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Больш пад ра бяз на пра тое, як прай шлі 
за ключ ныя па ся джэн ні се сій верх няй і ніж няй 
па лат бе ла рус ка га пар ла мен та, — на стар. 2—3.

стар. 14

На го дай ста ла падвядзенне пра меж ка ва га вы ні ку 
маш таб на га пра ек та па раз віц ці сель скіх тэ ры то рый і 
ства рэн ні ўмоў для за ня тас ці на сель ніц тва, які рэа лі зу ец ца 
пры фі нан са вай пад трым цы Еў ра са ю за на тэ ры то рыі 
Ма гі лёў шчы ны ад на ча со ва пяц цю ра ё на мі — Слаў га рад скім, 
Бы хаў скім, Клі чаў скім, Крас на поль скім і Чэ ры каў скім. 
У снеж ні спаў ня ец ца роў на год, як ён быў за пу шча ны. 
Пры да па мо зе роз ных до на раў ужо пад тры ма на і 
рэа лі за ва на больш за дзе сяць пра ек таў. На пе ра дзе яшчэ 
два га ды ак тыў най дзей нас ці. Га лоў нае, каб тое, што ўжо 

рэа лі за ва на, ста ла ўстой лі вым і спры я ла па ляп шэн ню 
даб ра бы ту на сель ніц тва. Вя до ма, ёсць праб ле мы, дзесь ці 
не ха пае во пы ту, але з усім гэ тым мож на спра віц ца, ка лі 
дзей ні чаць су мес на. Во пыт «пя цёр кі» быў па кла дзе ны ў 
асно ву двух дзён на га се мі на ра. Тое, што ме ха нізм пра цуе, 
па цвер дзі ла ці ка васць да тэ мы ін шых ра ё наў. Да пра ект най 
дзей нас ці вы ра шы лі да лу чыц ца Хо цім скі і Мсці слаў скі ра ё ны, 
за ці каў ле ныя пры еха лі з Ві цеб скай і Го мель скай 
аб лас цей. Яны так са ма збі ра юц ца рэа лі за ваць неш та 
па доб нае на сва ёй тэ ры то рыі.

КА РЫС НЫ ДО СВЕД

ВУ ЧЫЦ ЦА АД НО Ў АД НА ГО
У Клі ча ве прай шоў пер шы фо рум па ўма ца ван ні між сек та раль на га ўза е ма дзе ян ня 

для ўстой лі ва га раз віц ця сель скіх тэ ры то рый

На гэ тым тыд ні прай шлі за ключ ныя па ся джэн ні 
се сій шос та га склі кан ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
і Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. А ўжо сён ня, 6 снеж ня, 
пар ла мен та рыі но ва га скла ду рас пач нуць сваю 
дзей насць. За вяр ша ю чы ра бо ту на род ных 
абран ні каў шос та га склі кан ня, спі ке ры абедз вюх 
па лат пар ла мен та ак цэн та ва лі ўва гу на тым, 
што за ка нат вор чая дзей насць дэ пу та таў бы ла 

на кі ра ва на на за бес пя чэн не ўстой лі ва га раз віц ця 
кра і ны, са цы яль най ста біль нас ці і рос ту даб ра бы ту 
лю дзей — усё тое, што скла дае асно ву на ме ча на га 
кі раў ні ком кра і ны і пад тры ма на га на ро дам 
па лі тыч на га кур су.

У аг ра га рад ку Мя жы сет кі Ма гі лёў ска га ра ё на 6 ліс та па да ва ўра чыс тай аб ста ноў цы атры ма лі клю чы ад ква тэр 60 сем' яў, 53 з якіх — шмат дзет ныя. 
На здым ку: сям'я БА НА ДЫ СЕ ВЫХ.

У АСНО ВЕ ДЗЕЙ НАС ЦІ — У АСНО ВЕ ДЗЕЙ НАС ЦІ — 
ІН ТА РЭ СЫ ІН ТА РЭ СЫ 

НА СЕЛЬ НІЦ ТВАНА СЕЛЬ НІЦ ТВА
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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

За ра біў 
ці стра ціў?

Ча му не вар та 
спа дзя вац ца 
на «шэ рую» зар пла ту. стар. 13

За да ча № 1

Аб тым, што па він на быць 
у цэнт ры ўва гі 
на род на га абран ні ка, 
па раз ва жа лі экс пер ты. стар. 2

Хто больш?

Якія бы лі за роб кі 
ў каст рыч ні ку, 
да ве да е це ся 
з на шай ін фаг ра фі кі. стар. 4

З ка ле га мі 
з якіх кра ін 
на ла дзі лі су пра цоў ніц тва 
бе ла рус кія се на та ры.

Пар ла менц кая 
дып ла ма тыя

стар. 3

Каб па мя та лі...

Дэ пу тат сель са ве та са ма стой на 
па ча ла да гля даць вай ско вае 
па ха ван не, і вось што з гэ та га 
вый шла. стар. 16
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