ПАКУПКІ
Ў ІНТЭРНЭЦЕ.
БЕЗ РЫЗЫКІ

КУДЫ ЕДУЦЬ
ПРАЦОЎНЫЯ
МІГРАНТЫ?

4

15

САКАВІКА 2019 г.

ПЯТНІЦА
№ 49 (28916)

ЦЫТАТА ДНЯ

Дарагія суайчыннікі!
Віншую вас з Днём Канстытуцыі!
Роўна 25 гадоў таму быў прыняты Асноўны Закон нашай краіны, які адкрыў новую
старонку ў шматвяковай гісторыі беларускага народа. Гэта знакавая падзея дала
магчымасць рэалізаваць імкненне многіх
пакаленняў беларусаў быць гаспадарамі на
сваёй зямлі, жыць у свабодным, справядлівым і стабільным грамадстве.
Канстытуцыя заклала трывалыя асновы дзяржаўнага суверэнітэту і палітычнага
ўпарадкавання Беларусі, устанавіла гарантыі сацыяльных правоў грамадзян, стварыла ўмовы для захавання і прымнажэння
гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны
нацыі.
Абапіраючыся на ідэі і прынцыпы Асноўнага Закона, краіна дынамічна развіваецца — абнаўляюцца гарады і вёскі, павышаецца дабрабыт людзей, расце яе аўтарытэт
на міжнароднай арэне.
Перакананы, што наша моладзь, якая
толькі ўступае ў жыццё, унясе свой важкі
ўклад ва ўмацаванне незалежнай беларускай дзяржавы.
Шчыра жадаю ўсім міру, дабра, шчасця
і новых здзяйсненняў на карысць роднай
Айчыны.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Ігар ПЕТРЫШЭНКА,
намеснік прэм'ер-міністра:

«Славянскі базар
у Віцебску» павінен цалкам
адпавядаць чаканням
гасцей фестывалю.
Многія замежныя госці
па гэтым знакавым
міжнародным фестывалі
ацэньваюць узровень
развіцця культуры ў нашай
краіне. Увага пільная
не толькі з боку
творчых колаў Беларусі
і суседніх краін, але і ўсёй
сусветнай супольнасці,
таму што з многіх
кантынентаў традыцыйна
прыязджаюць да нас
гледачы і ўдзельнікі гэтага
музычнага форуму».

МЫ,
НАРОД
БЕЛАРУСІ...
З гэтых слоў пачынаецца
Асноўны Закон
нашай краіны,
якому сёння спаўняецца
25 гадоў.

КОРАТКА

• Мінскія чаргавікі змогуць пабудаваць кватэры
ў Смалявічах па заяўным
прынцыпе. Кошт квадратнага метра чакаецца ніжэйшы, чым у сталіцы.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

• В'етнам плануе стварыць у Беларусі вытворчасць гарбаты і кавы.

Камунальныя стасункі
• У школах Беларусі
пра вя дуць маш таб ную
рэвізію спортінвентару і
дакупяць неабходнае.

ЖЫЛЛЁВЫЯ ЎМОВЫ НА НОВЫ ЛАД

• Па ініцыятыве Беларускага таварыства абароны спажыўцоў у 2018 годзе
кампенсавана Br500 тысяч
урону.

Абараніць правы ўласнікаў, спажыўцоў паслуг і іх пастаўшчыкоў

• Месячнік па добраўпарадкаванні і навядзенні парадку на зямлі стартаваў у
Гомельскай вобласці.

• У Турцыі адкрылася самая вялікая ў Еўропе баль ні ца. У баль нічным комплексе больш за
3,6 тысячы ложка-месцаў і
131 аперацыйная.

Новае назначэнне чэкаў «Жыллё»,
маг чы масць пе ра вес ці арэнд нае
жыллё ў сацыяльнае, упаўнаважаныя асобы для кіравання агульнай
маёмасцю, дазвол на пахаванне на
закрытых могілках і іншыя змены
чакаюць беларусаў у новых рэдакцыях некаторых законаў краіны. Пра
новаўвядзенні, якія дэпутаты мусяць
разгледзець на вясновай сесіі, расказаў Юрый ДАРАГАКУПЕЦ, старшыня
Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве.

Чэкі на жыллё
Чарговая рэдакцыя Жыллёвага кодэкса, які
прынялі восем гадоў таму, — гэта фактычна настольная кніга на 265 старонак. Вясной яго разгледзяць у другім чытанні і, пэўна, ён будзе прыняты, спадзяецца старшыня.
З новага дакумента, у прыватнасці, выдаляць
норму, якая датычыцца прыватызацыі жылля.
Паколькі з 1 ліпеня 2016 года такая магчымасць
была спынена, то ў новым дакуменце не павінна
быць раздзела адносна пытання, якое ўжо не існуе, лічыць Юрый Дарагакупец:
— Грамадзяне дагэтуль намагаюцца рэалізаваць чэкі «Жыллё», якія яны не маглі выкарыс-

таць у свой час. Мы вернемся да гэтага пытання,
калі будзем разглядаць закон пра імянныя прыватызацыйныя чэкі. Камісія хоча прапанаваць
пашырыць сферу дзеяння чэкаў «Жыллё», бо
асабліва шмат просьбаў паступае ад састарэлых людзей, якія хочуць выкарыстаць свае чэкі
на рэканструкцыю кватэры: правесці газ, адрамантаваць дах, замяніць вокны... Аднак гэтыя
людзі не падпадаюць пад палажэнне, што дазваляе прызнаць іх асобамі, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Тым не менш
яны заслужылі нейкія прэферэнцыі ад дзяржавы.
Магчыма, хоць бы некаторыя катэгорыі вызначаць.
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Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

