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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

атры ма ла Ма гі лёў ская 
аса цы я цыя мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў.

Экс парт па слуг Мя дзель шчы ны 
рас це, але больш за ра біць 
мож на не толь кі 
за кошт ку рор та.

Грант 
у 10 ты сяч еў ра

Што ўжо зроб ле на 
і ча го не ха пае ў За слаўі?

Як справы 
ў спа да рож ні ка

Міль ярд до ла раў

уза ем на га ганд лю 
пла ну юць да сяг нуць 
Бе ла русь і Ін дыя 
да 2020 го да. стар. 2

Ча му жы ха ры Ба раў лян 
не зна хо дзяць па ра зу мен ня 
на конт мес ца па бу до вы 
са цы яль на га аб' ек та.

У ле се ці ў по лі?

На рач 
ва біць ту рыс таў
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ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на стар. 3—14

Гэ тым пы тан нем за да юц ца сён ня ўсе цы ві лі за ва ныя кра і ны. Бе ла русь не 
вы клю чэн не. Да рэ чы, у Го ме лі ёсць ста ноў чы во пыт. Ме на ві та яго вы ву ча лі 
ўдзель ні кі рэс пуб лі кан ска га се мі на ра, які ар га ні за ва ла Мі ніс тэр ства ЖКГ 
на пры кла дзе аб' ек таў аб лас но га цэнт ра. Тут, між ін шым, быў па бу да ва ны 
пер шы ў кра і не бія ме ха ніч ны за вод, дзе ад хо ды сар ту юць і ад дзя ля юць 
пры дат ныя да да лей ша га вы ка ры стан ня дру гас ныя рэ сур сы. Тут па ча лі 
бу да ваць за кры тыя кан тэй нер ныя пля цоў кі для па асоб на га збо ру ад хо даў 
жы ха ра мі. Ця пер і пры ват ны сек тар ахоп ле ны та кой прак ты кай.

Пер са наль ныя ка ля ро выя кан тэй не ры
На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ула дзі мір КУ ХА РАЎ ад зна чае, што 

Го мель ці ка вы мно гі мі экс пе ры мен та мі ў сфе ры ЖКГ. Што да ты чыц ца ад пра-
цоў кі ме ха ніз му абы хо джан ня з ад хо да мі, тут вель мі вя лі кі сек тар ін ды ві ду аль-
най за бу до вы: 28 ты сяч да моў, у якіх жы вуць 62 ты ся чы ча ла век. 
Зна чыць, і смец ця да стат ко ва. Ця пер экс пе ры мен там ахоп ле ны 
жы ха ры не каль кіх ву ліц у Са вец кім ра ё не — уся го 700 да моў.

КРО КІ ДА ЭКА ЛО ГІІ

СА БРАЦЬ, АДСАР ТА ВАЦЬ, 
ПЕ РА ПРА ЦА ВАЦЬ

Мін ская воб ласць — ад на з най больш эка на міч на раз ві тых 
ся род шас ці аб лас цей Бе ла ру сі. Уклад цэнт раль на га рэ гі ё на ў 
эка но мі ку кра і ны скла дае ка ля 20 %, інакш ка жу чы, пя тую част-
ку ўся го ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту. Вы гад нае геа гра фіч нае 
ста но ві шча, шы ро кая сет ка аў та ма біль ных і чы гу нач ных да рог 
спры я юць раз віц цю пра мыс ло вас ці, сель скай гас па дар кі, ту рыз-
му, куль ту ры, ін вес ты цый на му клі ма ту. На Мін шчы не зна хо дзяц ца 
та кія флаг ма ны ма шы на бу да ван ня, як Бе ла рус кі аў та ма біль ны 

за вод па вы пус ку ма гут ных кар' ер ных са ма зва лаў, прад пры ем ства 
«Бе ла русь ка лій» па зда бы чы ка лій най со лі. У воб лас ці рэа лі зу ец ца 
шмат ін вес ты цый ных пра ек таў, у пры ват нас ці бу даў ніц тва Не жын-
ска га гор на-аба га чаль на га кам бі на та, Кі тай ска-бе ла рус ка га пар ку 
«Вя лі кі ка мень» і ін шыя. Мін шчы на перш за ўсё моц ная рэ гі ё на мі, 
людзь мі, якія ўно сяць знач ны ўклад у яе 
раз віц цё ра зам з мяс цо вы мі ўла да мі, 
Са ве та мі дэ пу та таў.

У ЦЭНТ РЫ КРА І НЫ, У ЦЭНТ РЫ КРА І НЫ, 
ЖЫЦ ЦЯ І ПА ДЗЕЙЖЫЦ ЦЯ І ПА ДЗЕЙ

РЭ ГІ Ё НЫ: ПА СУТ НАС ЦІ СПРА ВЫ

Якім чы нам 
смец це пе ра тва рыць 

у зда бы так?


