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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

«МС» вы свет лі ла, на коль кі 
пад рых та ва ныя для на ва сё лаў 
но выя квар та лы 
Ма гі лё ва.

За што Мя дзел атры маў 
та кі га на ро вы 
ста тус?

Як раз ві ва ец ца са цы яль ная 
інф ра струк ту ра ма ла дых 
мік ра ра ё наў?

І пус та, і гус та

Крок за кро кам

Бе ла русь і Ра сія зблі зі лі па зі цыі 
па пра гра ме рэа лі за цыі 
да га во ра аб Са юз най 
дзяр жа ве. стар. 2

Но вую кан цэп цыю 
вя до май ідэі 
рэа лі за ва лі 
ў Го ме лі.

Са док-
транс фор мер

У зо не 
да ся галь нас ці

Са мы чыс ты 
рай цэнтр

стар. 4

стар. 4, 13

стар. 14

стар. 16

Пры яры тэ ты раз віц ця Са юз най дзяр жа вы гэ ты мі дня мі бы лі ў цэнт ры ўва гі 
па лі ты каў, экс пер таў ды на огул усёй гра ма дзян скай су поль нас ці Бе ла ру сі і Ра сіі

Удзель ні кі VІІ 
Ма ла дзёж на га фо ру му 

Ра сіі і Бе ла ру сі «Мо ладзь — 
за Са юз ную дзяр жа ву» 
ма юць на мер больш ак тыў на 
пад трым лі ваць ма ла дзёж ныя 
прад пры маль ніц кія 
іні цы я ты вы за кошт ства рэн ня 
біз нес-ін ку ба та раў. Аб гэ тым 
га во рыц ца ў рэ за лю цыі 
фо ру му, па ве дам ляе Бел ТА.

Пра па ну ец ца так са ма па-
шы раць прак ты ку ра сій ска-
бе ла рус кіх сту дэнц кіх атра даў 
роз най на кі ра ва нас ці, са дзей-
ні чаць рэа лі за цыі су мес ных 
эка ла гіч ных, ту рыс тыч ных, 
ва лан цёр скіх пра ек таў.

Ак тыў ны ўдзел мо ла дзі ў 
пра цэ се аб мер ка ван ня су час-
нас ці і бу ду чы ні кра ін — за лог 
устой лі вас ці і пас ля доў нас ці 

іх раз віц ця, пад крэс лі ва ец ца 
ў рэ за лю цыі. «Удзель ні кі VІІ 
Ма ла дзёж на га фо ру му Ра-
сіі і Бе ла ру сі лі чаць важ ным 
пра цяг ваць раз ві ваць доб-
ра су сед скае су пра цоў ніц тва, 
па шы раць спектр зно сін і дзе-
ла вых су вя зяў па між кра і на-
мі, кан са лі да ваць на ма ган ні 
па ажыц цяў лен ні дзяр жаў най 
ма ла дзёж най па лі ты кі Ра сіі і 
Бе ла ру сі, ад зна ча ю чы агуль-
ную за ці каў ле насць у раз віц ці 
між на род на га ма ла дзёж на га 
су пра цоў ніц тва», — ска за на ў 
да ку мен це. У ім так са ма акрэс-
ле на імк нен не рэа лі зоў ваць 
су мес ныя ме ра пры ем ствы і 
пра ек ты ва ўсіх сфе рах жыц ця 
гра мад ства, зна хо дзіць но выя 
фор мы дыя ло гу і су пра цоў ніц-
 тва па між ма ла ды мі людзь мі 

з роз ны мі пра фе сій ны мі і са-
цы яль ны мі ін та рэ са мі.

Акра мя та го, мо ладзь мае 
на мер за ся ро дзіц ца на двух-
ба ко вых пра ек тах, на кі ра ва-

ных на ўма ца ван не друж бы і 
су пра цоў ніц тва, ад даць асаб-
лі вую ўва гу за ха ван ню па мя ці 
аб Пе ра мо зе са вец ка га на ро да 
ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

Пад час асноў ных ме ра пры ем стваў чар го ва га Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі ў цэнт ры ўва гі ўдзель ні каў бы лі 
пы тан ні фар мі ра ван ня агуль най аду ка цый най, ін фар ма-
цый най пра сто ры, куль тур на-гу ма ні тар ныя пра ек ты, су-
пра цоў ніц тва рэ гі ё наў і ін шыя тэ мы. На фо ру ме, між ін шым, 
бы лі пад пі са ны па гад нен ні аб су пра цоў ніц тве па між рэ гі ё-
на мі дзвюх кра ін, ка мер цый ныя 
кант рак ты, ін шыя да ку мен ты аб 
су пра цоў ніц тве.

Агуль ны ін та рэсАгуль ны ін та рэс
Мо ладзь Бе ла ру сі і Ра сіі мае на мер больш ак тыў на ства раць су мес ныя біз нес-ін ку ба та ры

НА КА РЫСЦЬ НА КА РЫСЦЬ 
КРА ІН-СУ СЕ ДАККРА ІН-СУ СЕ ДАК

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на стар. 2—3

На пра ця гу ча ты рох дзён — з 15 да 18 лі пе ня — у Санкт-Пе цяр бур гу 
пра хо дзіў VІ Фо рум рэ гі ё наў, сё лет няя асаб лі васць яко га 

ў шы ро кім і ад мыс ло вым удзе ле мо ла дзі. Ме на ві та з VІІ Ра сій ска-бе ла-
рус ка га ма ла дзёж на га фо ру му «Мо ладзь — за Са юз ную дзяр жа ву»
і стар та ва ла маш таб нае ме ра пры ем ства, на на ступ ны дзень ад бы ло ся 
па ся джэн не Са ве та Ма ла дзёж най па ла ты пры Пар ла менц кім схо дзе 
Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі. Пас ля гэ та га — 17 лі пе ня — мо ладзь бра ла ўдзел 
у экс перт най се сіі, пры све ча най пры яры тэ там раз віц ця Са юз най 
дзяр жа вы.
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