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Тут да рэ чы ўспом ніць сло-

вы Свя то га Пі сан ня з Па слан-
ня пра ро ка Ісаі: «Вол ве дае 
гас па да ра свай го, і асёл яс лі 
гас па да ра свай го; а Із ра іль 
не знае Мя не, на род Мой не 
ра зу мее» (Іс. 1, 3). Або сло-
вы Еван гел ля: «У све це бы ло 
(Сло ва), і свет праз Яго стаў-
ся, і свет не па знаў Яго. Да 
свай го прый шло, і свае Яго не 
пры ня лі» (Ян. 1, 10-11).

Раз даў ся стук ся род но чы 
— і жы вё лы пры ня лі Езу са і 
аба грэ лі Яго ў той час, ка лі 
на род не пры няў свай го Ва-
ла да ра. Ад нак, ня гле дзя чы 
на ўсё, у цем ру і хо лад гэ тай 
но чы ўвай шло свят ло і цяп ло 
Бо жай лю бо ві. Лю боў аб ня ла 
ўсю зям лю (2 Кар. 5, 14), а 
на род, які ха дзіў у цем ры, уба-
чыў свят ло вя лі кае (Іс. 9, 2).

Усё гэ та азна чае, што Бог, 
які з вы шы ні ня бё саў спус ціў-
ся на на шу грэш ную зям лю, 
у гэ ты цём ны і ха лод ны свет, 
на са мой спра ве схі ліў ся над 
на мі. Ён на ра дзіў ся не ў ка ра-
леў скім па ла цы, але ў Бат ле-
ем скай стай ні, бо па ві нен быў 
пе ра маг чы зло га ду ха сва ёй 
па ко раю. І кож ны, хто зной-
дзе Яго ў гэ тую зна ка вую ноч, 
так са ма па ві нен схі ліц ца.

Гэ тае схі лен не Бо га ві даць 
на ват у та па гра фіі мес ца, дзе 
Ён на ра дзіў ся. Га ра ды Свя той 
зям лі па бу да ва ны на вяр шы-
нях гор. Гэ та бы ло зроб ле на 
для та го, каб вы ка рыс таць 
для сель скай гас па дар кі 
ўрад лі выя да лі ны і схі лы гор. 
Так са ма і Бат ле ем зна хо дзіц-
ца на га ры, у той час як ба га-
тыя па шы зна хо дзяц ца ўні зе. 
Ву лі цы Бат ле е ма так са ма 
вель мі па кру час тыя і на ват 
па бу да ва ны на роз ных уз-
роў нях. Та кім чы нам, зад няя 
част ка мно гіх да моў спус ка-
ец ца кру та ўніз, дзе ка лісь ці 
зна хо дзі лі ся па мяш кан ні для 
жы вё лы.

Ме на ві та там Ма рыя з 
Юза фам у тую ха лод ную і 
цём ную ноч, спя ша ю чы ся, 
шу ка лі мес ца, дзе мог бы на-
ра дзіц ца Збаў ца све ту. Там 
Бог на хі ліў ся да зям лі, каб 
прый сці ў гэ ты свет.

Тыя, хто шу кае Бо га, так са-
ма па він ны на хі ліц ца. На ват у 
наш час, каб увай сці ў грот На-
ра джэн ня ў Бат ле е ме, най перш 
трэ ба моц на на хі ліц ца, прай сці 
праз ніз кі пра ход і спус ціц ца 
глы бо ка ўніз. Там не аб ход на 
стаць на ка ле ні, каб да кра-
нуц ца да мес ца На ра джэн ня 
Езу са, дзе на ла цін скай мо ве 
на пі са ны сло вы: «Hіс Vеrbum 
Саrо fасtum еst» — «Тут Сло ва 
ста ла ся Це лам».

Та кім чы нам, Бог на хі ля-
ец ца над на мі, каб прый сці 
да нас. І мы так са ма па він ны 
на хі ліц ца, каб знай сці Яго. 
Бог не мае га нар лі вас ці і пры-
хо дзіць, каб сва ёю па ко раю 
пе ра маг чы яе. Го нар не мо-
жа пе ра маг чы го нар. Толь кі 
па ко ра мо жа яго пе ра маг чы. 
Цем ра так са ма не мо жа пе ра-
маг чы цем ру. Яна мо жа быць 
пе ра мо жа на толь кі свят лом. 
Гэ та ві да воч на, і пра гэ та мы 
ўсе вель мі доб ра ве да ем.

