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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Су свет ны 
ўзро вень

У Ма гі лё ве экс пер ты аб мер ка ва лі 
пла ны раз віц ця сфе ры ахо вы 
зда роўя на на ступ ную 
пя ці год ку. стар. 14

Ве даць, 
каб да па ма гаць

Аб чым іш ла га вор ка спі ке ра 
Са ве та Рэс пуб лі кі на су стрэ чы 
з ак ты вам Ві цеб шчы ны? стар. 2

Плён 
ад мадэрнізацыі

Як раз ві ва ец ца за вод, дзе са мая 
вя лі кая коль касць тых, хто 
пра цуе ў Мас тоў скім ра ё не, 
што на Гро дзен шчы не. стар. 15

...і ча ла ве чай абы яка вас ці. 
З які мі праб ле ма мі звяр та лі ся 
да се на та раў пад час аса біс тых 
пры ёмаў 
гра ма дзян?

Ады сці 
ад чэр ствас ці

стар. 3, 4, 13

Пад пры цэ лам

Уні каль ная вы твор часць 
аба ронч а-ва ен най 
на кі ра ва нас ці раз ві ва ец ца 
ў Ар шан скім ра ё не. стар. 16

стар. 2

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Ана толь ІСА ЧАН КА 
пра вёў пры ём гра ма дзян у Брэсц кім 
абл вы кан ка ме. Маг чы мас цю за даць 
пы тан не ска рыс та лі ся во сем жы ха роў 
рэ гі ё на, па ве дам ляе Бел ТА.

У пры ват нас ці, на пры ём за пі са лі ся па-
жы лыя су жэн цы. Яны жы вуць у цэнт ры 
Брэс та, вок ны трох па вяр хоў кі вы хо дзяць 
на пе ша ход ную ву лі цу Са вец кую. Мес ца 
пры ваб нае для біз не су, та му шмат лі кія ўла-
даль ні кі пра да лі свае ква тэ ры, пас ля ча го 
па мяш кан ні бы лі пе ра ве дзе ны ў раз рад 

ка мер цый на га ка ры стан ня. Тыя жы ха ры, 
што за ста лі ся (пе ра важ на лю дзі ста ла га 
ве ку), ця пер су сед ні ча юць з ка вяр няй, рэ-
ста ра нам, хос тэ лам, не ўза ба ве ад кры ец ца 
ап тэ ка. Па сло вах пен сі я не раў, кан флік таў 
з прад пры маль ні ка мі ня ма. Адзі нае — не 
мо гуць знай сці па ра зу мен ня па пы тан ні 
раз мя шчэн ня кан ды цы я не раў: яны зна-
хо дзяц ца пад са мы мі вок на мі за яў ні каў. 
Зда ва ла ся б, дро бязь, але гэ та да стаў ляе 
лю дзям ня зруч нас ці.

Се на тар да ру чыў стар шы ні Брэсц ка-
га гар вы кан ка ма Аляк санд ру Ра га чу ку 

вы ехаць на мес ца. «Ёсць па ды хо ды, каб 
пры браць кан ды цы я не ры. Трэ ба па-гас па-
дар ску, па-ча ла ве чы вы ра шыць гэ тае пы-
тан не. Не па збеж на, што ў цэнт ры го ра да 
бу дуць з'яў ляц ца но выя аб' ек ты, але трэ ба 
да па маг чы лю дзям, па зба віць іх дыс кам-
фор ту. Ду маю, праз ме сяц-паў та ра пад'-
еду ту ды, па гля джу, як вы ра шыц ца гэ тае 
пы тан не», — ска заў на мес нік стар шы ні Са-
ве та Рэс пуб лі кі. Муж і жон ка за ста лі ся за-
да во ле ны та кім ад ка зам. Яны па дзя-
ка ва лі Ана то лю Іса чан ку за тое, 
што па чу лі.

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

«ДЗЯ КУЙ, ШТО ПА ЧУ ЛІ»
Па жы лая па ра з Брэс та па дзя ка ва ла 

ві цэ-спі ке ру Са ве та Рэс пуб лі кі Ана толю Іса чан ку за да па мо гу

Утрым лі ваць лі дар скія па зі цыі на рын ку наф та пра дук таў 
не маг чы ма без пас ля доў на га раз віц ця. Яшчэ з кан ца 
90-х га доў мі ну ла га ста год дзя ак цы я нер нае та ва рыст ва 
«Наф тан» рас па ча ло шы ро ка маш таб ную па этап ную 
рэ кан струк цыю і ма дэр ні за цыю сва іх аб' ек таў. Гэ тая ра бо та 
пра цяг ва ец ца і ця пер. І ка лі ўва га гра мад скас ці на кі ра ва на 
пе ра важ на на па ве дам лен ні са СМІ, што даты чац ца 

да моў ле нас цяў на шай кра і ны па наф тага за вым пы тан ні 
з парт нё ра мі (якое ў лю бым вы пад ку бу дзе вы ра ша на), 
на ай чын ным наф та вым гі ган це пра цяг ва юць рэа лі за цыю 
знач на га ін вест пра ек та. На мі ну лым тыд ні спі кер Са ве та 
Рэс пуб лі кі На тал ля Ка ча на ва, як кі раў нік на зі раль на га 
са ве та прад пры ем ства, пра вя ла на «Наф та не» на ра ду 
па пы тан нях яго ма дэр ні за цыі.
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