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Ка лі 
до ма ўла дан не — 

су мес нае
За воч нае га ла са ван не і элект рон нае апы тан не

Для шмат ква тэр ных жы лых да моў за ста юц ца два спо са бы 

кі ра ван ня — з да па мо гай са ма ар га ні за цыі (ства рэн ня 

та ва рыст ва ўлас ні каў або жыл лё ва-бу даў ні ча га ка а пе ра ты ва) 

і праз упаў на ва жа ную асо бу — дзяр жаў на га за каз чы ка. 

Дык вось, па ра дак пры няц ця ра шэн няў у су мес ных 

до ма ўла дан нях, у пер шую чар гу ў та ва рыст вах улас ні каў, 

зме ніц ца. Гэ та пра ду гле джа на но вай рэ дак цы яй Жыл лё ва га 

ко дэк са, якая бы ла пры ня та сё ле та ў па чат ку мая, 

а ўсту піць у сі лу з 1 сту дзе ня на ступ на га го да. Як ад зна чыў 

на чаль нік упраў лен ня жыл лё вай гас па дар кі Мі ніс тэр ства 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Анд рэй РА МАШ КА 

ў прэс-цэнт ры Бел ТА, прын цы по вай на віз ной гэ та га да ку мен та 

з'яў ля ец ца сіс тэ ма ты за цыя шэ ра гу пра ва вых ак таў, 

якія бы лі пры ня ты ў сфе ры жыл лё вых ад но сін.
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• Чэ кі «Ма ё масць» з 1 лі-
пе ня мож на бу дзе аб мя няць 
на ак цыі яшчэ 25-і ААТ.

• У мін скім аэ ра пор це 

10 000 за меж ні каў па час-

ту юць ва сіль ко вым ма ро-

зі вам.

• Жы ха ры аме ры кан ска-
га шта та Вір джы нія 18 чэр-
ве ня за ўва жы лі ў не бе над 
во зе рам Сміт Маў нцін рэд-
кую пры род ную з'я ву — 
хва ле па доб ныя аб ло кі.

• «Бе ла рус наф та» да 

Еў ра пей скіх гуль няў па бу-

да ва ла ў Мін ску 50 элект-

ра за рад ных стан цый.

КОРАТКА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай
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Пер шае 
ра лі

СПАР ТЫЎ НАЙ УДА ЧЫ 
І ГУЧ НЫХ ПЕ РА МОГ!

Чле нам дэ ле га цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях 2019 го да 

ў г. Мін ску

Да ра гія сяб ры!

Гіс то рыя алім пій ска га ру ху ў на шай кра і не 
даў няя і слаў ная. Мы га на рым ся бе ла рус кі мі 
ат ле та мі, чые ім ёны і тры ум фы на заў сё ды 

ўпі са ны ў пе ра мож ны ле та піс ай чын на га і су свет на га спор ту. 
За хап ля ем ся іх муж нас цю, сі лай ду ху і во ляй да пе ра мо гі.

Быць да стой ны мі пе ра ем ні ка мі ку мі раў па пя рэд ніх па-
ка лен няў — зна чыць па ка заць на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях 
мак сі мум сва іх маг чы мас цяў і най леп шы вы нік. Яр кі мі вы-
ступ лен ня мі і не аспрэч ны мі рэ кор да мі чар го вы раз уз няць 
кра і ну на п'е дэс тал спор ту вы со кіх да сяг нен няў.

Пе ра ка на ны, што на цэ ле насць на пос пех, май стэр ства, 
пра фе сій ныя ам бі цыі трэ не раў і спарт сме наў пры вя дуць 
на шу ка ман ду да но вых алім пій скіх вяр шы няў. Энер гія род-
най зям лі пры дасць на гэ тым шля ху сі лы, а пад трым ка ба-
лель шчы каў на стро іць на бес кам пра міс ную і за хап ляль ную 
ба раць бу за ме да лі.

Ве ру ў вас, жа даю моц на га зда роўя, спар тыў най уда чы і 
гуч ных пе ра мог на сла ву на шай Бе ла ру сі!

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь,

Прэ зі дэнт На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Яр кі год — Яр кі год — 
яр кі ты!яр кі ты!

Сён ня ў Мін ску ад кры ва юц ца Сён ня ў Мін ску ад кры ва юц ца 
ІІ Еў ра пей скія гульніІІ Еў ра пей скія гульні

Пляцоўка ад па чын ку 
з на стро ем

У Мін ску ка ля Па ла ца спор ту 
ўжо ад кры ла ся га лоў ная фан-зо на, 
сён ня та кія пля цоў кі з'я вяц ца ка ля 

«Мінск-Арэ ны» і «Чы жоў ка-Арэ ны»
Ста ліч ныя фан-зо ны га то выя пры маць гас цей што дня з 

10.00 да поў на чы, а ў дні ад крыц ця і за крыц ця Гуль няў фан-

зо на ка ля Па ла ца спор ту бу дзе пра ца ваць да 4 ра ні цы.

Ад крыц цё га лоў най зо ны ак тыў нас ці ба лель шчы каў Еў ра пей-
скіх гуль няў пе ра тва ры ла ся ў маш таб нае шоу: на вя лі кай сцэ не 
ка ля ста ліч на га Па ла ца спор ту вы сту пілі Прэ зі дэнц кі ар кестр 
Бе ла ру сі пад кі раў ніц твам Вік та ра Ба ба ры кі на і зор кі бе ла рус кай 
эст ра ды. «Мы два га ды іш лі да та го, каб ска заць, што Мінск га-

то вы да пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, пры ёму ўдзель ні каў, 

а так са ма да та го, каб па да рыць чар го вае свя та, — ад зна чыў на 
ад крыц ці га лоў най фан-зо ны на мес нік стар шы ні Мін гар вы кан-

ка ма Ар цём ЦУ РАН. — Мы хо чам не толь кі па ка заць на шу аб ноў-

ле ную ста лі цу, але і па зна ё міць за меж ных гас цей з ла год нас цю, 

вет лі вас цю і гас цін нас цю мін чан».

По бач са сцэ най раз мяс ці лі ся дзя сят кі мі ні-зон з роз ны-
мі гуль ня мі. Хтось ці «рубіўся» ў пе танк, нехта гуляў у мі ні-
фут бол з аку ля ра мі вір ту аль най рэ аль нас ці або 
ў «Джэн га», шаш кі і ін шыя на столь ныя гуль ні.

Фо та БелТА.
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