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Аб разглядзе зварота
I

Шаноуны
Брэсцю гарадсю выканаучы кам1тэт разгледзеу Ваш зварот наконт
перайменавання горада Брэста у Берасце.
У адпаведнасщ пункта 2 артыкула 22 Закона Рэспублш Беларусь
“Аб зваротах грамадзян i юрыдычных асоб”, паведамляем Вам
наступнае.
Наш горад мае вял жую, няпростую i, нават, трапчную псторыю.
Яна беражл1ва захоуваецца у экспанатах i дакументах у “My3ei ricTopbii
горада Брэста”, археалапчным музе1 “Бярэсце”, а таксама у друпх
музеях горада i нашай крашы. Псторыя горада адлюстравана
дакументальных выданнях даследчыкау, буклетах i 1ншых выданнях.
Кожны, каго щкавщь г1сторыя нашага горада, можа дасканала
пазнаемщца з yciMi вехам1 станаулення, развщця i роекв1ту, у тым лшу i з
яго г1стрычным1 назвамг
Назва горада Брэста неаднаразова змянялася з ходам часу. На
працягу 1000-годдзя Брэст уваходз1у у склад розных дзяржауных
аб’яднанняу, адчуу уплыу рускай, л1тоускай, укра1нскай i польскай
культур, што прыводзша да змены назвы горада, арх1тэктуры, мовы i
нават перанос горада на другое месца. Але кожны этап быу важным i
значымым для развщця горада i дзяржывы.
На падставе вышэйвыказанага i ул1чваючы, што у цяперашн! час
перайменаванне горада патрабуе вялжгх ф!нансавых сродкау, а таксама
маральных чалавечых фактарау, л1чым такую прапанову немэтазгоднай.
У выпадку нязгоды з дадзеным адказам Вы можаце абскардзщь яго
у Брэсцк1м абласным выканаучым кам1тэце (г. Брэст, вул. Ленша, 11).
Намесшк старшын!
гарвыканкама
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