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«Но выя» кра і ны ЕС вы сту пі лі з іні цы я ты вай 
па ско рыць пра цэс па шы рэн ня су поль нас ці

Тры нац цаць «но вых» кра ін 

ЕС вы сту пі лі з іні цы я ты вай па-

ско рыць пра цэс па шы рэн ня Еў-

ра са ю за, ак ты ві за ваў шы пры-

ём дзяр жаў За ход ніх Бал кан, 

каб не да пус ціць но ва га віт ка 

на цы я наль ных і рэ лі гій ных су пя рэч нас цяў у рэ гі ё не. Як 

па ве да міў бру сель скі пар тал на він EURACTІV, 10 ус ход-

не еў ра пей скіх дзяр жаў плюс Аў стрыя, Іта лія і Маль та пад-

рых та ва лі зва рот да Са ве та ЕС з за клі кам як ма га хут чэй 

за пус ціць пе ра гаворы аб ус туп лен ні Ал ба ніі і Паў ноч най 

Ма ке до ніі. Еў ра ка мі сія ў маі ўжо рэ ка мен да ва ла па чаць 

пе рагаворы з гэ ты мі кра і на мі, ад нак ця пер ра шэн не па він-

ны за цвер дзіць або ад клас ці ўсе кра і ны су поль нас ці ў Са-

ве це ЕС, дзе яго за пуск бла куе шэ раг дзяр жаў Еў ра са ю за, 

у пры ват нас ці Фран цыя і Ні дэр лан ды. «Гэ ты зва рот ста не 

фор май ціс ку (на «ста рыя» кра і ны ЕС . — заўв. ТАСС) 

з мэ тай па цвер дзіць, што ды ле ма — па шы рэн не ЕС або 

па глыб лен не ін тэ гра цыі ўнут ры су поль нас ці — ня пра віль-

ная і абод ва пра цэ сы па він ны іс ці па ра лель на, — цы туе 

EURACTІV ад на го з аў та раў да ку мен та. — У ад ва рот-

ным вы пад ку мы зноў су тык нём ся з пы тан нем За ход ніх 

Бал кан, але ў знач на больш ба лю чай і праб лем най для 

абод вух ба коў фор ме».

Ула ды Мек сі кі аб вяс ці лі пра раз горт ван не 
буй но га кан тын ген ту На цгвар дыі на за ха дзе 
кра і ны

Больш за 3,5 ты ся чы бай цоў На цы я наль най гвар дыі 

Мек сі кі з 1 лі пе ня пач нуць нес ці служ бу ў шта це Ха ліс ка 

на за ха дзе кра і ны ра зам з па лі цы яй і вай ско вы мі пад-

раз дзя лен ня мі. Пра гэ та па ве да міў мі ністр гра мад скай 

бяс пе кі і аба ро ны гра ма дзян Аль фон са Ду ра за, пе рад ае 

га зе та Mіlenіo. Ча ка ец ца, што да 2021 го да коль касць 

прад стаў ні коў гэ тай сі ла вой струк ту ры ў рэ гі ё не да сяг не 

7,6 ты ся чы ча ла век. Мек сі ка ў апош нія не каль кі га доў пе-

ра жы вае не бы ва лы раз гул гвал ту. Ле тась у кра і не бы лі 

за бі тыя звыш 33,3 ты ся чы ча ла век, сё ле та сі ту а цыя на 

фе дэ раль ным уз роў ні пра цяг вае па гар шац ца. Па вод ле 

афі цый ных звес так, са сту дзе ня да са ка ві ка ах вя ра мі 

зла чын цаў ста ла звыш 8,73 ты ся чы ча ла век — амаль на 

9 пра цэн таў больш, чым за той жа пе ры яд мі ну ла га го да. 

Ра ней прэ зі дэнт Мек сі кі Анд-

рэс Ма ну эль Ло пес Аб ра дор 

пры знаў цяж кас ці ў ба раць бе 

са зла чын нас цю. Ён так са ма 

па ве да міў, што ўла дам да вя-

дзец ца вы дат ка ваць больш 

ча су, чым яны мер ка ва лі, 

каб па леп шыць ста но ві шча 

ў сфе ры бяс пе кі.

