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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

стар. 3

Усё 
ад элект рыч нас ці

Экс пе ры мен таль ны 
элект ра дом 
з'я віц ца ў Ма гі лё ве 
ўжо ў 2020 го дзе. стар. 4

На ва цыі 
для па рад ку

Пар ла мен та рыі пры ня лі зме ны 
ў за ко на пра ект «Аб мяс цо вым 
кіраванні і са ма кі ра ван ні» 
ў дру гім чы тан ні. стар. 2

Жыць 
у сва ім до ме

Шмат дзет ная ма ці 
хо ча за кон чыць рэ кан струк цыю 
ўлас на га до ма, але срод каў 
не ха пае, што ра біць? стар. 4

У Бе ла ру сі за цвер дзі лі 
пер шыя сем бу даў ні чых 
нор маў. Ча го яны 
да ты чац ца?

Бу даў ніц тва 
па-но ва му

стар. 3

Мет ры 
раз ла ду

Па гад нен не 
аб ка ры стан ні жыл лём 
мо жа вы ра та ваць 
ад доў гіх су до вых цяж баў, 
збе раг чы спа кой 
і зда роўе. стар. 14
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У Бе ла ру сі 38,2 % уве дзе на га ў сту дзе ні — каст рыч ні ку жыл ля 
па бу да ва на для тых, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых 
умоў.

Аб гэ тым па ве да мі лі Бел ТА ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным 
ка мі тэ це.

Ар га ні за цыі ўсіх фор маў улас нас ці па бу да ва лі 32,2 ты ся чы но-
вых ква тэр, увя лі ў экс плу а та цыю 2 міль ё ны 882,4 ты ся чы «квад-

ра таў» агуль най пло шчы жыл ля. Для гра ма дзян, якія ста яць на 
ўлі ку для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў, уве дзе ны ў экс плу а та цыю 
1 міль ён 100,8 ты ся чы квад рат ных мет раў. З агуль на га аб' ёму ўве-
дзе на га жыл ля для чар га ві коў з вы ка ры стан нем дзярж пад трым кі 
па бу да ва на 774,1 ты ся чы «квад ра таў».

У сель скіх на се ле ных пунк тах па бу да ва на 971 ты ся ча квад рат-
ных мет раў жыл ля, або 33,7 % агуль най коль кас ці па кра і не.

ТОЛЬ КІ ЛІЧ БЫ

З
МЯ НЕН НІ ў Жыл лё вы ко дэкс і шэ раг 

ін шых нар ма тыў ных пра ва вых ак таў 

у сфе ры жыл лё ва га за ка на даў ства 

на бу дуць сі лу лі та раль на праз паў та ра 

ме ся ца. Мы па спра ба ва лі ад шу каць 

са мыя вост рыя вуг лы но ва ўвя дзен няў 

і ўя віць, як бу дзе пра ца ваць гэ ты 

да ку мент па чы на ю чы з 2020 го да.

«Пра ект Жыл лё ва га ко дэк са за ма цоў-
вае тое но вае і перс пек тыў нае, што на пра-
ца ва на ў жыл лё вай па лі ты цы дзяр жа вы за 
апош нія га ды. Пад рых та ва ны комп лекс ны 
да ку мент, які рэ гу люе ўсе най больш важ-
ныя кі рун кі жыл лё вай сфе ры», — рас тлу-
ма чыў пер шы на мес нік мі ніст ра жыл-

лё ва-ка му наль най гас па дар кі Ге надзь 
ТРУ БІ ЛА.

УСЁ ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ АД ПЛО ШЧЫ
Па ін фар ма цыі На цы я наль на га пра ва-

во га ін тэр нэт-пар та ла Бе ла ру сі, у бу ду чым 
Жыл лё вым ко дэк се за ма ца ва на но вая 
струк ту ра пла ты за жыл лё ва-ка му наль-
ныя па слу гі.

Ужо ця пер вы зна ча на струк ту ра па ве-
дам лен ня аб апла це жыл лё ва-ка му наль-
ных па слуг і пла це за ка ры стан не жы лы мі 
па мяш кан ня мі з рас шыф роў кай фак тыч-
ных вы дат каў па жы лым до ме. У пе ра лік 
асноў ных увай шлі па слу гі па тэх ніч ным аб-
слу гоў ван ні ліф та, са ні тар ным утры ман ні 

да па мож ных па мяш кан няў жы ло га до ма, 
па крыц цё вы дат каў на элект ра энер гію, 
спа жы тую на асвят лен не да па мож ных па-
мяш кан няў шмат ква тэр на га жы ло га до ма 
і ра бо ту аб ста ля ван ня, удак лад не ны па-
ра дак іх апла ты.

З пер шых дзён сту дзе ня та кія па слу гі 
на шы жы ха ры ста нуць аплач ваць зы хо-
дзя чы з агуль най пло шчы ква тэ ры. Гэ та 
зна чыць, што ўла даль нік трох па ка ё вай 
ква тэ ры бу дзе пла ціць апры ёры больш, 
чым ула даль нік ад на па ка ё вай. Ра ней пла-
та раз ліч ва ла ся ў за леж нас ці ад коль кас ці 
за рэ гіст ра ва ных жы ха роў, што не 
ўліч ва ла па мер до лі ў пра ве ўлас-
нас ці до ма ўла дан ня.

ЖЫЛ ЛЁ ВАЕ ПЫ ТАН НЕ: 
АД КА З БУДЗЕ

Па ста ноў ка на ўлік па-но ва му, 
упра ва на дэ ба шы ра ў ін тэр на це і ін шыя на ва цыі

Ква тэ ры чар га ві кам


