
Чэ кі на жыл лё
Чар го вая рэ дак цыя Жыл лё ва га ко дэк са, які 

пры ня лі во сем га доў та му, — гэ та фак тыч на на-

столь ная кні га на 265 старонак. Вяс ной яго раз-

гле дзяць у дру гім чы тан ні і, пэў на, ён бу дзе пры-

ня ты, спа дзя ец ца стар шы ня.

З но ва га да ку мен та, у пры ват нас ці, вы да ляць 

нор му, якая да ты чыц ца пры ва ты за цыі жыл ля. 

Па коль кі з 1 лі пе ня 2016 го да та кая маг чы масць 

бы ла спы не на, то ў но вым да ку мен це не па він на 

быць раз дзе ла ад нос на пы тан ня, якое ўжо не іс-

нуе, лі чыць Юрый Да ра га ку пец:

— Гра ма дзя не да гэ туль на ма га юц ца рэа лі за-

ваць чэ кі «Жыл лё», якія яны не маг лі вы ка рыс-

таць у свой час. Мы вер нем ся да гэ та га пы тан ня, 

ка лі бу дзем раз гля даць за кон пра імян ныя пры-

ва ты за цый ныя чэ кі. Ка мі сія хо ча пра па на ваць 

па шы рыць сфе ру дзе ян ня чэ каў «Жыл лё», бо 

асаб лі ва шмат прось баў па сту пае ад са ста рэ-

лых лю дзей, якія хо чуць вы ка рыс таць свае чэ кі 

на рэ кан струк цыю ква тэ ры: пра вес ці газ, ад ра-

ман та ваць дах, за мя ніць вок ны... Ад нак гэ тыя 

лю дзі не пад па да юць пад па ла жэн не, што да-

зва ляе пры знаць іх асо ба мі, якія ма юць па трэ-

бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. Тым не менш 

яны за слу жы лі ней кія прэ фе рэн цыі ад дзяр жа вы. 

Маг чы ма, хоць бы не ка то рыя ка тэ го-

рыі вы зна чаць.
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• В'ет нам пла нуе ства-

рыць у Бе ла ру сі вы твор-

часць гар ба ты і ка вы.

• Мін скія чар га ві кі змо-

гуць па бу да ваць ква тэ ры 

ў Сма ля ві чах па за яў ным 

прын цы пе. Кошт квад рат-

на га мет ра ча ка ец ца ні жэй-

шы, чым у ста лі цы.

• У шко лах Бе ла ру сі 

пра вя дуць маш таб ную 

рэ ві зію спор тін вен та ру і 

да ку пяць не аб ход нае.

• Па іні цы я ты ве Бе ла-

рус ка га та ва рыст ва аба ро-

ны спа жыў цоў у 2018 го дзе 

кам пен са ва на Br500 тысяч 

уро ну.

• Ме сяч нік па доб ра ўпа-

рад ка ван ні і на вя дзен ні па-

рад ку на зям лі стар та ваў у 

Го мель скай воб лас ці.

• У Тур цыі ад кры ла-

ся са мая вя лі кая ў Еў ро-

пе баль ні ца. У баль ніч-

ным комп лек се больш за 

3,6 тысячы лож ка-мес цаў і 

131 апе ра цый ная.
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Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску» па ві нен цал кам 
ад па вя даць ча кан ням 
гас цей фес ты ва лю. 
Мно гія за меж ныя гос ці 
па гэ тым зна ка вым 
між на род ным фес ты ва лі 
ацэнь ва юць уз ро вень 
раз віц ця куль ту ры ў на шай 
кра і не. Ува га піль ная 
не толь кі з бо ку 
твор чых ко лаў Бе ла ру сі 
і су сед ніх кра ін, але і ўсёй 
су свет най су поль нас ці, 
та му што з мно гіх 
кан ты нен таў тра ды цый на 
пры яз джа юць да нас 
гле да чы і ўдзель ні кі гэ та га 
му зыч на га фо ру му».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года

Да ра гія су ай чын ні кі!

Він шую вас з Днём Кан сты ту цыі!

Роў на 25 га доў та му быў пры ня ты Асноў-

ны За кон на шай кра і ны, які ад крыў но вую 

ста рон ку ў шмат вя ко вай гіс то рыі бе ла рус-

ка га на ро да. Гэ та зна ка вая па дзея да ла 

маг чы масць рэа лі за ваць імк нен не мно гіх 

па ка лен няў бе ла ру саў быць гас па да ра мі на 

сва ёй зям лі, жыць у сва бод ным, спра вяд лі-

вым і ста біль ным гра мад стве.

Кан сты ту цыя за кла ла тры ва лыя асно-

вы дзяр жаў на га су ве рэ ні тэ ту і па лі тыч на га 

ўпа рад ка ван ня Бе ла ру сі, уста на ві ла га ран-

тыі са цы яль ных пра воў гра ма дзян, ства-

ры ла ўмо вы для за ха ван ня і пры мна жэн ня 

гіс то ры ка-куль тур най і ду хоў най спад чы ны 

на цыі.

Аба пі ра ю чы ся на ідэі і прын цы пы Асноў-

на га За ко на, кра і на ды на міч на раз ві ва ец-

ца — аб наў ля юц ца га ра ды і вёс кі, па вы ша-

ец ца даб ра быт лю дзей, рас це яе аў та ры тэт 

на між на род най арэ не.

Пе ра ка на ны, што на ша мо ладзь, якая 

толь кі ўсту пае ў жыц цё, уня се свой важ кі 

ўклад ва ўма ца ван не не за леж най бе ла рус-

кай дзяр жа вы.

Шчы ра жа даю ўсім мі ру, даб ра, шчас ця 

і но вых здзяйс нен няў на ка рысць род най 

Ай чы ны.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ЖЫЛ ЛЁ ВЫЯ ЎМО ВЫ НА НО ВЫ ЛАД
Аба ра ніць пра вы ўлас ні каў, спа жыў цоў па слуг і іх па стаў шчы коў

Но вае на зна чэн не чэ каў «Жыл лё», 

маг чы масць пе ра вес ці арэнд нае 

жыл лё ў са цы яль нае, упаў на ва жа-

ныя асо бы для кі ра ван ня агуль най 

ма ё мас цю, да звол на па ха ван не на 

за кры тых мо гіл ках і ін шыя зме ны 

ча ка юць беларусаў у но вых рэ дак-

цы ях не ка то рых за ко наў кра і ны. Пра 

но ва ўвя дзен ні, якія дэ пу та ты му сяць 

раз гле дзець на вяс но вай се сіі, рас ка-

заў Юрый ДА РА ГА КУ ПЕЦ, стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду па жыл-

лё вай па лі ты цы і бу даў ніц тве.
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З гэ тых слоў па чы на ец ца 
Асноў ны За кон 
на шай кра і ны, 

яко му сён ня спаў ня ец ца 
25 га доў.


