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• У жыл фон дзе Бе ла-

ру сі пра па ну юць пры-

зна чаць упаў на ва жа ных 

асоб па кі ра ван ні агуль-

най ма ё мас цю.

• Больш за 3 ты ся чы кі-

тай скіх гра ма дзян ву чац ца 

ў Бе ла ру сі.

• Зор ка су свет най поп-

му зы кі Эн ры ке Іг ле сі яс 

дасць у снеж ні ў Мін ску 

вя лі кі соль ны кан цэрт.

• Па мер са ма га буй но га 

за фік са ва на га ха ба ру ў Бе-

ла ру сі ў 2018 го дзе склаў 

85 тыс. еў ра. Агуль ная су-

ма кан фіс ка ва ных ха ба-

раў у 2018 го дзе скла ла 

$544 тыс.

КОРАТКА

Юрый ДА РА ГА КУ ПЕЦ, 

стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

па жыл лё вай па лі ты цы 

і бу даў ніц тве:

«Ка мі сія ха це ла б вы нес ці 
пра ект но вай рэ дак цыі 
Жыл лё ва га ко дэк са 
на раз гляд на ад крыц ці 
вя сен няй се сіі, 2 кра са ві ка. 
Ча ка ец ца, што ко дэкс 
ус ту піць у сі лу да кан ца го да. 
Нор мы ко дэк са ўдас ка на ле ны 
з улі кам пра ва пры мя няль най 
прак ты кі, пры ве дзе ны 
ў ад па вед насць 
з нар ма тыў ны мі пра ва вы мі 
ак та мі кі раў ні ка дзяр жа вы 
і ін шы мі за ка на даў чы мі 
ак та мі. У пры ват нас ці, 
у ко дэк се пра пі са ны пра вы 
і аба вяз кі гра ма дзян, 
ар га ні за цый-за бу доў-
шчы каў, а так са ма 
ар га ні за цый, якія аказ ва юць 
жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі і якія экс плу а ту юць 
жыл лё вы фонд. 
Пра ду гле джа на маг чы масць 
пе ра во ду арэнд на га жыл ля, 
якое зай ма юць гра ма дзя не, 
што ма юць пра ва 
на атры ман не са цы яль на га 
жыл ля, але не зна хо дзяц ца 
на ўлі ку для па ляп шэн ня 
жыл лё вых умоў, 
у са цы яль нае жыл лё».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЯК 
ПАТРАПІЦЬ 
НА ПОДЫУМ?

СТАРТ 
КАР’ЕРЫ 
ДАЕ РЭЗЮМЕ

Праз адлегласць і часПраз адлегласць і час

ДОЎ ГІ ШЛЯХ 
ЦУ ДА ДЗЕЙ НА ГА ЛО ТА
У Грод на пры вез лі іко ну з ан ты квар на га 

аў кцы ё на ў Гер ма ніі
Гэ та ко пія Ка лож скай іко ны Бо жай Ма ці, якая на пі са на на па чат ку 

ХХ ста год дзя. Тады са ма цу да дзей ная іко на яшчэ не знік ла. Ка жу чы 

пра сцей, гэ та «пры жыц цё вы» парт рэт ста ра жыт на га аб ра за. Яго вяр-

тан не ў Ка лож скі храм на зы ва юць са праўд ным цу дам.

Апе ра цыя ўда ла ся
Па са дзей ні ча лі гэ та му су час ныя 

тэх на ло гіі. Па на мар хра ма Ана толь 

Кал коў скі доў гі час шу каў у ін тэр-

нэ це якую-не будзь ін фар ма цыю аб 

са праўд най Ка лож скай іко не Бо жай 

Ма ці. І ў кан цы мі ну ла га го да не ча-

ка на ўба чыў вы яву іко ны на сай це па 

про да жы ан ты ква ры я ту ў Гер ма ніі. 

На аў кцы ё не, які быў пры зна ча ны на 

най блі жэй шы час, ся род ло таў зна чыў ся і лот Ка лож скай іко ны. Ура жа ны та кім 

фак там, Ана толь ад ра зу па ве да міў аб гэ тым на ста я це лю Свя та-Ба-

ры са-Глеб скай (Ка лож скай) царк вы Аляк санд ру Ба лон ні ка ву.

