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БЫЦЬ 
«ПЕРШЫМІ» – 
БЫЦЬ НАПЕРАДЗЕ 
ЎСІХ

АНЛАЙН 
ШТОДНЯ

Ва лян цін СЕ МЯ НЯ КА, 

стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі па дзяр жаў ным 

бу даў ніц тве, мяс цо вым 

са ма кі ра ван ні 

і рэг ла мен це Па ла ты 

прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду:

«Ця пер у Па ла це 
прад стаў ні коў зна хо дзіц ца 
43 за ко на пра ек ты. З іх 
33 уклю ча ны ў пры клад ны 
гра фік раз гля ду на се сіі. 
Са лід ны блок пы тан няў 
да ты чыц ца рэ гу ля ван ня 
эка но мі кі, на ву ко вай, 
на ву ко ва-тэх ніч най, 
іна ва цый най дзей нас ці. 
У ад па вед нас ці 
з да ру чэн нем кі раў ні ка 
дзяр жа вы пар ла мен там 
пра ве дзе на до сыць сур' ёз ная 
ра бо та па пад рых тоў цы 
пра ек таў Ко дэк са аб 
ад мі ніст ра цый ных 
правапа ру шэн нях і Пра цэ-
 су аль на-вы ка наў ча га ко дэк са 
аб ад мі ніст ра цый ных 
правапа ру шэн нях». Ра бо та 
над гэ ты мі ко дэк са мі 
на блі жа ец ца да за вяр шэн ня. 
Прак тыч на кож ны дзень 
пра хо дзяць па ся джэн ні 
про філь най ка мі сіі, на якіх 
раз гля да юц ца ўсе пунк ты 
гле джан ня. Спа дзя ём ся, 
што ў най блі жэй шы час 
гэ тая ра бо та за вер шыц ца, 
і мы атры ма ем пра ек ты 
якас ных ко дэк саў».
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• Вы стаў ка «Сцеж ка мі 

за па вед най пры ро ды», 

пры мер ка ва ная да Го да 

ма лой ра дзі мы, ад кры-

ла ся ў На цы я наль най 

біб лі я тэ цы Бе ла ру сі.

• У Ві цеб скай воб лас-

ці рэа лі зу юць іна ва цый ны 

пра ект па ства рэн ні ІT-кла-

саў. Пер шыя ча ты ры такія 

з'я вяц ца ў гэ тым го дзе на 

ба зе пятых і дзясятых кла-

саў ва ўста но вах аду ка цыі 

аб лас но га цэнт ра.

• У аг ра га рад ку Кро-

шын Ба ра на віц ка га ра ё на 

муж чы на знай шоў у 

са дзе два сна ра ды ча-

соў Вя лі кай Ай чын най 

вай ны.

КОРАТКА

За ла ты ся мей ны ўра джайЗа ла ты ся мей ны ўра джай

СТАР. 4СТАР. 4

Эка на міЭка на міч ны ра курсч ны ра курс

БО НУ СЫ 
ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫМ

Якія ін вес ты цыі 
ро бяць пе ры фе рыю пры ваб най 

для ўлас най спра вы
У бе ла рус ка-ра сій скім пры гра ніч чы ўсё 

больш гра ма дзян ра зу ме юць, што ў нас 

мож на доб ра за раб ляць. І не трэ ба ні ку ды 

ехаць — на ра дзі ме ёсць маг чы масць 

не толь кі ўлад ка вац ца на пра цоў нае мес ца 

з па раў наль на вы со кай апла тай, 

але і рас па чаць сваю спра ву. І мож на гэ та 

зра біць без па зык і крэ ды таў, ад па вед на, 

даў гоў. Стаць прад пры маль ні кам маг чы ма 

не за леж на ад уз рос ту і аду ка цыі. І дзе ля 

гэ та га трэ ба ня мно га: жа дан не, тро хі ін ту і цыі 

і цяр пен ня — ды, ба дай, і ўсё, каб што ме сяц 

атрым лі ваць да стой ныя су мы 

гро шай.

