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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

стар. 4

Зня ва жа ная 
па мяць

Два ба кi ад ной i той жа праб ле мы: 
мах ляр ства на па мя цi 
i не па ва га да па мер лых 
прод каў. стар. 14

На ва цыi 
ў за ко нах

Якiя зме ны ў нар ма тыў ных 
да ку мен тах раз гле дзе лi 
се на та ры на мi ну лай се сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi i з якi мi 
па га дзi лi ся? стар. 2

«Пра рос лыя» 
пра ва ды

Вя лi кiя i пры го жыя лi пы, 
ясе нi, та по лi, бя ро зы 
то яць не бяс пе ку 
для вяс ко вых ся дзiб. стар. 13

Раз ва жае стар шы ня 
Па ста ян най ка мi сii па эка но мi цы, 
бюд жэ це i фi нан сах 
Ула дзi мiр Пан цю хоў.

Што трэ ба 
эка но мi цы?

стар. 3

Вы ні кі вы ба раў у Са вет Рэс пуб лі кі ЦВК пад вя дзе 
12 ліс та па да. Га вор ка пра гэ та іш ла на па ся джэн ні 
Цэнт раль на га вы бар ча га ка мі тэ та, пе рад ае Бел ТА.

Вы ба ры чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі ад роз ні ва юц ца ад 
вы ба раў у Па ла ту прад стаў ні коў тым, што з'яў ля юц ца 
ўскос ны мі. Чле наў верх няй па ла ты вы бі ра юць дэ пу та ты 
мяс цо вых Са ве таў. Па ся джэн ні пра хо дзяць га лос на, на 
іх ма юць пра ва пры сут ні чаць СМІ.

У ЦВК рас тлу ма чы лі ню ан сы пра цэ ду ры на зі ран ня. Яго 
мо гуць вес ці толь кі чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, якія не ба ла-
ту юц ца на на ступ ны тэр мін, а так са ма не за дзей ні ча ныя 
ў га ла са ван ні дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў, аб лса ве таў. 
Што да ты чыц ца пры сут нас ці на зі раль ні каў ад гра мад скіх 
аб' яд нан няў, то за ко нам гэ та не пра ду гле джа на.

Між на род ных на зі раль ні каў так са ма за пра ша юць пра-
ца ваць на вы ба рах у Па ла ту прад стаў ні коў. Вы бар чую 
кам па нію ў Са вет Рэс пуб лі кі яны не ахоп лі ва юць.

На га да ем, што вы ба ры се на та раў пры зна ча ныя 
на 7 ліс та па да.

ВЫ БА РЫ-2019

НЮ АН СЫ ВЫ БА РУ СЕ НА ТА РАЎ
Арэ ле вы 
па ра докс

Ча му жы ха ры 
ад на го з мiн скiх два роў, 
якiя скар дзi лi ся ка му наль нi кам, 
што не ха пае гуль ня во га 
аб ста ля ван ня, ад мо вi лi ся 
ад яго ўста ноў кi. стар. 16

Ха лод ныя і моц ныя вят ры, што ўсё час цей 
пра яў ля юць ся бе ў во сень скі час, зда ец ца, 
вы пра боў ва юць сі лы па нік лых дрэў, 
якія ўжо скі ну лі ліс то ту. Не ка то рыя з іх 

не вы трым лі ва юць гэ та га спа бор ніц тва 
са сты хі яй і з гру ка там па да юць 
на зям лю... ці на пры пар ка ва ны по бач 
аў та ма біль.

ТЭ МА ТЫД НЯ

НЕ ЎПА ДЗІ!НЕ ЎПА ДЗІ!

Ча му дрэ вы Ча му дрэ вы 
ста но вяц ца не бяс печ ныя ста но вяц ца не бяс печ ныя 

для ча ла ве кадля ча ла ве ка  
і як мі ні мі за ваць гэ ту па гро зу?і як мі ні мі за ваць гэ ту па гро зу?
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