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Су час ныя тэх на ло гіі 
да па ма га юць на ла дзіць дыя лог 
па між гра мад ствам 
і ўла дай.

Най леп шая на Го мель шчы не 
ста рас та жы ве 
ў па лес кай глы бін цы.

Кло пат аб лю дзях

Іні цы я ты ва 
ві та ец ца

Пры Го мель скім аб лас ным Са ве це 
дэ пу та таў ство ра ны 
ма ла дзёж ны 
Са вет. стар. 13

Як адап ту юц ца да жыц ця 
лю дзі з псі хіч ны мі 
асаб лі вас ця мі.

Рэ са цы я лі за цыя 
маг чы мая

Вод гук 
як па да ру нак
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стар. 16

Зям ля на тхнен ня і плё нуЗям ля на тхнен ня і плё ну

Г
о мель ская воб ласць зна хо дзіц ца 
на паў днё вым ус хо дзе Бе ла ру сі. 
Яна мя жуе з Бран скай воб лас цю Ра сіі, 

а так са ма з Кі еў скай, Чар ні гаў скай 
і Жы то мір скай — Укра і ны. Яе пло шча 
(40,4 ты ся чы квад рат ных кі ла мет раў) 
скла дае пя тую част ку тэ ры то рыі краіны. 
Гэ та су вы мер на з пло шчай Швей ца рыі 
ці Га лан дыі.

На тэ ры то рыі воб лас ці раз ме шча ны 
та кія ін дуст ры яль ныя гі ган ты, як Ма зыр-
скі наф та пе ра пра цоў чы і Бе ла рус кі ме та-
лур гіч ны за во ды, вы твор чае аб' яд нан не 
«Гом сель маш», «Свет ла горс кхім ва лак но», 
«Бе ла рус наф та», «Го мель шкло».

Воб ласць уні каль ная сва ёй пры ро дай. 
Тут за ха ва лі ся не кра ну тыя, пер ша быт ныя 
пой ма выя дуб ро вы і адзін з са мых вы со кіх 
па каз чы каў ля сіс тас ці ў Еў ро пе. У На цы я-
наль ным пар ку «Пры пяц кі» жы ве свед ка 
лед ні ко ва га пе ры я ду зубр, а на тэ ры то рыі 
дзяр жаў на га ра ды я цый на-эка ла гіч на га за-
па вед ні ка — вы мі ра ючы конь Пржа валь-
ска га.

У ста ра жыт на сці тут пра хо дзіў зна ка-
мі ты ганд лё вы шлях «З ва ра гаў у грэ кі».
Сён ня рэ гі ён ува хо дзіць у Эка на міч ны по яс 
Шаў ко ва га шля ху і з'яў ля ец ца важ ным 
тран зіт ным ка лі до рам па між кра і на мі ЕС 
і Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, сва і мі 

ма гіст ра ля мі злу чае Бал тый скае і Чор нае 
мо ры.

Га лоў най сла ву тас цю рэ гі ё на з'яў ля-
ец ца па ла ца ва-пар ка вы ан самбль Ру-
мян ца вых і Па ске ві чаў. На тэ ры то рыі 
па ла ца ва га пар ку рас це ка ля 100 ві даў 
дрэў і кус тоў. Ста тус гіс то ры ка-куль тур-
най каш тоў нас ці на да дзе ны зна ка мі тым 
на ўвесь свет не глюб скім руч ні кам. Не-
вы пад ко ва та кі руч нік упры гож вае ад ну
з залаў штаб-ква тэ ры Ар га ні за цыі Аб' яд-
на ных На цый. Лю дзі, якія жы вуць і пра-
цу юць на Го мель шчы не, пры мна жа юць 
яе пры га жосць і ве ліч.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

З роз ны мі пы тан ня мі звяр та лі ся за яў ні кі на пра мую су бот нюю 
тэ ле фон ную лі нію, якую пра вя ла стар шы ня Мінск ага аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ.

Жан на Ся мё наў на з вёс кі Сём ка ва Мінск ага ра ё на рас ка за ла, 
што яе ма ці дзе вя нос та два га ды. У яе до ме ка му наль ні кі ад ра-
ман та ва лі ка на лі за цыю, пра кла лі не аб ход ныя сет кі і ка му ні ка цыі. 
З та го ча су прай шло ка ля пя ці га доў. Але ў па мяш кан ні не маг чы ма 
жыць, та му што бу даў ні кі не па кла лі за са бой пад ло гу, якую раз бу-

ры лі пад час ра мон ту. Пры браць хі бы яны ні бы та не ад маў ля юц ца, 
абя ца юць кож ны квар тал. Ды воз і сён ня тут.

На тал ля Яку біц кая да ру чы ла ра за брац ца ў сі ту а цыі мяс цо вым 
ула дам. У пры ват нас ці, ра шэн нем пы тан ня зой муц ца пер шы на мес-
нік стар шы ні Мінск ага рай вы кан ка ма Ула дзі мір Юр ге віч і кі раў нік 
прад пры ем ства ЖКГ Мін скай воб лас ці Ва сіль Ша-
шок. А стар шы ня Мінск ага ра ён на га Са ве та дэ пу та-
таў Юлія Бя лян кі на возь ме сі ту а цыю пад аса біс ты 
кант роль.

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

Да ро гі, ра монт і доб ра ўпа рад ка ван неДа ро гі, ра монт і доб ра ўпа рад ка ван не


