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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Да па мо жам, 
чым змо жам

Ні во дзін зва рот да се на та раў пад час 
пра мых лі ній і пры ёмаў 
гра ма дзян не за ста нец ца 
без ува гі. стар. 14

Пар ла менц кая 
дып ла ма тыя

У Са ве це Рэс пуб лі кі прай шлі 
су стрэ чы з шэ ра гам кі раў ні коў 
дып ла ма тыч ных мі сій 
у Мін ску.

Вя лі кія 
маг чы мас ці

Як у да та цый ным ра ё не змаг лі 
ажыц ця віць 12 мяс цо вых іні цы я тыў, 
да ве да лі ся стар шы ні 
Са ве таў дэ пу та таў 
ба за ва га ўзроў ню 
Го мель шчы ны. стар. 15

Стар шы ня Гро дзен ска га аб лса ве та 
дэ пу та таў Ігар Жук ад ка заў 
на пы тан ні жы ха роў 
рэ гі ё на.

Пад тры маць 
іні цы я ты ву

стар. 14

Каб не па ве сі лі за мок

Жы ха ры Ба біч, што на Брэст чы не, 
не хо чуць стра ціць адзі ную 
ў вёс цы гра мад скую 
уста но ву. стар. 16

ЭКС ПЕРТ НЫ АСЯ РО ДАК

РЭ ГІ Я НАЛЬ НЫЯ 
ДРАЙ ВЕ РЫ РОС ТУ 

ЦІ ДО НА РЫ?

стар. 2

Асноў ная част ка бе ла ру саў абі рае буй ныя га ра ды 
для кам форт на га жыц ця. Га ра джа на мі сён ня 
мо гуць на зваць ся бе амаль 7,5 міль ё на на шых 
су ай чын ні каў, а вяс коў ца мі — ка ля двух міль ё наў. 
Та кі раз рыў зра зу ме лы — у буй ных цэнт рах ляг чэй 
знай сці ра бо ту, уз ро вень і якасць жыц ця леп шыя, 
ёсць раз віц цё тэ ры то рый... Усё гэ та боль шай част кай 
ха рак тэр на для аб лас ных цэнт раў, маг чы мас ці 
ма лых і ся рэд ніх га ра доў больш сціп лыя. Та му 
зра зу ме ла, ча му ўла ды па ста ві лі пе рад са бой за да чу 
раз віц ця эка но мі кі гэ тых рэ гі ё наў, каб ска ра ціць 
раз рыў у якас ці жыц ця на сель ніц тва. Ак цэнт 
зроб ле ны на 11 га ра дах кра і ны з на сель ніц твам 
больш за 80 ты сяч ча ла век, дзе ў блі жэй шыя га ды 
па він на быць за бяс пе ча на па ско ра нае са цы яль на-
эка на міч нае раз віц цё. У спіс га ра доў, якім на да дуць 
«дру гое ды хан не», увай шлі Ба ра на ві чы, Пінск, 
На ва по лацк, По лацк, Ор ша, Ма зыр, Лі да, Ба ры саў, 
Са лі горск, Ма ла дзеч на і Баб руйск.

Ці мож на раз гля даць гэ тыя на се ле ныя пунк ты 
ў якас ці не толь кі драй ве ра рэ гі я наль на га раз віц ця, але 
і до на ра для су меж ных тэ ры то рый? Якім чы нам мож на 
за ма ца ваць лю дзей на пе ры фе рыі? Якія праб ле мы 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня сён ня іс ну юць? Ад ка зы на гэ тыя і 
ін шыя пы тан ні шу ка лі ўдзель ні кі круг ла га ста ла, які прай шоў 
у прэс-цэнт ры Бел ТА з іні цы я ты вы бе ла рус ка га ін сты ту та 
стра тэ гіч ных да сле да ван няў (да лей — БІСД) на тэ му «11 
цэнт раў пры цяг нен ня — рэ гі я наль ныя драй ве ры рос ту». 
У якас ці экс пер таў за пра сі лі стар шы ню Па ста ян най ка мі сіі 
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 Мі ха і ла РУ СА ГА, стар шы ню Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па аграр най па лі ты цы Мі ка лая 
ШАЎ ЧУ КА, ды рэк та ра БІСД Але га МА КА РА ВА, на мес ні ка 
ды рэк та ра БІСД Юрыя ПРА КО ПА ВА, ана лі ты ка гэ та га 
ін сты ту та Анд рэя ЧАР НА БАЯ і ды рэк та ра да след ча га цэнт ра 
ІПМ (які займаецца даследаваннямі, 
прагнозамі, маніторынгамі) 
Аляк санд ра ЧУБ РЫ КА. стар. 4, 13