Ве дай свой крайВе дай свой край

ІН ТЭР' ЕР 
ДЛЯ ЭСТ РАД НАЙ ЗОР КІ

Глус ча не свед чаць, што Фі ліп Кір ко раў 
за каз ваў на іх фаб ры цы дзве ры

На жаль, кан крэт на га па цвяр-

джэн ня гэ та му не за ха ва ла ся, 

але ўсё мо жа быць. Ме на ві та 

ў Глус ку іс на ва ла вя до мая 

на ўвесь Са вец кі Са юз фаб-

ры ка па вы твор час ці мэб лі. 

Тыя, чыя ма ла досць прый-

шла ся на пас ля ва ен ны пе-

ры яд, на пэў на, па мя та юць 

стыль ныя ка на пы з драў-

ля ны мі спін ка мі і круг лы мі 

пад ла кот ні ка мі. А ша фы з 

люс тэр ка мі яшчэ мож на су-

стрэць у вяс ко вых ха тах. За-

раз та кой фаб ры кі ня ма, але 

ёсць лю дзі, якія мо гуць зга-

даць гіс то рыю 

яе іс на ван ня. СТАР. 15СТАР. 15
Воль га БАЙ КО дэ ман струе аб ста ля ван не, 

якое зра бі ла Глуск вя до мым на ўвесь Са вец кі Са юз. 

Во сень, каст рыч нік, па ча так ба бі на га ле та. 

У та кую па ру мне шан цуе на су стрэ чы з ці-

ка вы мі, больш за тое — шчас лі вы мі людзь мі. 

Шпа цы ру ю чы па вёс цы Та ра са ва Мінск ага 

ра ё на, я на зі раў, як ся мей ная па ра друж на 

ўві ха ла ся ка ля са до ва га дрэ ва, ашчад на зды-

ма ю чы чыр во ныя яб лы кі. З доб рым на стро ем, 

ве се ла гас па да ры склад ва лі ў ко шы кі спе лую 

са да ві ну. І мне за кар це ла ад чы ніць брам ку, 

блі жэй па зна ё міц ца з імі. Вік тар і Люд мі ла 

ДРО БЫ ШЫ — так за вуць ма іх ге ро яў — вет лі-

ва за пра сі лі на свой утуль ны і пры го жы пад во-

рак, па час та ва лі на лі ты мі со кам па пя роў ка мі,

расказалі пра сё лет ні ўра джай, які вы даў ся 

на дзі ва шчод ры, па дзя лі лі ся сак рэ та мі доў-

 га га ся мей на га жыц ця. Сло ва за сло вам — 

і я да ве даў ся, што Вік тар Ці ма фе е віч амаль 

со рак га доў пра ца ваў у саў га се «Жда но ві чы» 

сле са рам па ра мон це га за ва га пра мыс ло-

ва га аб ста ля ван ня, Люд мі ла Аляк санд раў на 

пра ца ва ла ў сіс тэ ме ганд лю. Ка лі яны вый-

шлі на за слу жа ны ад па чы нак, па бу да ва лі ў 

вёс цы свой дом і пе ра еха лі сю ды на ста лае 

жыц цё. А яшчэ Вік тар і Люд мі ла не пра мі-

ну лі рас ка заць, што сё ле та ў іх не звы чай ны 

год — пяць дзя сят га доў су мес на га жыц ця. 

Шчы ра ка жу чы, я не ад ра зу па ве рыў у гэ ты 

кра са моў ны бія гра фіч ны факт — над та ма-

ла дыя ў іх тва ры і юна чыя агень чы кі ў ва чах. 

Я па лі чыў сва ім аба вяз кам за пра сіць іх па па-

зі ра ваць, каб зра біць «вя сель ны» парт рэт на 

фо не рас кош най во се ні.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


