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стар. 3

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

стар. 4

ТЭМА ТЫДНЯ
Устой лі вае 

раз віц цё 

за ле жыць ад усіх нас.

Ёсць та кія мэ ты!

стар. 2

Пры ваб ныя ўмо вы 

для біз не су 

ў рэ гі ё не.

Ор ша: 
пе ра за груз ка

стар. 2

Са мы па пу ляр ны 
спо саб раз мо вы з ула дай.

Хут ка і зруч на

стар. 13-14

Што хва люе 
на ва сё лаў?

Інф ра струк ту ра па він на 
раз ві вац ца ра зам 
з бу даў ніц твам 
жыл ля. стар. 15Па ста ян ная ка мі сія Са ве та Рэс пуб лі кі 

па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні пра вя ла вы яз ное па ся джэн не. 
Се на та ры пра ана лі за ва лі са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё рэ гі ё на, пра вя лі аса біс тыя пры ёмы 
гра ма дзян, а так са ма па зна ё мі лі ся са сла ву тас ця мі 
гэ та га краю. Ра ён стаў пер шым у шэ ра гу ад ра соў 
па доб на га ма ні то рын гу і по шу ку пунк таў 
эка на міч на га рос ту.

Ча чэр шчы на бы ла абра на па пра па но ве ад на го 
з чле наў па ста ян най ка мі сіі — ды рэк та ра ад кры-
та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Звяз да» Га лі-
ны ТРЫ БУ НАХ. «Звяз да» — ад но з са мых моц ных 
прад пры ем стваў Ча чэр ска га ра ё на. Ар га ні за цыя 
зай ма ец ца вы рошч ван нем збож жа вых, зер не ба-
бо вых, кар ма вых і тэх ніч ных куль тур, а так са ма 
вы твор час цю ма ла ка і мя са. У ра ё не ня ма буй ной 
пра мыс ло вас ці, тым не менш за сту дзень — ліс та пад 
2018 го да ар га ні за цы я мі атры ма на пры быт ку 
больш чым на 64 міль ё ны руб лёў. Тэмп рос ту 
склаў пры клад на 110 пра цэн таў да та ко га ж 
пе ры я ду ў 2017-м.

МА НІ ТО РЫНГ 
З ВЫ ЕЗ ДАМ НА МЕС ЦА

За ка на даў цы 
вы ву ча юць сі ту а цыю 

ў Ча чэр скім ра ё не 
Го мель скай 

воб лас ці

ДА ПА МАГ ЧЫ 
НЕЛЬ ГА ПА КІ НУЦЬ,

або Раз мо ва аб праб ле мах і пра па но вах на шых гра ма дзян

Ш
ТО тур буе лю дзей? Ты ся чы ліс тоў з ад ка зам на гэ тае, 
зда ва ла ся б, прос тае пы тан не што ме сяц пры хо дзяць 
у Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та на шай кра і ны, дзе з 
кож ным зва ро там ста ран на пра цу юць спе цы я ліс ты.

Дык усё-ткі, аб чым про сяць і што пра па ноў ва юць на шы 
гра ма дзя не? Ча му спра бу юць вы ра шыць свае пы тан ні праз 

вы шэй шую ін стан цыю, а не на мяс цо вым уз роў ні? Якія 
зва ро ты Прэ зі дэнт чы тае аса біс та? Пра гэ та і мно гае ін шае 
мы па га ва ры лі з на чаль ні кам га лоў на га ўпраў лен ня 
па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных 
асоб Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ры го рам ШЛЫ КАМ.

Пры ём вя дзе кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
На тал ля КА ЧА НА ВА 

(го рад На ва гру дак 
Гро дзен скай воб лас ці).

Ці іс нуе яна 
для ста лых 
жы ха роў вё сак?

Па тэн цы й ная 
па гро за
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Парламентарыі наведалі Ча чэр скую дзі ця ча-
юнац кую спар тыў ную шко лу.