Толь кі са ма да стат ко вы, 
упэў не ны ў са бе, упар ты ча-
ла век бу дзе пра цяг ваць жыць 
са ма зні шчаль ным жыц цём, 
не га то вы пры знаць, што ён 
вы біў ся з сіл і што яго жыц цё 
зла ма ла ся. Але ка лі ча ла век 
схі ліц ца пе рад Бо гам, то Ён 
па ды ме яго ўго ру, ад но віць і 
пе ра ме ніць.

«Ча ла век, які ўяў ляе ся бе 
бо гам, у Хрыс це су стра кае 
са праўд на га Бо га, які стаў-
ся ча ла ве кам. Не пе ра ўзый-
дзе ная га нар лі васць і го нар 
ча ла ве ка су стра ка юць не-
пе ра ўзый дзе нае са ма пры ні-
жэн не і па ко ру Бо га», — ка жа 
су час ны анг лій скі ант ра по лаг 
Крыс та фер Уэст.

Ме на ві та та му Бог схі ля ец-
ца над ча ла ве кам, і мы сён ня 
свят ку ем гэ тую та ям ні цу Яго 
схі лен ня над на мі для та го, 
каб нас пад няць і да па маг чы 
нам устаць. У гэ тую свя тую ці-
хую ноч Бо жа га На ра джэн ня 
Бог у воб ра зе Не маў лят кі без 
шу му пры хо дзіць да нас, каб 
быць Бо гам з на мі (Іс. 7, 14). 
Ён сён ня зноў сту кае ў дзве-
ры на шых сэр цаў. Свя тое Пі-
сан не ка жа: «Вось стаю ка ля 
дзвя рэй і сту ка ю ся. Ка лі хто 
па чуе Мой го лас і ад чы ніць 
дзве ры, увай ду да яго і бу ду 
вя чэ раць з ім, а ён са Мною» 
(Ап 3, 20).

У су вя зі з гэ тым паў стае 
пы тан не: што ста ла ся б, ка-
лі б Езус па сту каў у дзве ры 
май го сэр ца? Ці бы ло б Яму 
мес ца ў ім? Ма рыя з Юза-
фам сха ва лі ся ў Бат ле ем скай 
стай ні, бо не бы ло ім мес ца ў 
гас ці ні цы (Лк. 2, 7). А як ад бы-
ва ец ца з на мі?

У су час ным све це іс нуе вя-
лі кая ма раль ная праб ле ма: ці 
мы ма ем мес ца ў на шых сэр-
цах для Бо жа га пра ва, для 
ду ху Еван гел ля, для бед ных 
і цер пя чых? Ці ма ем мес ца і 
час для Бо га? Ці не пра га ня-
ем Яго?

Праб ле ма ў тым, што мы 
не ма ем ча су для Бо га. Праў-
да жыц ця су час на га ча ла ве ка 
вель мі су ро вая. Чым леп шыя 
срод кі ка му ні ка цыі, та кія як 
ма біль ныя тэ ле фо ны, ін тэр нэт, 
са ма лё ты, хут кія цяг ні кі і ма шы-
ны, мы ма ем, тым менш ча су 
за ста ец ца ў на шым рас па ра-
джэн ні для Бо га. Та му су час ны 
ча ла век пе ра жы вае са праўд ны 
па ра докс, у вы ні ку яко га для 
Езу са ня ма мес ца ў эка но мі-
цы, па лі ты цы, за ка на даў стве і 
на ват рэ лі гій ных прак ты ках.

Та му ўзні кае пы тан не: «Ці 
Бог ёсць у на шым сэр цы?». 
На жаль, у су час на га ча ла ве-
ка праб ле ма Бо га не з'яў ля-
ец ца най больш не аб ход най і 
тэр мі но вай, бо наш час і так 
ужо за ня ты і мы вель мі хут ка 
зна хо дзім ма су ар гу мен таў, 
каб не слу хаць Бо га і не ўпус-
ціць яго ў на шы сэр цы.

Су час ны свет жы ве так, 
як быц цам Бог і не іс нуе. За-
мест Бо жа га за ко ну ён пра-
па нуе аб са лют ную сва бо ду 
без ад каз нас ці, за мест пра-
цэ сіі Бо жа га Це ла — па ра ды 
сек су аль най роў на сці, за мест 
ура чыс тас ці Усіх Свя тых — 
Хэ лоў ін, за мест він ша ван няў 
на Бо жае На ра джэн не — се-

зон ныя зы чан ні, так зва ныя 
«Sеаsоn grееtіngs» і гэ так 
да лей.

