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КРЫНІЧНЫ ДАБРАДЗЕЙ

ЦЫТАТА ДНЯ

Юрый ДАРАГАКУПЕЦ,
старшыня Пастаяннай
камісіі Палаты прадстаўнікоў
па жыллёвай палітыцы
і будаўніцтве:

«Камісія хацела б вынесці
праект новай рэдакцыі
Жыллёвага кодэкса
на разгляд на адкрыцці
вясенняй сесіі, 2 красавіка.
Чакаецца, што кодэкс
уступіць у сілу да канца года.
Нормы кодэкса ўдасканалены
з улікам правапрымяняльнай
практыкі, прыведзены
ў адпаведнасць
з нарматыўнымі прававымі
актамі кіраўніка дзяржавы
і іншымі заканадаўчымі
актамі. У прыватнасці,
у кодэксе прапісаны правы
і абавязкі грамадзян,
арганізацый-забудоўшчыкаў, а таксама
арганізацый, якія аказваюць
жыллёва-камунальныя
паслугі і якія эксплуатуюць
жыллёвы фонд.
Прадугледжана магчымасць
пераводу арэнднага жылля,
якое займаюць грамадзяне,
што маюць права
на атрыманне сацыяльнага
жылля, але не знаходзяцца
на ўліку для паляпшэння
жыллёвых умоў,
у сацыяльнае жыллё».

Вуліца Падгорная ў Докшыцах вядомая тым,
што яна ідзе ўздоўж поймы Бярэзіны — менавіта тут пачынаецца славутая рака. А яшчэ
і тым, што на вуліцы ўжо не адно стагоддзе
прабіваецца іншая крыніца, на вадзе з якой
яшчэ да вайны варылі знакаміты докшыцкі
напой — піва гатунку экстра-класа. Пра гэта
мне расказаў жыхар вуліцы — былы настаўнік
фізікі і інфарматыкі васьмідзесяцігадовы Мікалай КІВА. Сорак гадоў Мікалай Сяргеевіч жыве
каля гэтай крыніцы, даглядае яе, чысціць, ра-

мантуе парэнчы і цэментуе прыступкі.
— Да крыніцы ходзіць не толькі ўся вуліца,
прыязджаюць іншыя гараджане, таму месца
павінна быць упарадкаваным, утульным, прыгожым, — кажа Мікалай Ківа і дадае, што некалі сын адвёз ваду ў сталіцу на аналіз і тым
самым пацвердзіў, што яна ў крыніцы па-ранейшаму выключна чыстая.
Мікалай Сяргеевіч раіць піць гэтую ваду як
мага часцей. Каб быць бадзёрым і не адчуваць
сваіх гадоў, ён ужывае толькі гэты «эліксір зда-

Праз адлегласць і час

КОРАТКА

Па звароце ў рэдакцыю

ДОЎГІ ШЛЯХ
ЦУДАДЗЕЙНАГА ЛОТА

• У жылфондзе Белару сі пра па ну юць прызначаць упаўнаважаных
асоб па кіраванні агульнай маёмасцю.
• Больш за 3 тысячы кітайскіх грамадзян вучацца
ў Беларусі.

У Гродна прывезлі ікону з антыкварнага
аўкцыёна ў Германіі
Гэта копія Каложскай іконы Божай Маці, якая напісана на пачатку
ХХ стагоддзя. Тады сама цудадзейная ікона яшчэ не знікла. Кажучы
прасцей, гэта «прыжыццёвы» партрэт старажытнага абраза. Яго вяртанне ў Каложскі храм называюць сапраўдным цудам.

Аперацыя ўдалася

музыкі Энрыке Іглесіяс
дасць у снежні ў Мінску
вялікі сольны канцэрт.
• Памер самага буйнога
зафіксаванага хабару ў Беларусі ў 2018 годзе склаў
85 тыс. еўра. Агульная сума канфіскаваных хабараў у 2018 годзе склала
$544 тыс.

Фота БелТА.

• Зорка сусветнай поп-

роўя». Але пенсіянеру хочацца, каб камунальныя службы горада нарэшце давялі справу па
ўпарадкаванні тэрыторыі да канца, бо крынічны ставок пасля ачысткі стаў забалочвацца,
вада ў ім не збіраецца, трэба над водаправодным люкам узвесці ахоўны навес — гэта будзе
найлепшы падарунак помніку прыроды.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
На фота: крынічны дабрадзей
Мікалай КІВА і яго добразычлівая суседка
Валянціна ХІЛЬКО.

Пасадзейнічалі гэтаму сучасныя
тэхналогіі. Панамар храма Анатоль
Калкоўскі доўгі час шукаў у інтэрнэце якую-небудзь інфармацыю аб
сапраўднай Каложскай іконе Божай
Маці. І ў канцы мінулага года нечакана ўбачыў выяву іконы на сайце па
продажы антыкварыяту ў Германіі.
На аўкцыёне, які быў прызначаны на
найбліжэйшы час, сярод лотаў значыўся і лот Каложскай іконы. Уражаны такім
фактам, Анатоль адразу паведаміў аб гэтым настаяцелю Свята-Барыса-Глебскай (Каложскай) царквы Аляксандру Балоннікаву.
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СПРЭЧНЫ
ПАВІЛЬЁН
Што будзе з бясплатнымі гандлёвымі месцамі
для пенсіянераў на рынку ва Уруччы?
На сталічным рынку «Уручча-3» пенсіянеры,
што гандлююць кветкамі і гароднінай, могуць
застацца без даху над галавой. Павільён, дзе ім
адведзены бясплатныя месцы, ужо некалькі месяцаў
знаходзіцца пад пагрозай зносу. Ці ёсць шанцы яго
захаваць? Атрымаўшы пісьмо ад чытачоў, «Звязда»
накіравалася разбірацца.

«Прасцей усё знесці»
Пляцоўку для рэалізацыі сельгаспрадукцыі на рынку арганізавалі ў 2016 годзе, пасля таго, як скончыўся яго рамонт. Але
не ўсе былі ёй задаволены: многія з прадаўцоў, якія прыходзяць
туды з садавіной, гароднінай і кветкамі, — пенсіянеры, а таму
палатак ці іншага гандлёвага абсталявання не маюць. Пажылыя людзі не раз прасілі адміністрацыю рынка стварыць для
іх нармальныя ўмовы — хоць бы нейкі навес, каб не мокнуць
пад дажджом і не стаяць пад пякучым сонцам. У выніку летась
у красавіку для сезонных гандляроў усталявалі
павільён — заводскай зборкі, без фундамента.
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Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

