
С
А МЫ МІ пры ваб ны мі два ра мі ста но вяц ца тыя, дзе парадак 
наводзілі са мі жы ха ры. Гэ тую дум ку да тых, хто жы ве 
на ву лі цы Мін скай, па спра ба ва лі да нес ці кі раў ніц тва і 

спе цы я ліс ты КЖРЭ УП «Са вец кае». Для ча го і пра вя лі су стрэ чу 
з людзь мі.

Ды рэк тар ка му наль на га прад пры ем ства, дэ пу тат га рад-
ско га Са ве та Мі ха іл ПРУС пра па на ваў жы ха рам фі нан са ва паў-
дзель ні чаць у доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі. За са бра ныя срод кі 
мож на ўста ля ваць гуль не вае аб ста ля ван не, лаў кі, ін шыя ма лыя 
фор мы.

Мяр ку ец ца, што са свай го бо ку КЖРЭ УП спла нуе тэ ры то рыю, 
вы дзе ліць тэх ні ку і пра цоў ныя ру кі. На жаль, на боль шае раз ліч-
ваць не да во дзіц ца, бо гро шы на гэ тыя мэ ты ця пер не вы дат коў ва-
юц ца. Не каль кі га доў та му з тэх ніч на га аб слу гоў ван ня жыл лё ва га 
фон ду вы клю чы лі ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый ка ля 
да моў. Пра па на ва лі шу каць спон са раў, каб за іх кошт аб ста лёў-
ваць пры го жыя дзі ця чыя пля цоў кі.

І та кія вы пад кі зда ра юц ца. На прык лад, зу сім ня даў на ў Рэ чы цы
гра ма дзя нін па да ра ваў два ру дзі ця чы спа рт комп лекс, які каш туе
пры клад на паў та ры ты ся чы руб лёў. Пры гэ тым вы ра шыў за стац ца 
не вя до мым для гра мад скас ці.

Ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік з улас най іні цы я ты вы ўста на віў 
у мік ра ра ё не На ва рэ чыц кі ву ліч ны спар тыў ны комп лекс бе ла рус-
кай вы твор час ці з усі мі не аб ход ны мі для па доб ных збу да ван няў 

сер ты фі ка та мі. Ён кам пакт ны, вы ка на ны з ме та лу, аб ста ля ва ны 
тур ні ка мі, лес ві ца мі, ру ка хо дам і ін шы мі эле мен та мі. Пры гэ тым 
су пра цоў ні кі мяс цо ва га ЖЭУ ўзгад ня лі мес ца ўста ноў кі і да па ма-
га лі з ман та жом.

Ад нак па доб ныя іні цы я ты вы па куль рэд касць, і 
та му ка му наль ні кі Са вец ка га ра ё на ідуць па ін шым 
шля ху.
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стар. 16

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Бур ныя дыс ку сіі 
і спрэч кі ва кол пра ек та 
змя нен няў у за кон.

Ра бо чая гру па 
ў дзе ян ні

стар. 2

У Ма гі лё ве га ра чая 
па ра: пра цяг ва ец ца 
пад рых тоў ка аб' ек таў.

Да фо ру му 
рэ гі ё наў

стар. 3

На ват не вя лі кае 
пра ма рудж ван не 
дасць «агрэ са ру» 
шанц.

Нель га ча каць

стар. 13

Па ла ца ва-пар ка ва му 
комп лек су 
па гра жае... 
на шэс це су мні ку.

На свае во чы

стар. 15

Дбай ных лю дзей 
сла ві лі ды ве се ла 
час ба ві лі.

Ад пач ну лі 
на буль ба фэс це

стар. 16

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 4–16-й стар.

ІНІЦЫЯТЫВА

Аль тан кі для ста лых, гор кі для юных
Га мяль ча нам пра па ну юць доб ра ўпа рад коў ваць два ры на до ле вых умо вах

Ды рэк тар ка му наль на га прад пры ем ства «Савецкае», дэ пу тат га рад ско га 
Са ве та Мі ха іл ПРУС на сустрэчы з жы ха рамі.
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Па паў нен не бе ла рус кай фло ры но вы мі рас лі на мі, мэ та на кі ра ва на ці вы пад ко ва 
пры ве зе ны мі з ін шых кра ін, на жаль, не заў сё ды пра хо дзіць бяс крыўд на. Не ка то рыя 
з «чу жа зем цаў» вы хо дзяць з-пад кант ро лю і па чы на юць за хоп лі ваць усё боль шыя 
тэ ры то рыі. Спе цы я ліс ты на зы ва юць та кія рас лі ны ін ва зій ны мі.

«ЗЯ ЛЁ НЫЯ» «ЗЯ ЛЁ НЫЯ» 
НА СТУ ПА ЮЦЬНА СТУ ПА ЮЦЬ

Ін ва зій ныя рас лі ны на но сяць шко ду пры ро дзе, зда роўю лю дзей і эка но мі цы кра і ны. 

Якім чы нам мож на гэ та му су праць ста яць?