Та кім чы нам, мы лю бім 
толь кі ся бе са міх і пра гнем 
рэ чаў, да якіх мо жам рэ-
аль на да кра нуц ца; пра гнем 
шчас ця, якое мо жам ад чуць; 
пра гнем пос пе ху ў спаў нен ні 
на шых пла наў і мар. Мы цал-
кам за поў не ны са мі мі са бою, 
так што ў нас ня ма мес ца 
для Бо га. А та му ня ма мес-
ца і для ін шых — для дзя цей, 
для бед ных, хво рых, цер пя-
чых, мар гі на лаў, — як ка жа 
Па па Бэ нэ дыкт ХVІ. У све це 
ня ма мі ру і спра вяд лі вас ці, 
сям'я пе ра жы вае кры зіс, дэ-
валь ву ец ца Бо жы дар жыц-
ця, аба гаў ля ец ца ама раль нае 
жыц цё, рас паў сюдж ва юц ца 
нар ка ма нія і СНІД, якія ста лі 
пан дэ мі яй су час на га све ту, і 
гэ так да лей.

Усё гэ та вя дзе да на ступ-
най вы сно вы: ка лі за вер-
шыц ца гіс то рыя ча ла вец тва 
і ўсе яе кні гі бу дуць на пі са ны, 
ад ным з най больш сум ных 
ска заў мо жа стаць та кі: «Бо-
гу не бы ло мес ца ў гас ці ні цы 
на шых сэр цаў».

Не бы ло мес ца! Як дзіў на 
і крыўд на за гэ ты свет, бо ў 
ім ня ма мес ца Бо гу, які сва-
ім ву чэн нем і па тра ба ван ня мі 
прос та не ўпіс ва ец ца ў яго, не 
ўпіс ва ец ца ў па ра дак на ша га 
дня, гра фік на шых за ня ткаў і 
пры яры тэ таў.

Зноў згад ва юц ца сло вы 
Еван гел ля пра тое, што Бог 
прый шоў да сва іх, і свае Яго 
не пры ня лі (Ян 1, 10-11). Пры 
гэ тым мы за бы ва ем ся, што 
тыя, якія Яго пры ма юць, ста-
но вяц ца дзець мі Бо жы мі (Ян 
1, 12).

Са мае вя лі кае ня шчас це, 
ка лі ча ла век раз мі на ец ца з 
пры хо дзя чым Бо гам.

А як ёсць з на мі? Ці ў на-
шых сэр цах ёсць мес ца для 
Бо га? Бо ка лі са праў ды ёсць, 
то Езус адо рыць нас шмат лі-
кі мі да ра мі. Ноч Бо жа га На-
ра джэн ня — гэ та ноч Бо жых 
да роў. Пры слу ха ем ся: Езус 
сту кае ў дзве ры на шых сэр-
цаў. Ці мы чу ем Яго стук? Ці 
спя ша ем ся ад чы ніць Яму, каб 
Ён увай шоў ту ды і ада рыў нас 
сва і мі да ра мі?

Лі тур гія сён няш ня га свя та 
за клі кае нас па спя шыць у Бат-
ле ем, па спя шыць ту ды най-
перш у ду хоў ным сэн се. Гэ та 
азна чае — ад ва жыц ца вый сці 
з на шых грэш ных звы чак і за-
да валь нен няў, каб звяр нуц ца 
да Бо га, які прый шоў да нас. 
Гэ та так са ма азна чае вый сці за 
на шыя аса біс тыя аб ме жа ван ні і 
аб ме жа ван ні су час на га све ту і 
на рэш це спат кац ца з Бо гам.

Та му нам не да зво ле на 
за ста вац ца па сіў ны мі і толь кі 
ча каць. Нам не аб ход на знай-
сці мес ца Бо гу ў сва ім сэр цы і 
сва ёй ду шы! Ён схі ля ец ца над 
грэш ным ча ла ве кам, сту кае ў 
яго сэр ца і про сіц ца, каб мы 
Яго ўпус ці лі. Не здар ма свя ты 
ай цец Фран ці шак у апос таль-
скай ад гар та цыі «Еvаngеlіі 
gаudіum» — «Ра дасць Еван-
гел ля» — ка жа, што Бог ні ко лі 
не стам ля ец ца, пра ба ча ю чы 
нам.

