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Рэа лі за цыю пла на 
пад рых тоў кі 
за ко на пра ек таў 
аб мер ка ва лі ў Са ве це 
Рэс пуб лі кі

У цэнт ры ўва гі

стар. 2

За 10 га доў 
на Гро дзен шчы не 
пра да лі больш 
за 500 пус тых 
за бу доў

Бу ды нак 
за 1 ба за вую

стар. 4,13

А якія ва ры ян ты 
ўты лі за цыі 
трух ля вых хат 
ве да е це вы?

Спа ліць — 
ды ўсё!

стар. 13

Ства ры лі 
на Го мель шчы не 
на аб' ек тах, 
якія не 
вы ка рыс тоў ва юц ца

Паў та ры ты ся чы 
рабочых мес цаў

стар. 15

На Ашмян шчы не 
рэа лі зу ец ца 
гра мад ская 
іні цы я ты ва 
па за ма ца ван ні 
мо ла дзі

Пры ваб насць 
слын ных мяс цін

стар. 16

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 3–15-й стар.
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На па чат ку жніў ня ад бы ла ся сё мая се сія 
Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, на якой 
раз гле джа на пы тан не аб уня сен ні змя нен няў 
у ра шэн не Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў ад 23.11.2017 го да № 235 «Аб ме рах па 
рэа лі за цыі Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад 22.09.2017 го да № 345». Па вод ле 
да ку мен та ўне се ны змя нен ні і рас шы ра ны пе-
ра лік сель скіх на се ле ных пунк таў і тэ ры то рый 
па-за на се ле ны мі пунк та мі, якія ад но сяц ца да 
тэ ры то рый сель скай мяс цо вас ці. Гэ ты пе ра-
лік бу дзе ўклю чаць на се ле ныя пунк ты ва ўсіх 
рэ гі ё нах Мін скай воб лас ці, за вы клю чэн нем 
го ра да Жо дзі на. А так са ма асоб ныя тэ ры то рыі 
ўздоўж аў та да ро гі М4 (дру гая каль ца вая да-
ро га ва кол Мін ска, якая пра хо дзіць па тэ ры то-
ры ях Дзяр жын ска га, Ва ло жын ска га і Мінск ага 
ра ё наў). Пры няц це гэ та га ра шэн ня на кі ра ва на 
на сты му ля ван не дзе ла вой ак тыў нас ці, прад-
пры маль ніц кай дзей нас ці, ства рэн не спры-

яль ных умоў для раз віц ця ганд лю, сіс тэ мы 
гра мад ска га хар ча ван ня і бы та во га аб слу-
гоў ван ня цэнт раль на га рэ гі ё на. Да ку мент да-
зво ліць ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам, 
юры дыч ным асо бам ажыц цяў ляць роз ніч ны 
ган даль, гра мад скае хар ча ван не і бы та вое 
аб слу гоў ван не на тэ ры то ры ях і ў на се ле ных 
пунк тах, вы зна ча ных ра шэн нем, ска рыс тац-
ца шэ ра гам іль гот, якія бу дуць са дзей ні чаць 
змян шэн ню пад атко вай на груз кі на ІП і юры-
дыч ных асоб, і ін шы мі прэ фе рэн цы я мі. Гэ та 
пры вя дзе да па ве лі чэн ня коль кас ці суб' ек-
таў па аб слу гоў ван ні сель ска га на сель ніц тва, 
ства рэн ня да дат ко вых ра бо чых мес цаў, па-
ляп шэн ня бы та во га і ганд лё ва га аб слу гоў-
ван ня сель скіх жы ха роў.

Уся го ж на Мін шчы не ў спі се больш за ча ты-
ры ты ся чы сель скіх на се ле ных пунк таў, на якія 
рас паў сюдж ва юц ца льго ты і прэ фе рэн цыі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

НА ША ДА ВЕД КА
З 1 сту дзе ня 2018 го да прад-

пры маль ні кам, якія пра цу юць 
у сфе рах ганд лю, гра мад ска га 
хар ча ван ня і бы та во га аб слу-
гоў ван ня на вёс цы, у ся рэд ніх 
і ма лых га ра дах да дзе ны льго-
ты. Гэ та пра ду гле джа на Ука-
зам Прэ зі дэн та ад 22 ве рас ня 
2017 го да № 345 «Аб раз віц ці 
ганд лю, гра мад ска га хар ча-
ван ня і бы та во га аб слу гоў ван-
ня». Пад сель скай мяс цо вас цю 
ма юц ца на ўва зе на се ле ныя 
пунк ты з ся рэд няй коль кас цю 
да дзвюх ты сяч, пад ся рэд ні мі 
і ма лы мі на се ле ны мі пунк та-
мі — ад па вед на ад дзвюх да 
дзе ся ці ты сяч ча ла век.

У ЛЬГОТ НЫМ СПІ СЕ — У ЛЬГОТ НЫМ СПІ СЕ — 
НО ВЫЯ ТЭ РЫ ТО РЫІНО ВЫЯ ТЭ РЫ ТО РЫІ
На Мін шчы не больш за ча ты ры ты ся чы сель скіх на се ле ных пунк таў, 

дзе ёсць прэ фе рэн цыі для прад пры маль ні каў

ТРЭ БА ДО МА ТРЭ БА ДО МА 
БЫ ВАЦЬ ЧАС ЦЕЙ...БЫ ВАЦЬ ЧАС ЦЕЙ...

АКТУАЛЬНА

Як вырашаецца праблема 
пустуючых дамоў на вёсцы


