
Дзміт рый КРУ ТОЙ,

мі ністр эка но мі кі:

«З мі ну ла га го да ў кра і не 
вель мі сур' ёз на ста ла 
па ды мац ца тэ ма на ша га 
рэ гі я наль на га раз віц ця. 
Пар ла мен та рыі атры ма лі 
за дан не, па куль па пя рэд няе, 
па гля дзець аж да ад мі ніст-
ра цый на-тэ ры та ры яль на-
га дзя лен ня рэс пуб лі кі, якое 
апош ні раз бы ло за фік са ва на 
ў 1960-х га дах, і сён ня 
з улі кам раз віц ця, урба ні за цыі, 
дэ ма гра фіі, міг ра цыі, 
на ту раль на, мае па трэ бу 
ў пэў ных ка рэк ці роў ках. 
Мы вы ву ча лі во пыт кра ін 
Еў ра са ю за: Вя лі ка бры та ніі, 
Гер ма ніі, скан ды наў скіх 
кра ін. Кож ная з іх па-свой му 
вы ра шае праб ле му 
тэ ры то рый, дзе эка на міч нае 
раз віц цё ад стае ад ся рэд ня га. 
Тут мы ў пер шую чар гу 
ча ка ем вы ні каў пе ра пі су 
на сель ніц тва, які ад бу дзец ца 
ў кан цы го да».
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• Рэ стаў ра цыю Ко саў-

ска га па ла ца ва-пар ка ва га 

ан самб ля пла ну юць за вяр-

шыць у 2020 го дзе.

• З па чат ку го да больш 

за 18 ты сяч ча ла век звяр-

ну лі ся па ме ды цын скую 

да па мо гу з-за ўку саў кля-

шчоў.

• У Го ме лі і Го мель скім 

ра ё не пра ве раць ве ла сі пе-

дыс таў на ве дан не ПДР.

• Пра ва слаў ныя па-

лом ні кі прой дуць хрос-

ным хо дам з Ма гі лё ва ў 

Бар ка ла ба ва.

• У БДУ 66,5 % абі ту ры-

ен таў ма юць су мар ны бал 

вы шэй шы за 300.

КОРАТКА

ДЗІЦЯЧЫ САДОК У… 
ЖЫЛЫМ ДОМЕ

30 ДЗЁН, 
КАБ ПЕРАЙСЦІ 
НА РОДНУЮ МОВУ
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Хто даў но не быў у ра ё не 

брэсц кай на бя рэж най уз доўж 

Му хаў ца, яе дак лад на не па-

знае. Яна (ву лі ца на зы ва ец ца 

На бя рэж ная Фран цыс ка Ска-

ры ны. — Аўт.) не прос та пры-

бра ла ся да бу ду ча га юбі лею 

го ра да, а лі та раль на пе ра мя-

ні ла ся.

Ця пер гэ та ін шая га рад ская пра-

сто ра. У ёй мож на за ўва жыць нот кі 

за ход ня га го ра да, ад чуць ад га лос кі 

асаб лі ва га па ху паў днё вых ку рорт-

ных га ра доў. У ёй ня ма шу му-тлу му 

пе ша ход най Са вец кай, пе ра на сы ча-

най ма лы мі ар хі тэк тур ны мі фор ма мі 

і аб' ек та мі гра мад ска га хар ча ван ня. 

За тое пры сут ні чаюць спа кой, раз-

ме ра насць і маг чы масць су зі ран ня, 

якія дае бліз касць ва ды. А ста рыя 

дрэ вы, уда ла ўпі са ныя ў но вы ланд-

шафт, па кі да юць ад чу ван не пар ку. 

Мно гія га ра джа не па спе лі аца ніць 

на бя рэж ную і рэ гу ляр на пры хо дзяць 

сю ды гу ляць.

А між тым на бя рэж ная гэ та так-

са ма аб' ект ты ся ча год дзя. Яе доб-

ра ўпа рад ка ван не бы ло ўклю ча на ў 

план па пад рых тоў цы да 

свят ка ван ня юбі лею. 

НА БЯ РЭЖ НАЯ МУ ХАЎ ЦА — 
ПРА СТО РА ДЛЯ ГА РА ДЖАН

Сад бес пе ра пын на га цві цен ня, ву ліч ныя трэ на жо ры, арт-аб'ек ты 
ства ра юць но вы воб раз пры выч най ву лі цы

«Ну ля вы кі ла метр» су час най 

еў ра пей скай геа дэз іі зной-

дзе ны ў Брас лаў скім ра ё не.

Пункт, з яко га па ча ла ся па бу-

до ва ў цэ лым агуль на еў ра пей-

скай геа дэз іч най сет кі, вы яў ле ны 

на ўзгор ку па блі зу аг ра га рад ка 

Дрыс вя ты ў Брас лаў скім ра ё не. Ён 

быў зной дзе ны па вы ні ках вы со ка-

дак лад ных су час ных вы мя рэн няў. 

Ра бо ты па яго по шу ку вя лі ся агу-

лам ка ля 20 га доў. А па ча ло ся ўсё 

з ад шу кан ня пунк таў Геа дэз іч най 

ду гі Стру вэ, якая ўва хо дзіць у пе-

ра лік аб' ек таў Су свет най спад чы-

ны ЮНЕС КА.

ПУНКТ ПУНКТ 
АД ЛІ КУАД ЛІ КУ
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У пле нар ным 
па ся джэн ні 

VІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі 

ўзя лі ўдзел 
кі раў ні кі кра ін

Пад час свай го вы ступ лен ня Аляк-

сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на 

ўзаема  дзе ян не Бе ла ру сі і Ра сіі ў роз ных 

га лі нах, асаб лі ва па лі ніі гу ма ні тар на га 

су пра цоў ніц тва і рэ гі я наль ных су вя зяў, 

ад зна чыў шы агуль насць гіс то рыі на-

ро даў дзвюх кра ін. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

пад крэс ліў важ насць эфек тыў най ма ла-

дзёж най па лі ты кі і за кра нуў 

тэ му ін тэ гра цыі.

АГУЛЬ НАСЦЬ ЧА ЛА ВЕ ЧЫХ ЛЁ САЎ
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