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ТЭ МА ТЫД НЯ

стар. 15

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

На якой ферме 
мож на за ра біць 
та кія гро шы?

Па 500 $ 
у эк ві ва лен це

стар. 13

На кі ра ва лі 
на за ме ну ліф тоў 
на Ві цеб шчы не.

20 міль ё наў 
руб лёў

стар. 15

Ад пра вяц ца 
пас ля жні ва 
кам байне ры-тысяч ні кі 
Шчу чын шчы ны.

У тур па ма лой 
ра дзі ме

стар. 16

Што бу дзе з пля жам 
у ку рорт ным па сёл ку 
пад Грод нам.

Нель га 
ку пац ца!

стар. 16

К
ОЖ НЫ кі раў нік Ла гой ска га ра ё на, 
які ў свой час ста яў на яго ча ле, зра біў 
унё сак у раз віц цё рэ гі ё на. Ча ты ры га ды та му 

на па са ду стар шы ні рай вы кан ка ма пры зна чы лі 
Вік та ра Ка ля ду, які пе ра няў усё са мае леп шае 
ў сва іх па пя рэд ні каў. Гас па дар скі па ды ход 
да спра вы, вы ка ры стан не но вых тэх на ло гій, 
бу даў ніц тва жы вё ла га доў чых аб' ек таў, на леж ная 
ўва га кар ма вой ба зе, ад па вед ны пад бор кад раў 
да лі свае вы ні кі. Ра ён зра біў знач ны крок на пе рад 
і вы рваў ся з да та цый ных.

З ВО ПЫ ТУ РА БО ТЫ

ФОР МУ ЛА ПОС ПЕ ХУФОР МУ ЛА ПОС ПЕ ХУ
Як Ла гой скі ра ён вы рваў ся з да та цый ных

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 3–15-й стар.

МАЛОЧНЫ 
БІЗНЕС:

— За апош нія ча ты ры га ды мы за ку пі лі 51 трак тар, у тым лі ку дзе-
сяць энер га на сы ча ных «Бе ла рус-3522», чатыры па груз чы кі. А ўся го за 
гэ ты пе ры яд на бы лі ра зам з трак та ра мі 162 адзін кі раз на стай най сель-
гас тэх ні кі. Пе ра асна шчэн не ма шын на га пар ку ад бы ло ся прак тыч на ва 
ўсіх гас па дар ках. Сё ле та пры да па мо зе воб лас ці мы ўжо за ку пі лі чатыры 
но выя энер га на сы ча ныя «во ла ты» з плу га мі. Хут ка атры ма ем яшчэ тры. 
Толь кі сё ле та ку пі лі чатыры збож жа ўбо рач ныя і тры кор ма ўбо рач ныя 
кам бай ны, — не без го на ру рас каз вае пер шы на мес нік стар шы ні 
Ла гой ска га рай вы кан ка ма, на чаль нік упраў лен ня сель скай гас-
па дар кі На тал ля ПЕТ РУ ШЭНКА.

Са праў ды, га на рыц ца ёсць чым. Ле тась сяў ба па ча ла ся паз-
ней у су вя зі з не спры яль ны мі ўмо ва мі на двор'я. Але ў ра ё не 
змаг лі спра віц ца з ра бо та мі ў аг ра тэх ніч ныя тэр мі ны.

РАЗВІЦЬ І ЗАРАБІЦЬ

За пра шае 
па мі дор ная ста лі ца Бе ла ру сі.

На свя та 
та ма та


