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ГЭ ТЫ МІ дня мі ў Мін ску сур' ёз на і 
грун тоў на, на вы со кім уз роў ні га-

во раць пра раз віц цё рэ гі ё наў. На су мес-
нае па ся джэн не Са ве та па ўза е ма дзе-
ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
пры Са ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду і Са ве та Ака дэ міі кі ра ван ня пры 
Прэ зі дэн це за про ша ныя ўсе стар шы ні 
мяс цо вых Са ве таў. Тэ ма аб мер ка ван-
ня — асноў ныя кі рун кі ўстой лі ва га раз-
віц ця тэ ры то рый, пра вя дзен не эфек-
тыў най рэ гі я наль най па лі ты кі і, як са мая 
важ ная мэ та гэ та га, — па вы шэн не якас ці 
жыц ця лю дзей.

Сён няш ні вы пуск «МС» мы вы ра шы-
лі пры свя ціць ад на му асоб на ўзя та му 
рэ гіё ну — Ві цеб скай воб лас ці, каб на 
яе пры кла дзе па ка заць перс пек тыў ныя 
кі рун кі раз віц ця і ро лю, якую мо гуць і 
па він ны іг раць у гэ тым раз віц ці ор га ны 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня.

Ві цеб шчы на для та ко га дэ та лё ва га 
да сле да ван ня абра на невы пад ко ва. Са-
мы паў ноч ны рэ гі ён кра і ны, адзін з най-
буй ней шых па пло шчы, з са май вя лі кай 
у кра і не коль кас цю на се ле ных пунк таў. 
Адзі ная воб ласць Бе ла ру сі, якая мя жуе 
і з га лоў ным ус ход нім парт нё рам — Ра-
сі яй, і з кра і на мі Еў ра са ю за. Сла ву ты на 
ўвесь свет азёр ны край, ка лыс ка бе ла-
рус кай дзяр жаў нас ці, куль тур ная ста лі-
ца Бе ла ру сі...

Ня ма ла і праб лем: кры тыч нае зем-
ля роб ства, ад да ле насць не вя лі кіх на се-
ле ных пунк таў адзін ад ад на го і ад ад-
мі ніст ра цый ных цэнт раў. Але ж ня ма ла 
і маг чы мас цяў: вя ліз ны ін вес ты цый ны і 
ту рыс тыч ны па тэн цы ял, знач ныя ча ла ве-
чыя рэ сур сы. Не здар ма Ар шан скі ра ён 
Ві цеб скай воб лас ці быў абра ны ў якас ці 
ма дэ лі раз віц ця мяс цо вых тэ ры то рый.

На коль кі поў на бу дзе вы ка ры ста ны 
па тэн цы ял і за дзей ні ча ны рэ сур сы не па-
срэд на на мес цах — у рай цэнт ры, аг ра-
га рад ку ці ў не вя лі кай вёс цы, у мно гім 
за ле жыць ад лю дзей, якія там жы вуць 
і пра цу юць, — ад дэ пу та таў і іх вы бар-
шчы каў. Ад лю дзей, для якіх гэ та не 
прос та мес ца пра жы ван ня, але і мес ца 
дзе ян ня.

Як ідзе 
пе ра за груз ка?

«МС» вы свят ля ла, 
якія зме ны 
ад бы ва юц ца за раз 
у Ар шан скім ра ё не.

Бу дын кі 
не пус ту юць

Як пры цяг нуць ін вес та ра, 
ве да юць у бы лым 
ва ен ным га рад ку 
Ба ра ву ха, што на 
Ві цеб шчы не.

Іні цы я ты ва 
ўзна га родж ва ец ца

На Гро дзен шчы не вы зна чы лі 
най леп шых вяс ко вых 
ста рас таў і стар шынь 
сель скіх Са ве таў.

Вір ту о зы 
сва ёй спра вы

У Ма ла ры це рых ту юць кі роў цаў, 
якія каў шом па груз чы ка 
здоль ныя за крыць ка ра бок 
ад за па лак.

Ба бу лі-
шкод ні цы

У Го ме лі іні цы я ты вы 
мяс цо вых жы ха роў 
па доб ра ўпа рад ка ван ні 
два роў ча сам су стра ка юць 
про ці дзе ян не.стар. 7 стар. 8 стар. 8 стар. 8
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