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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

У Мін ску прой дзе се мі нар 
па раз віц ці 
аса цы я цый мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў.

Для са ма стой нас ці 
рэ гі ё наў

Як рас па чаць 
сваю спра ву 
дзя ку ю чы 
дзяр жаў най да па мо зе.

Дры ва кол 
на суб сі дыю

Ар ша нец ад крыў 
вер мі фер му 
і зай ма ец ца 
вы твор час цю 
ўні каль на га ўгна ен ня.

Гро шы са смец ця

Кро кі 
да эка ло гіі

«МС» пра цяг вае 
ін тэр ак тыў ны 
пра ект з чы та ча мі.
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За год коль касць ва кан сій у кра і не вы рас ла 
на 43 пра цэн ты. І ка лі ў го ра дзе з по шу кам ра бо ты 
ста ла пра сцей (у той жа ста лі цы на ліч ва ец ца 
17 ты сяч пра па ноў), то ў вёс цы праб ле ма за ня тас ці 
за ста ец ца ак ту аль най. У сель скай мяс цо вас ці 
за па тра ба ва ны ве ту ра чы, заа тэх ні кі, трак та рыс ты, 
кі роў цы, да яр кі, жы вё ла во ды і ін жы не ры, 
але боль шасць гэ тых пра фе сій па тра буе спе цы яль най 
аду ка цыі, якой у бес пра цоў на га мо жа не быць. 

Ці ва кан сія зна хо дзіц ца ў ін шым рэ гі ё не. Асаб лі ва 
скла да на пры хо дзіц ца жы ха рам ад да ле ных вё сак 
і мяс тэ чак, дзе на ліч ва ец ца ўся го па ру да моў.

Та му, калі хо чаш зай мац ца спра вай, пры ем най 
ду шы і ка шаль ку, — рас па чы най улас ны біз нес. 
Што з ві даў дзей нас ці лепш вы браць і з які мі 
праб ле ма мі су ты ка юц ца 
прад пры маль ні кі-
па чат коў цы?

ТЭ МА ТЫД НЯ

БІЗ НЕС НА ВЁС ЦЫ: 

НА ЧЫМ 
МОЖ НА ЗА РА БІЦЬ?

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 3-й стар.


