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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Што ра біць сум лен ным 
вы твор цам, 
ка лі іх та ва ры 
пад раб ля юць?

Штраф 
за фаль сі фі кат

Аб чым трэ ба 
па кла па ціц ца аграр на му 
сек та ру ўжо сён ня?

Тры кі ты для вёс кі

На ле та Бе ла русь 
ад пра віць у Ра сію 
аб' ём хар ча ван ня, 
не да па стаў ле ны ра ней.

Вяр та ем па зі цыі

Якія най больш 
перс пек тыў ныя кі рун кі 
для ліч ба ві за цыі?

Важ насць 
«ліч бы» ў эка но мі цы

На та кую су му 
Мін шчы на за клю чы ла 
кант рак ты 
на Фо ру ме рэ гі ё наў.

Больш за 200 міль ё наў 
до ла раў

стар. 15

стар. 2–3

стар. 4

стар. 4

стар. 14Пра вя дзен не да жы нак ста ла пры кла дам па ляп шэн ня 
і раз віц ця асоб ных на се ле ных пунк таў. 
Да гэ та га свя та пра цаў ні коў вёс кі лі та раль на 
пе ра ўтва ра лі ся ра ён ныя цэнт ры. Ця пер ха ра шэ юць 
і ма лыя га ра ды. На Брэст чы не гэ та бы лыя рай цэнт ры. 
Але, як вя до ма, і ў ра ё нах пра вод зяць свя ты ўра джаю. 
Мес цам пра вя дзен ня ста но віц ца сель скі на се ле ны 
пункт, які цэ лы год рых ту юць да фес ты ва лю. 
У Ма ла рыц кім ра ё не на гэ ты раз да жын кі прой дуць 
у Лу ка ве, і ад бу дзец ца гэ та ў су бо ту, 20 каст рыч ні ка.

Пло шча ў го нар во зе ра
Са стар шы нёй ра ён на га Са ве та Але гам 

ЯКУБ ЧЫ КАМ едзем у ста ра даў нюю вёс ку з ці ка вай гіс то-
ры яй. Яшчэ на ўез дзе за ўва жа ем, што ра бо та ідзе поў ным 
хо дам. У па чат ку вёс кі ра бо чыя зай ма юц ца доб ра ўпа рад-
ка ван нем пля цоў кі ка ля пом ні ка на мес цы, дзе пад час 
вай ны рас стра ля лі жыхароў. Сам пом нік так-
са ма іс тот на аб на ві лі, зра бі лі но вую ме ма ры-
яль ную шыльду, сім ва ліч ны крыж.

МЯС ЦО ВЫ ЧАС

НА ДА ЖЫН КІ — У ЛУ КА ВАНА ДА ЖЫН КІ — У ЛУ КА ВА
Як ра ён нае свя та пра цаў ні коў вёс кі 
ста но віц ца са цы яль ным пра ек там

Стар шы ня сель ска га Са ве та 
Але на МА РУК 
на но вай пло шчы.

ПЛЁН НАЕ ПЛЁН НАЕ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВАСУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА
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