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стар. 2

У 
СВАЕ 87 га доў Ве ра Ры го раў на за ста ла ся ад на: муж 
па мёр, дач ка жы ве ў Мін ску, сын — у Ра сіі. У та кім 
уз рос це жыць ад ной у вёс цы ня лёг ка, асаб лі ва зі мой: 
па ліць печ ку, на сіць ва ду, рас чы шчаць да рож кі ад 
сне гу, ча каць аў та кра му з пра дук та мі — усё гэ та ўжо 

ста но віц ца скла да ным. І та кіх па жы лых лю дзей, якія пра жы ва юць 
асоб на ад дзя цей і сва я коў, з кож ным го дам ста но віц ца ўсё больш. 
Але па кі даць свае род ныя да мы і з'яз джаць да дзя цей яны, 
як пра ві ла, не хо чуць. Тут род ная ха та, ага род, усё жыц цё 
прай шло ў гэ тых сце нах, як жа іх па кі нуць на схі ле га доў?

ТЭ МА ТЫД НЯ

стар. 4

ТЭ РЫ ТО РЫЯ 
ДА ПА МО ГІ

У ад да ле ных 
вёс ках кра і ны 
до ля лю дзей 
ста рэй ша га ўзрос ту 
скла дае 80—90 %. 
На якія са цы яль ныя 
па слу гі мо гуць 
раз ліч ваць 
ста лыя вяс коў цы?

СТАЎ КА НА СУ ЧАС НЫЯ 
ТЭХ НА ЛО ГІІ

Шклоў для пра вя дзен ня па ся-
джэн ня быў абра ны невы пад ко-
ва. Ме на ві та тут вы пра боў ва юц ца 
іна ва цый ныя пра ек ты па ства рэн ні 
сель гас прад пры ем ства но ва га па-
ка лен ня, вёс кі бу ду чы ні. Тут пра цуе 
пры ват ная гас па дар ка, на ўзбра ен ні 
ў якой зна хо дзяц ца ліч ба выя тэх на-
ло гіі, ар га ні за ва на па ка заль ная буй-
ная та вар ная вы твор часць. Ад ным 
сло вам, ёсць на што па гля дзець і 
ча му па ву чыц ца.

— Гэ та па ся джэн не і ін шыя, якія 
мы бу дзем пра во дзіць, свед чаць 
пра тое, што мы вя дзём вель мі сур'-
ёз ную пад рых тоў ку да V Фо ру му рэ-

гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, — па ве да міў 
яшчэ на па чат ку ра бо ты Аляк сандр 
Па пкоў. — У нас ёсць ста ноў чыя 
пры кла ды ў сель ска гас па дар чай 
га лі не. Вель мі вя лі кі во пыт на пра-
ца ва ны ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Усе гэ тыя на пра цоў кі, якія бу дуць 
зроб ле ны ў пра цэ се пад рых тоў-
чых ме ра пры ем стваў, мы агу чым 
на сек цыі фо ру му і, маг чы ма, ка лі 
атры ма ец ца, вый дзем на між дзяр-
жаў ныя па гад нен ні. Каб ба чыць, у 
якіх кі рун ках ру хац ца.

Праб лем, у вы ра шэн ні якіх 
доб ра бы ло б аб' яд наць на ма-
ган ні, шмат. Да мі нан тай раз віц-
ця аг ра пра мыс ло ва га комп лек су 
Бе ла ру сі ста ла буй ная та вар ная 
вы твор часць, але пры гэ тым ёсць 
пы тан ні па збы це, ад зна чыў Аляк-
сандр Па пкоў. Бе ла рус кі бок за-
ці каў ле ны са сты ка ваць з Ра сі яй 
на ма ган ні па вы твор час ці сіс-
тэм сель ска гас па дар чых ма-
шын і пра ца ваць на адзі ны 
комп лекс. 
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Вы яз ное па ся джэн не Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па рэ гі я наль най па лі ты цы 
і мяс цо вым са ма кі ра ван ні прай шло ў рам ках пад рых тоў кі 
да V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. Пад кі раў ніц твам 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Аляк санд ра ПА ПКО ВА быў 
раз гле джа ны шэ раг пы тан няў, якія да ты чы лі ся, мож на ска заць, 
рэ ва лю цый ных пе ра ўтва рэн няў у сель скай гас па дар цы. Усё 
гэ та ад па вя да ла тэ ме раз мо вы «Устой лі вае раз віц цё сель скіх 
тэ ры то рый як най важ ней шы фак тар га ран та ван ня эка на міч най 
бяс пе кі рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі ў рам ках Са юз най дзяр жа вы». 
У па ся джэн ні пры ня лі ўдзел аў та ры тэт ныя ра сій скія дэ пу та ты — 
на мес нік стар шы ні Ка мі тэ та Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га 
Схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі па аграр на-хар чо вай па лі ты цы 
і пры ро да ка ры стан ні Сяр гей МІ ЦІН і член Ка мі тэ та Са ве та 
Фе дэ ра цыі па фе дэ ра тыў ным упа рад ка ван ні, рэ гі я наль най 
па лі ты цы, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і спра вах Поў на чы Анд рэй 
ШАЎ ЧЭН КА. У па служ ным спі се Сяр гея Мі ці на та кія па са ды, як 
на мес нік мі ніст ра сель скай гас па дар кі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
гу бер на тар На ўга род скай воб лас ці. Анд рэй Шаў чэн ка 
прад стаў ляе на ву ку, біз нес.

Цэнтр сацыяльнага 
абслугоўвання 

ў г. Ушачы.

Здымак носіць 
ілюстрацыйны характар.

Шклоў — адзін з рай цэнт раў воб лас ці, 
дзе пра цу юць вы со ка эфек тыў ныя сель скія гас па дар кі.

ВЕК ТАР РУ ХУ

ЛІЧ БА ВАЯ ЭКА НО МІ КА ДЛЯ ВЁС КІЛІЧ БА ВАЯ ЭКА НО МІ КА ДЛЯ ВЁС КІ
Шля хі ства рэн ня агуль най моц най сель скай гас па дар кі аб мер ка ва лі 
на па ся джэн ні ў Шкло ўскім ра ё не пар ла мен та рыі Бе ла ру сі і Ра сіі