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

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

Па зва ро це ў рэ дак цыюПа зва ро це ў рэ дак цыю

СПРЭЧ НЫ 
ПА ВІЛЬ ЁН

Што бу дзе з бяс плат ны мі ганд лё вы мі мес ца мі 
для пен сі я не раў на рын ку ва Уруч чы?

На ста ліч ным рын ку «Уруч ча-3» пен сі я не ры, 
што ганд лю юць квет ка мі і га род ні най, мо гуць 

за стац ца без да ху над га ла вой. Па віль ён, дзе ім 

ад ве дзе ны бяс плат ныя мес цы, ужо не каль кі ме ся цаў 

зна хо дзіц ца пад па гро зай зно су. Ці ёсць шан цы яго 

за ха ваць? Атры маў шы пісь мо ад чы та чоў, «Звяз да» 

на кі ра ва ла ся раз бі рац ца.

«Пра сцей усё знес ці»
Пля цоў ку для рэа лі за цыі сель гас пра дук цыі на рын ку ар га ні-

за ва лі ў 2016 го дзе, пас ля та го, як скон чыў ся яго ра монт. Але 

не ўсе бы лі ёй за да во ле ны: мно гія з пра даў цоў, якія пры хо дзяць 

ту ды з са да ві ной, га род ні най і квет ка мі, — пен сі я не ры, а та му 
па ла так ці ін ша га ганд лё ва га аб ста ля ван ня не ма юць. Па жы-
лыя лю дзі не раз пра сі лі ад мі ніст ра цыю рын ка ства рыць для 
іх нар маль ныя ўмо вы — хоць бы ней кі на вес, каб не мок нуць 
пад даж джом і не ста яць пад пя ку чым сон цам. У вы ні ку ле тась 
у кра са ві ку для се зон ных ганд ля роў уста ля ва лі 

па віль ён — за вод скай збор кі, без фун да мен та.СТАР. 13 СТАР. 3

Ву лі ца Пад гор ная ў Док шы цах вя до мая тым, 

што яна ідзе ўздоўж пой мы Бя рэ зі ны — ме на-

ві та тут па чы на ец ца сла ву тая ра ка. А яшчэ 

і тым, што на ву лі цы ўжо не ад но ста год дзе 

пра бі ва ец ца ін шая кры ні ца, на ва дзе з якой 

яшчэ да вай ны ва ры лі зна ка мі ты док шыц кі 

на пой — пі ва га тун ку эк стра-кла са. Пра гэ та 

мне рас ка заў жы хар ву лі цы — бы лы на стаў нік 

фі зі кі і ін фар ма ты кі вась мі дзе ся ці га до вы Мі ка-

лай КІ ВА. Со рак га доў Мі ка лай Сяр ге е віч жы ве 

ка ля гэ тай кры ні цы, да гля дае яе, чыс ціць, ра-

ман туе па рэ нчы і цэ мен туе пры ступ кі.

— Да кры ні цы хо дзіць не толь кі ўся ву лі ца, 

пры яз джа юць ін шыя га ра джа не, та му мес ца 

па він на быць упа рад ка ва ным, утуль ным, пры-

го жым, — ка жа Мі ка лай Кі ва і да дае, што не-

ка лі сын ад вёз ва ду ў ста лі цу на ана ліз і тым 

са мым па цвер дзіў, што яна ў кры ні цы па-ра-

ней ша му вы ключ на чыс тая.

Мі ка лай Сяр ге е віч ра іць піць гэ тую ва ду як 

ма га час цей. Каб быць ба дзё рым і не ад чу ваць 

сва іх га доў, ён ужы вае толь кі гэ ты «элік сір зда-

роўя». Але пен сі я не ру хо чац ца, каб ка му наль-

ныя служ бы го ра да на рэш це да вя лі спра ву па 

ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі да кан ца, бо кры ніч-
ны ста вок пас ля ачыст кі стаў за ба лоч вац ца, 
ва да ў ім не збі ра ец ца, трэ ба над во да пра вод-
ным лю кам уз вес ці ахоў ны на вес — гэ та бу дзе 
най леп шы па да ру нак пом ні ку пры ро ды.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

На фо та: кры ніч ны даб ра дзей 

Мі ка лай КІ ВА і яго доб ра зыч лі вая су сед ка 

Ва лян ці на ХІЛЬ КО.

КРЫ НІЧ НЫ ДАБ РА ДЗЕЙКРЫ НІЧ НЫ ДАБ РА ДЗЕЙ


