
Сваё жыл лёСваё жыл лё

ДОМ «ПАД КЛЮЧ», 
або Збор ны кан струк тар

Ін ды ві ду аль нае жыл лё вае бу даў ніц тва ў Бе ла ру сі 
ў апош нія га ды на бі рае па пу ляр насць. Не сак рэт, 

што ў агуль най струк ту ры ўве дзе на га ў экс плу а та цыю 
но ва га жыл ля ін ды ві ду аль ныя да мы зай ма юць ка ля 40 %

А сё ле та буй ным бу даў ні чым прад пры ем ствам ста лі пра па ноў-

ваць больш ак тыў на раз ві ваць комп лекс ную ін ды ві ду аль ную 

жы лую за бу до ву. У Мін бу дар хі тэк ту ры спа дзя юц ца, што гэ ты 

кі ру нак бу дзе раз ві вац ца і да лей, за яві ла на прэс-кан фе рэн цыі 

на чаль нік ад дзе ла жыл лё ва га бу даў ніц тва ўпраў лен ня жыл лё-

вай па лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Ка ця ры на 

УСЯН КО ВА.

Больш за ўсё асоб на га жыл ля па бу ду юць у Мін скай, 
Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цях

Ня гле дзя чы ні на якія эка на міч ныя цяж кас ці ў кра і не, з го ду ў год 
за хоў ва ец ца па вы ша ны по пыт на ін ды ві ду аль ныя да мы. Мно гія лю дзі 
звяр та юц ца па крэ ды ты, у іх ёсць жа дан не бу да ваць або 
куп ляць та кое жыл лё.

Беларусь памятаеБеларусь памятае

Сямнаццаць вярнуліся 
з небыцця...

Ма гі лёў скія по шу ка ві кі на рэш це знай шлі 
пад Слаў га ра дам тое по ле бою, пра якое пра чы та лі 

ў ар хіў ных да ку мен тах чвэрць ста год дзя та му
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• Над звы чай ны і Паў-

на моц ны Па сол Кі тай скай 

На род най Рэс пуб лі кі Цуй 

Цы мін уз на га ро джа ны Ор-

дэ нам Па ша ны за знач ны 

аса біс ты ўклад у раз віц цё 

і ўма ца ван не па лі тыч ных, 

ганд лё ва-эка на міч ных, 

крэ дыт на-ін вес ты цый-

ных, на ву ко ва-тэх ніч ных 

і гу ма ні тар ных су вя зяў па-

між Бе ла рус сю і КНР.

• Уве дзе ны аб ме жа ван ні 
на на вед ван не ля соў у Каст-
рыч ніц кім ра ё не Го мель-
скай вобласці, а так са ма ў 
Стаўб цоў скім і Са лі гор скім 
ра ё нах Мін скай вобласці.

• Вя до мы ра сій скі на-

ву ко вец, фі зік-тэ а рэ тык, 

ма тэ ма тык, фі ло саф, ба га-

слоў і пе ра клад чык Сяр гей 

Ха ру жы па мёр 22 ве рас ня 

ва ўзрос це 78 га доў.

• Авія кам па нія «Бел авія» 
ад наў ляе рэй сы ў Маск ву 
з 30 ве рас ня. Яны бу дуць 
вы кон вац ца па се ра дах у 
аэ ра порт Да ма дзе да ва.

• У пунк це про пус-

ку «Урба ны» («Сі ле не») 

25 ве рас ня маг чы ма за-

па во лен не па гра ніч на га 

кант ро лю з-за пра вя-

дзен ня ра бот у рам ках 

рэ кан струк цыі гэ та га па-

гран пе ра хо да.

КОРАТКА
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Аляксандр ТУРЧЫН, 

старшыня Мінскага 

аблвыканкама:

«Арэнднае жыллё 
іграе важную ролю 
для прыцягнення 
спецыялістаў у рэгіёны, 
у тую ці іншую сферу 
эканомікі. Улічваючы 
мабільнасць працоўных 
рэсурсаў, моладзь сёння 
не спяшаецца набываць 
жыллё ва ўласнасць. 
І тэма арэнднага жылля 
становіцца ўсё больш 
актуальнай».

ЦЫТАТА ДНЯ

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года
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Да по шу каў га то вы.

Жы хар па сёл ка Ба ра ву ха-1 
По лац ка га ра ё на ўзяў 
з пры тул ку для хат ніх 

жы вёл са бач ку з хво ры мі 
ла па мі, зра біў для яго 
ад мыс ло вае крэ сел ка 
на ве ла сі пе дзе. Кож ны 
дзень ён ад праў ля ец ца 

са сва ёй Лас кай — 
так наш сціп лы ге рой 

на зы вае сваю га да ван ку — 
на не да лё кі шпа цыр.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Лас ка Лас ка 
і кло паті кло пат