Та му, ча ла век, зра бі мес-
ца для Езу са, зра бі як ма га 
больш мес ца для Яго ў гас ці-
ні цы свай го сэр ца, і са праў ды 
ста неш дзі цём Бо жым. Езус 
сва ёй лас кай пе ра ме ніць ця-
бе, каб ты быў тым, які ство-
ра ны па воб ра зе і па да бен-
стве Бо жым.

Езус сту кае ў дзве ры твай-
го сэр ца! Ці ты, ча ла век, чу еш 
і ці ад чы ня еш іх Яму?

Су час ны свет кож ны дзень 
пры но сіць нам усё но выя і 
но выя сюр пры зы. Але най-
боль шым сюр пры зам ёсць 
тое, што Бог, як ка жа Па па 
Фран ці шак, кож ны дзень нас 
здзіў ляе, па ру ша ю чы схе мы 
на ша га жыц ця і на шы пла-
ны, і ка жа: па вер це Мне, не 
бой це ся і ідзі це за Мной! Ці 
мы са праў ды да зва ля ем Яму 
ўвай сці ў на ша жыц цё?

Езус на ра дзіў ся два ты ся-
ча год дзі та му. Але праз па-
слу гу Кас цё ла Ён праз сваю 
лас ку на ра джа ец ца і сён ня, у 
ХХІ ста год дзі, го ла сам Кас-
цё ла сту кае ў на шы сэр цы. 
Ці гэ та нас не здзіў ляе? Ці 
мы да зва ля ем Яму ўвай сці ў 
на ша жыц цё? Ці хо чам, каб 
Ён яго пе ра мя ніў? Ка му мы 
больш да вя ра ем? Яму ці абя-
цан ням гэ та га све ту, у якім 
ня ма тры ва лас ці і які стра са-
юць роз ныя кры зі сы?

Езус сту кае ў на шы сэр цы 
і хо ча, каб мы па чу лі Яго ны 
стук і знай шлі Яму мес ца, 
бо толь кі ў Ім ча ла век бу дзе 
шчас лі вым і бу дзе бу да ваць 
шчас це ўся го гра мад ства.

Да ра гія бра ты і сёст ры!
Сён ня мы ра дас ны мі вус-

на мі ўсклі ка ем: «Хва ла на 
вы шы нях Бо гу, а на зям лі су-
па кой лю дзям доб рай во лі!» 
Ня хай на ша Баць каў шчы на — 
Бе ла русь — ста не кра і най са-
праўд на га пра слаў лен ня Бо га 
праз за хоў ван не Яго за ко ну і 
жыц ця згод на з ма раль ны мі 
нор ма мі! Ня хай у ёй за па нуе 
Бо жы спа кой, уза ем ная зго-
да і па ра зу мен не, пад мур кам 
якіх ёсць спа кой у ду шы кож-
на га ча ла ве ка!

Ад уся го сэр ца він шую ўсіх 
вас са свя там Бо жа га На ра-
джэн ня. Він шую ка то лі каў і 
тых хрыс ці ян, якія ра зам з на мі 
сён ня яго ад зна ча юць. Він шую 
пра ва слаў ных бра тоў і сяс цёр 
і зы чу ім пад рых та ваць да ро гу 
пры хо дзя ча му Збаў цы. Він шую 
ўсіх лю дзей доб рай во лі. Ня хай 
прык лад Бо га, які схі ліў ся над 
грэш ным ча ла вец твам і сту-
кае ў на шы сэр цы, да па мо жа 
нам у ду ху па ко ры пе ра маг чы 
на шу пы ху і па дзе лы на ша га 
гра мад ства, каб мы ўсе ў Езу се 
Хрыс це бы лі адзі ны мі.

Ра дас ных, шчас лі вых, поў-
ных Бо жай лас кі і пры сут нас ці 
Хрыс та ў на шых сэр цах свя-
таў і шчас лі ва га на ды хо дзя-
ча га Но ва га го да.

Хрыс тус на ра дзіў ся — Бог 
аб' явіў ся! Ён сту кае ў на шы 
сэр цы! Іх не аб ход на ад крыць!

З гэ ты мі па жа дан ня мі ў 
знак на шай ду хоў най ед нас ці 
дзя лю ся з усі мі вамі аплат кай, 
да ру чаю вас апе цы Ба га ро-
дзі цы Ма рыі і ад уся го сэр ца 
бла слаў ляю ў імя Ай ца і Сы на, 
і Свя то га Ду ха. Амэн.

