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Горад, дзе 
паселіцца атам

стар.стар.  1313

Запрашае народны 
тэатр!

стар.стар.  1616

Ці бачная вёска...
за кустамі?

стар.стар.  1515

стар. 14

стар. 2-3
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— Перш за ўсё, у вы ні ку пры-
няц ця но ва га за ко на якас на зме-
ніц ца ахо ва на шых за каз ні каў. 
У дзе ю чым за ко не пра пі са ны 
рэ жы мы аб ме жа ван ня ў на цыя -
наль ных пар ках і за па вед ні ках, 
а ў да чы нен ні да за каз ні каў ні вод-
ны за ка на даў чы акт у нас да гэ туль 
не меў пе ра лі ку аб ме жа ван няў. 
Та му кож ны вы зна чаў рэ жым так, 
як са бе ўяў ляў, і пра піс ваў яго ў Па-
ла жэн ні аб за каз ні ку. Гэ та пры во-
дзі ла да та го, што шэ раг за каз ні каў 
фак тыч на не ме лі рэ жы му ахо вы 
аль бо ён ні чым не ад роз-
 ні ваў ся ад рэ жы му 
ін шых тэ ры то рый.
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НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ

І ЗА ХА ВАЦЬ, І ЗА РА БІЦЬ
Ме на ві та ў та кім па рад ку мы па він ны вы бу доў ваць 
на шы ад но сі ны да пры ро ды
На мі ну лым тыд ні ў Аваль най за ле До ма ўра да 
дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
раз гле дзе лі ў пер шым чы тан ні два за ко на пра ек ты, 
якія да ты чац ца захавання бе ла рус кай пры ро ды 
і выкарыстання яе рэсурсаў. Ці ка ва, што іні цы я та ра мі 
абод вух з'яў ля юц ца са мі дэ пу та ты. Раз мо ва — пра 
змя нен ні і да паў нен ні ў Ляс ны ко дэкс і пра но вы за кон 
«Аб асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры то ры ях». 
Анд рэй АБ РАМ ЧУК, стар шы ня Ляс ной ра бо чай 
гру пы гра мад ска га аб' яд нан ня «Ахо ва пту шак 
Баць каў шчы ны», браў ак тыў ны ўдзел у гра мад скім 
аб мер ка ван ні абод вух да ку мен таў, пры гэ тым 
най больш бліз кім для ся бе ён на зваў бу ду чы за кон 
«Аб асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры то ры ях». 
Мы рас пы та лі экс пер та, на коль кі за ко на пра ект 
за да валь няе ча кан ні спе цы я ліс таў па ахо ве пры ро ды.

ШТО МОГУЦЬШТО МОГУЦЬ
РЭГІЁНЫ?РЭГІЁНЫ?

ТЭМА НУМАРА

Са вет Рэс пуб лі кі пра цяг вае вы язныя пасяджэнні ў абласцях. 
Пар ла мен та рыі на ве да лі Гро дзен шчы ну


