4-13

Ар га ні за цыю чар го ва га Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, які сё ле та 
пры мае бе ла рус кі бок, аб мер ка ва лі 
ў рэ жы ме ві дэа кан фе рэн цыі ў 
Са ве це Рэс пуб лі кі.

Ра бо та па ўсіх кі рун ках
На су мес ным па ся джэн ні арг ка мі тэ таў 

VІІ Фо ру му рэ гі ё наў у цэнт ры ўва гі ўдзель-
ні каў бы лі ар га ні за цый ныя мо ман ты ра бо-
ты тэ ма тыч ных сек цый, якія ў пе ра важ най 
боль шас ці пры мер ка ва ны да 75-й га да ві-
ны Вя лі кай Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў 
вай не з ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі. 
На па рад ку дня ўдзель ні каў па ся джэн ня 
апы ну лі ся і пы тан ні рэа лі за цыі іні цы я тыў, 
агу ча ных на па пя рэд нім VІ Фо ру ме 
рэ гі ё наў, які прай шоў ле тась у Санкт-
Пе цяр бур гу.

Хут кас ная чы гун ка Хут кас ная чы гун ка 
і кант рак ты на паў міль яр даі кант рак ты на паў міль яр да
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