СТУК АПОЎ НА ЧЫ — ЕЗУС ПРЫ ХО ДЗІЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗА РЫ 
ДЛЯ ВЫ ХА ВАН ЦАЎ 

ЖО ДЗІН СКА ГА 
ДЗІ ЦЯ ЧА ГА ДО МА

Стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Аляк-
сандр Якаб сон ад імя ра бот ні каў кант роль на га ве-
дам ства па він ша ваў вы ха ван цаў Жо дзін ска га дзі-
ця ча га до ма.

Да рэс пуб лі кан скай ак цыі «На шы дзе ці» да лу чы лі ся і ра-
бот ні кі Ка мі тэ та дзярж кант ро лю. Сё ле та яны за ві та лі ў Жо-
дзін скі дзі ця чы дом. Сён ня там жы вуць больш за 70 дзя цей ва 
ўзрос це ад трох да ся мі га доў. Па да рун кі дзе цям пе ра даў сам 
Аляк сандр Якаб сон. Акра мя на бо раў цу ке рак, Ка мі тэт дзярж-
кант ро лю па да рыў дзі ця ча му до му два шы ро ка эк ран ныя вад-
ка крыс та ліч ныя тэ ле ві за ры, якія за аса біс тыя срод кі на бы лі 
ра бот ні кі ве дам-
ства. У ад каз дзе ці 
пад рых та ва лі для 
гас цей на ва год ні 
спек такль. Да рэ чы, 
Ка мі тэт дзяр жаў-
на га кант ро лю ак-
тыў на ўдзель ні чае 
ў ак цыі «На шы дзе-
ці» не пер шы год. 
Шмат лі кія па да рун-
кі ад дзяр жаў ных 
кант ра лё раў ужо 
атрым лі ва лі вы ха-
ван цы Івя нец ка га 
до ма-ін тэр на та, 
Ста ра да рож ска-
га дзі ця ча га до ма, 
ста ліч на га дзі ця ча-
га до ма № 5.

На дзея 
ПАЎ ЛА ВА.

Зя лё ны кір машЗя лё ны кір маш  ��

З ЛЕ СУ, У КАД ЦЫ 
ЦІ БУ КЕТ?

Сё ле та ляс га сы кра і ны пла ну юць пра даць ка ля 180 
ты сяч на ва год ніх елак. Для про да жу пад рых та ва ны і 
ел кі ў кад ках, ка ля ты ся чы штук. Ні та бе іг лі цы на пад-
ло зе, ні не аб ход нас ці вы кід ваць дрэ ва праз не каль кі 
тыд няў. Але, як ка жуць прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства ляс-
ной гас па дар кі, вы шэй зга да ныя дрэ вы пра да юц ца не 
так ак тыў на, як звык лыя ссе ча ныя.

— Тут, ві даць, спра ва не толь кі ў кош це (дрэ ва ў кад цы, 
зра зу ме ла, абы хо дзіц ца да ра жэй). Мно гія лю дзі прос та не ве-
да юць, што з та кой ел кай ра біць пас ля свят, — лі чыць на чаль нік 
упраў лен ня ляс ной гас па дар кі Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 
Ва лян цін Шат раў ка. — Ка лі ёсць маг чы масць вы са дзіць дрэ ва 
ў грунт ці па кі нуць у кад цы, знай шоў шы для яе мес ца на пры ся-
дзіб ным участ ку, гэ та вель мі доб ра. Але для жы ха роў га рад скіх 
ква тэр та кі ва ры янт не заўж ды па ды хо дзіць.

Сё ле та бу дуць пра ца ваць больш за ты ся чу елач ных кір-
ма шоў, 30 з якіх — у ста лі цы, а ас тат нія — у аб лас ных і ра-
ён ных га ра дах. Трэ ба ска заць, што ле тась гэ тая коль касць 
бы ла знач на мен шай. Свя точ ны мі дрэ ва мі ад ляс га саў у 
Бе ла ру сі та ды ганд ля ва лі на 600 кір ма шах.

Па куп ні кам, да рэ чы, бу дуць пра па ноў ваць не толь кі ел-
кі, але і сос ны, і роз ныя ва ры ян ты аздоб ле ных на ва год ніх 
бу ке таў. І ка лі кошт ел кі на га рад скіх кір ма шах па чы на ец ца 
ад 35 ты сяч (у Мін ску і аб лас ных га ра дах мо жа быць кры ху 
да ра жэй), то бу ке ты каш ту юць ад 25 ты сяч і вы шэй, у за-
леж нас ці ад афарм лен ня.

На рых тоў ка елак для кір ма шоў час цей за ўсё ад бы-
ва ец ца на спе цы яль ных план та цы ях, так са ма на про даж 
ідуць дрэ вы, што вы ся ка юц ца, на прык лад, пад час рас-
чыст кі пра сек.

