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Штотыднёвы
дадатак
газеты

ТЭМА ТЫДНЯ

Як ініцыятыўныя жыхары
развіваюць сваё
Новае Поле — вёску,
стар.
што на Міншчыне.
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Уздым
з пераваротам

Што паспрыяла з'яўленню
ў Светлагорску пляцоўкі
для заняткаў
стар.
варкаўтам?
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Каб вады напіцца

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ІНІЦЫЯТЫВА
ВІТАЕЦЦА!

У рамках Года малой радзімы
на Віцебшчыне
добраўпарадкавалі
15 крыніц.
стар.
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Як ствараецца прыгожы ландшафт для камфортнага жыцця ў гарадах і сёлах

З

рабіць мястэчкі Беларусі больш прывабнымі і зручнымі
для жыцця і паказаць іх самабытную прыгажосць даволі
проста — дастаткова мець жаданне добраўпарадкаваць
двор і тэрыторыю вакол дома. А калі разам з запланаваным
азеляненнем двароў, рамонтам дарог, стварэннем пляцовак для
веласіпедаў і парковак, устаноўкай абсталявання для гульняў на
дзіцячых пляцоўках і павелічэннем фінансавання зрабіць гэта
ўсё яшчэ і арыгінальна... Нездарма штогадовыя конкурсы на
найлепшы горад, двор і падворак, якія праводзяць камунальнікі,

робяцца яшчэ больш актуальныя падчас Года малой радзімы,
разлічанага на тры гады, і прыцягваюць да стварэння
прыгажосці ўсё больш людзей. Ініцыятыва насельніцтва
фактычна ўжо можа лічыцца трэцім кірункам работ па
добраўпарадкаванні архітэктурных і ландшафтных аб'ектаў
нароўні з іх утрыманнем і рамонтам за кошт бюджэтнага
фінансавання, мяркуюць спецыялісты жыллёвай
і будаўнічай гаспадаркі краіны, якія расказалі, што робіцца
для добраўпарадкавання двароў нашых гарадоў.
стар.
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ЁСЦЬ ПЫТАННЕ!

ДОМ, ЯКІ ХОЧА ПАД ЗНОС
Карэспандэнт «МС» высвятляла, як працуе Указ № 357 аб пустуючых
і старых дамах, на прыкладзе Краснапольскага раёна. Ёсць праблемы

Я

к вядома, гэты ўказ пашырае сваё дзеянне на ўсю тэрыторыю
Беларусі, а не толькі на сяло, як гэта прадугледжваў
Указ № 100 (летась ён страціў сілу). У новы ўказ перайшлі
яго базавыя падыходы, якія даказалі сваю эфектыўнасць,
пашырыліся магчымасці ўцягнення пустуючай і старой
нерухомасці ў абарот, а заадно ўзмацніліся правы ўласнікаў
на тое, каб яе захаваць. І гэта якраз і перашкаджае эфектыўнай
рабоце, сведчаць спецыялісты.

Напрацоўваем базу
Спецыяльная камісія па абследаванні стану жылых дамоў, якія
знаходзяцца на тэрыторыі Краснапольскага раёна, працуе з
19 снежня мінулага года. У яе склад уваходзяць прадстаўнікі рай-

выканкама, старшыні сельвыканкамаў, прадстаўнікі землеўпарадкавальнай службы, агенцтва па нерухомасці, міліцыі і гэтак
далей — усе тыя, хто могуць выступаць экспертамі пры ацэнцы
занядбанай нерухомасці.
— Рэестр па пустуючых дамах у раёне ўжо складзены, цяпер
напрацоўваем рэестр старых дамоў, — кажа начальнік аддзела
жыллёва-камунальнай гаспадаркі, будаўніцтва і архітэктуры Краснапольскага райвыканкама Таццяна СМОЛКА. —
У гарадскім пасёлку іх не вельмі шмат, але вызначыць іх складаней,
чым на вёсцы. Калі ў сельвыканкамах ёсць гаспадарчыя кнігі, ды і
мясцовыя жыхары ведаюць, хто жыў у закінутых хатах
і як знайсці іх нашчадкаў, то інфармацыю па дамах
у самім райцэнтры трэба шукаць.
стар.
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«Сямейныя»
дрэвы

На Гродзеншчыне вядзецца
закладка алей у гонар
важных сямейных
стар.
падзей.
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Свойскае малако

Колькі можна зарабіць
на яго здачы за тры
летнія месяцы?

стар.
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