
П
а чаць ся мей ную спра ву на пус тын ным яры ры зык ну лі 
Ар тур і Тац ця на ША ПЯЦЬ КО з Ча ву саў. І не па мы лі лі ся. 
Зра бі лі са жал ку і за ня лі ся раз вя дзен нем ры бы. Карп, 

амур, таў ста ло бік, ка рась, шчу пак з іх фер мер скай гас па дар кі 
ста лі ка рыс тац ца вя лі кім по пы там на рын ку, а мяс цо выя ры ба кі 
аб ра лі но вы ва да ём для ўлю бё най спра вы.

На хва лі пос пе ху су жэн цы па ча лі пра ца ваць без вы хад ных, 
шу каць но выя маг чы мас ці для па шы рэн ня спра вы. Але хут ка 
зра зу ме лі: ад на го жа дан ня за ма ла, па трэб ныя яшчэ і спе цы яль-
ныя ве ды.

Іх і атры ма лі на бяс плат ным на ву чан ні ў ча вус кім цэнт ры пад-
трым кі і раз віц ця прад пры маль ніц тва, ку ды за пра сі лі біз нес ме наў-
па чат коў цаў з са міх Ча ву саў, Кры ча ва, Крас на пол-
ля, Чэ ры ка ва. Пра фе сій ныя трэ не ры з Ма гі лё ва і 
Мін ска вы кла лі ўдзель ні кам усе асно вы вя дзен ня 
спра вы.

Спе цы я ліс ты шмат га ва ры лі аб не аб-
ход нас ці даць но вы штур шок раз віц цю 
га ра доў-спа да рож ні каў. У вы ні ку вы ра-
ша на па бу да ваць у та кіх гара дах удвая 
больш, чым ле тась. На пер шым мес цы 
ста яць Сма ля ві чы, дзе хо чуць уз вес ці 
тры па нэль ныя да мы для мін чан, у Ру-
дзен ску — 1—2 да мы, па бу дын ку ў За-
слаўі, Фа ні па лі і Дзяр жын ску.

Пры кмет нае змя нен не ёсць у пла нах 
па бу даў ніц тве арэнд на га жыл ля — калі 

ў 2018-м пла на ва лі 90 ты сяч квад рат ных 
мет раў, то сё ле та — больш за 135 ты сяч 
«квад ра таў». Бу да ваць ма са ва хо чуць 
у Гро дзен скай воб лас ці (33,25 ты ся-
чы квад рат ных мет раў), у Го мель скай 
(28,35 ты ся чы квад рат ных мет раў) і 
Брэсц кай (26,25 ты ся чы квад рат ных 
мет раў) аб лас цях.
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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

У Го ме лі пра вя дуць 
най буй ней шы з па чат ку 
го да кір маш ва кан сій.

Пра ект мяс цо вай 
іні цы я ты вы рэа лі за ва лі 
ў Коб рын скім ра ё не.

«Ву да» 
для бес пра цоў ных

Як бу дзе бу да вац ца Грод на 
ў най блі жэй шыя 
10 га доў.

Па сля дах 
«Бе лых Рос»...

Хо ча це ква тэ ру?

Пе ра яз джай це 
ў Кас цю ко ві чы, 
што на Ма гі лёў шчы не, — 
умо вы там спры яль ныя. стар. 4

У Сма ля ві чах ужо па бу да ва лі 
адзін «ста ліч ны» дом. 
Што да лей?

«Квадраты» 
для мінчан

Дзе ча каць 
аў та кра му?
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ВІ ДАЦЬ БІЗ НЕС МЕ НА 
ПА ЎЛО ВЕ

На Ма гі лёў шчы не вы зна ча ны най леп шыя ма ла дыя прад пры маль ні кіНа Ма гі лёў шчы не вы зна ча ны най леп шыя ма ла дыя прад пры маль ні кі

К
ОЖ НЫ год па ста но вай ура да 
за цвяр джа ец ца пра гра ма 
бу даў ніц тва жыл ля на год. Згод на 
з ёй сё ле та спе цы я ліс ты пла ну юць 

па бу да ваць мі ні мум 4 міль ё ны квад рат ных 
мет раў жыл ля. Урад пад лі чыў і коль кі 
гра ма дзя не па бу ду юць для ся бе сва і мі ру ка мі. 
Ула ды раз ліч ва юць, што ў 2019-м лю дзі 
ўзвя дуць 1 міль ён 750 ты сяч «квад ра таў» 
пры ват на га жыл ля. Пры чым 800 ты сяч з іх — 
у Мін скай воб лас ці.

БОЛЬШ АРЭНД НА ГА БОЛЬШ АРЭНД НА ГА 
ЖЫЛ ЛЯ І РАЗ ВІЦ ЦЁ ЖЫЛ ЛЯ І РАЗ ВІЦ ЦЁ 

ГАРА ДОЎ-ГАРА ДОЎ-
СПА ДАРОЖНІ КАЎСПА ДАРОЖНІ КАЎ

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 3-й стар. «МС».
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