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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Гар бу зы і слі ма кі

Як іні цы я тыў ныя жы ха ры 
раз ві ва юць сваё 
Но вае По ле — вёс ку, 
што на Мін шчы не. стар. 4

Што па спры я ла з'яў лен ню 
ў Свет ла гор ску пля цоў кі 
для за ня ткаў 
вар каў там?

Уз дым 
з пе ра ва ро там

стар. 13

У рам ках Го да ма лой ра дзі мы 
на Ві цеб шчы не 
доб ра ўпа рад ка ва лі 
15 кры ніц.

Каб ва ды на піц ца

На Гро дзен шчы не вя дзец ца 
за клад ка алей у го нар 
важ ных ся мей ных 
па дзей.

«Ся мей ныя» 
дрэ вы

стар. 14

стар. 15

Коль кі мож на за ра біць 
на яго зда чы за тры 
лет нія ме ся цы?

Свой скае ма ла ко

стар. 16

Як вя до ма, гэ ты ўказ па шы рае сваё дзе ян не на ўсю тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі, а не толь кі на ся ло, як гэ та пра ду гледж ваў 

Указ № 100 (ле тась ён стра ціў сі лу). У но вы ўказ пе рай шлі 
яго ба за выя па ды хо ды, якія да ка за лі сваю эфек тыў насць, 
па шы ры лі ся маг чы мас ці ўцяг нен ня пус ту ю чай і ста рой 
не ру хо мас ці ў аба рот, а за ад но ўзмац ні лі ся пра вы ўлас ні каў 
на тое, каб яе за ха ваць. І гэ та як раз і пе ра шка джае эфек тыў най 
ра бо це, свед чаць спе цы я ліс ты.

На пра цоў ва ем ба зу
Спе цы яль ная ка мі сія па аб сле да ван ні ста ну жы лых да моў, якія

зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі Крас на поль ска га ра ё на, пра цуе з 
19 снеж ня мі ну ла га го да. У яе склад ува хо дзяць прад стаў ні кі рай-

вы кан ка ма, стар шы ні сель вы кан ка маў, прад стаў ні кі зем ле ўпа-
рад ка валь най служ бы, агенц тва па не ру хо мас ці, мі лі цыі і гэ так 
да лей — усе тыя, хто мо гуць вы сту паць экс пер та мі пры ацэн цы 
за ня дба най не ру хо мас ці.

— Рэ естр па пус ту ю чых да мах у ра ё не ўжо скла дзе ны, ця пер 
на пра цоў ва ем рэ естр ста рых да моў, — ка жа на чаль нік ад дзе ла 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, бу даў ніц тва і ар хі тэк-
ту ры Крас на поль ска га рай вы кан ка ма Тац ця на СМОЛ КА. —
У га рад скім па сёл ку іх не вель мі шмат, але вы зна чыць іх скла да ней, 
чым на вёс цы. Ка лі ў сель вы кан ка мах ёсць гас па дар чыя кні гі, ды і 
мяс цо выя жы ха ры ве да юць, хто жыў у за кі ну тых ха тах 
і як знай сці іх на шчад каў, то ін фар ма цыю па да мах 
у са мім рай цэнт ры трэ ба шу каць.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ!

ДОМ, ЯКІ ХО ЧА ПАД ЗНОСДОМ, ЯКІ ХО ЧА ПАД ЗНОС
Ка рэс пан дэнт «МС» вы свят ля ла, як пра цуе Указ № 357 аб пус ту ю чых 
і ста рых да мах, на пры кла дзе Крас на поль ска га ра ё на. Ёсць праб ле мы

З
ра біць мяс тэч кі Бе ла ру сі больш пры ваб ны мі і зруч ны мі 
для жыц ця і па ка заць іх са ма быт ную пры га жосць да во лі 
прос та — да стат ко ва мець жа дан не доб ра ўпа рад ка ваць 

двор і тэ ры то рыю ва кол до ма. А ка лі ра зам з за пла на ва ным 
азе ля нен нем два роў, ра мон там да рог, ства рэн нем пля цо вак для 
ве ла сі пе даў і пар ко вак, уста ноў кай аб ста ля ван ня для гуль няў на 
дзі ця чых пля цоў ках і па ве лі чэн нем фі нан са ван ня зра біць гэ та 
ўсё яшчэ і ары гі наль на... Не здар ма што га до выя кон кур сы на 
най леп шы го рад, двор і пад во рак, якія пра вод зяць ка му наль ні кі, 

ро бяц ца яшчэ больш ак ту аль ныя пад час Го да ма лой ра дзі мы, 
раз лі ча на га на тры га ды, і пры цяг ва юць да ства рэн ня 
пры га жос ці ўсё больш лю дзей. Іні цы я ты ва на сель ніц тва 
фак тыч на ўжо мо жа лі чыц ца трэ цім кі рун кам ра бот па 
доб ра ўпа рад ка ван ні ар хі тэк тур ных і ланд шафт ных аб' ек таў 
на роў ні з іх утры ман нем і ра мон там за кошт бюд жэт на га 
фі нан са ван ня, мяр ку юць спе цы я ліс ты жыл лё вай
і бу даў ні чай гас па дар кі кра і ны, якія рас ка за лі, што ро біц ца 
для доб ра ўпа рад ка ван ня два роў на шых га ра доў.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА 
ВІ ТА ЕЦ ЦА!ВІ ТА ЕЦ ЦА!

Як ства ра ец ца пры го жы ланд шафт для кам форт на га жыц ця ў га ра дах і сё лахЯк ства ра ец ца пры го жы ланд шафт для кам форт на га жыц ця ў га ра дах і сё лах

стар. 2

стар. 13