Каб не да пус ціць не санк цы я на ва най вы руб кі елак, з 20 
снеж ня ўзмоц не на ахо ва ўгод дзяў. Асаб лі ва піль на су пра-
цоў ні кі ляс га саў збі ра юц ца на зі раць за ты мі, што пры ля га-
юць да аў та ма біль ных да рог, а так са ма за най больш каш-
тоў ны мі ляс ны мі ма сі ва мі. За не за кон ную вы сеч ку ад на го 
дрэ ва пра ду гле джа ны штраф, які скла дае да 30 ба за вых 
ве лі чынь, ка лі раз мо ва ідзе пра звы чай ны лес, і да 50, гэ та 
ма сіў, які асабліва ахоўваецца.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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На цы я наль ны банк Бе ла ру сі вы пус ціў 
ў аба ра чэн не па мят ныя ма не ты «Іко на 
Пра свя той Ба га ро дзі цы «Мін ская» се рыі 
«Пра ва слаў ныя цу да твор ныя іко ны».

У зо ла це та кая ма не та — на мі на лам 1000 
руб лёў, про бай спла ву 999, ма сай 100 г — вы-
пу шча на ты ра жом да 200 штук. Мен шая па 
па ме рах за ла тая ма не та на мі на лам 50 руб лёў, 
про бай спла ву 999 і ма сай 5 г мае ты раж да 
4000 штук. Спа жыў цам пра па ну ец ца і ся рэб-
ра ная ма не та гэ тай се рыі — на мі на лам 500 
руб лёў, про бай спла ву 925, ма сай 500 г і ты-
ра жом да 500 штук.

У цэнт ры авер са — ар на мент у вы гля дзе ві-
на град най ла зы, якая сім ва лі зуе Ба га ро дзі цу, 
уся рэ дзі не яко га зна хо дзіц ца па мят ны крыж, 
уста ля ва ны на за мчы шчы ў г. За слаўі ў су вя-
зі са свят ка ван нем 1000-год дзя Пра ва слаў-
най царк вы на Бе ла ру сі. У цэнт ры рэ вер са 
— аб раз Пра свя той Ба га ро дзі цы «Мін ская»; 
на ся рэб ра най ма не це на мі на лам 500 руб лёў 
— вы явы нім баў Ба га ро дзі цы і Ісу са Хрыс та, 
зор кі на воп рат цы Ба га ро дзі цы і ар на мент 
вы ка на ны зо ла там. Ма не ты ад ча ка не ны на 
ма нет ным два ры ў Гер ма ніі якас цю «пруф».

Сяр гей КУР КАЧ.

ІКО НА ПРА СВЯ ТОЙ БА ГА РО ДЗІ ЦЫ 
«МІН СКАЯ» Ў ЗО ЛА ЦЕ І СЕ РАБ РЫ

На Брэст чы не сё ле та, 
упер шы ню за апош няе 
дзе ся ці год дзе, да сяг-
ну ты ста ноў чы дэ ма-
гра фіч ны ба ланс.

— На ту раль ны пры рост 
на сель ніц тва за 10 ме ся цаў 
скла дае 207 ча ла век, — ска-
заў на прэс-кан фе рэн цыі для 
жур на ліс таў рэ гі я наль ных і 
цэнт раль ных СМІ ў се ра-

ду ў Пру жа нах стар шы ня 
Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
Кан стан цін СУ МАР.

Кі раў нік воб лас ці ад-
зна чыў, што на зва ная ліч-
ба ста ла вы ні кам ра бо ты 
на пра ця гу дзе ся ці га доў. 
Свой уплыў на дэ ма гра фіч-
ную сі ту а цыю зра бі лі ма-
дэр ні за цыя ўста ноў ахо вы 
зда роўя, бу даў ніц тва жыл-

ля, дзі ця чых сад коў і школ. 
Сён ня мож на га ва рыць аб 
тым, што Брэст чы на з'яў ля-
ец ца ад ным з лі да раў па на-
ра джаль нас ці ў рэс пуб лі цы. 
У гэ тым го дзе па каз чык на-
ра джаль нас ці на 1000 ча ла-
век на сель ніц тва ў воб лас ці 
склаў 13,1 дзі ця ці.

Яна СВЕ ТА ВА
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Доб рая на ві наДоб рая на ві на  ��

ДЭ МА ГРА ФІЧ НЫ ПРА ГРЭС