У Іта ліі ўхва лі лі дэ крэт, які за ба ра няе 
не санк цы я на ва ны за ход суд наў 
у пар ты Апе нін

Урад Іта ліі ўхва ліў дэ крэт, 

які пра ду гледж вае спаг нан не 

штра фаў з суд наў, што ажыц-

цяў ля юць не санк цы я на ва ны 

за ход у тэ ры та ры яль ныя во ды 

і пар ты кра і ны. Як па ве да міў 

на ві на вы ка нал Raі News 24, па мер штра фу бу дзе вар' і ра-

вац ца ад €10 тыс. да €50 тыс. Пры паў тор ным па ру шэн ні 

суд на мо жа быць кан фіс ка ва на. Ме ра не па шы ра ец ца на 

ва ен ныя і ўра да выя ка раб лі не ка мер цый на га пры зна чэн-

ня. Акра мя та го, мі ністр унут ра ных спраў мо жа пры маць 

ра шэн не аб за ба ро не на за ход та го ці ін ша га суд на па 

мер ка ван нях бяс пе кі, уз гад ня ю чы яго з мі ніс тэр ства мі 

транс пар ту і аба ро ны, а так са ма ін фар му ю чы прэм' ер-

мі ніст ра. Ня гле дзя чы на тое што ў фі наль ным тэкс це 

да ку мен та ня ма ўвяз кі з міг ран та мі, яс на, што га лоў ным 

чы нам га вор ка ідзе пра суд ны ня ўра да вых ар га ні за цый, 

якія пры бы ва юць у італь ян скія пар ты з вы ра та ва ны мі ў 

мо ры не ле га ла мі. У адоб ра ным да ку мен це па шы ра юц ца 

паў на моц твы і фі нан са ван не па лі цэй скіх у цы віль ным, 

якія за бяс печ ва юць ахо ву пра ва па рад ку пад час дэ ман-

стра цый. Уз мац ня ец ца жорст касць па ка ран няў за ак ты 

гвал ту пад час спар тыў ных ме ра пры ем стваў. На пры няц ці 

да дзе на га дэ крэ та на стой ваў кі раў нік МУС і ві цэ-прэм' ер 

Ма тэа Саль ві ні.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ВЫ БА РЫ ІМК НУЦ ЦА 
ДА АН ЛАЙ НУ

Што зме ніц ца ў выбарчым пра цэ се 
ў Бе ла ру сі?

«Па раў наль ны ана ліз» вы ба раў прэ зі дэн та Ка зах ста на, 

якія ад бы лі ся ў ня дзе лю, і кам па ній, якія ма юць ад быц ца 

ў на шай краіне, ро біць стар шы ня Цэнт раль най вы бар чай 

ка мі сіі Бе ла ру сі Лі дзія ЯР МО ШЫ НА.

На яе дум ку, пад час вы бар чых кам па ній бу дуць ак тыў на вы ка-

рыс тоў вац ца са цы яль ныя сет кі. «Да гэ та га пе рай шоў увесь свет. 

Так, на вы ба рах прэ зі дэн та Укра і ны ка за лі, што спа дар Зя лен скі 

ўво гу ле не ка рыс таў ся тэ ле ві зій ным ча сам і не су стра каў ся з вы бар-

шчы ка мі: уся агі та цыя пра хо дзі ла цал кам у гла баль ным се ці ве», — 

раз ва жае Лі дзія Яр мо шы на, якая бы ла між на род ным на зі раль ні кам 

на вы ба рах у Ка зах ста не.

Стар шы ня ЦВК на зы вае гэ ты спо саб агі та цыі вель мі перс пек-

тыў ным, але і не бяс печ ным, бо ён прак тыч на не кант ра лю ец ца: 

не маг чы ма вы зна чыць, коль кі срод каў на гэ та рас хо да ва на, не-

вя до мыя кры ні цы фі нан са ван ня. «Па сут нас ці, нель га па на зі раць, 

ці не па ру ша юц ца пра ві лы пе рад вы бар най агі та цыі. Гэ та цяг не 

вя лі кія сха ва ныя ры зы кі, бо Вы бар чы ко дэкс, ство ра ны ў 2000 го-

дзе, гэ та га ні як не рэ гу люе», — лі чыць Лі дзія Яр мо шы на. На яе 

дум ку, кан ды да ты ча каць не бу дуць і ска рыс та юц ца маг чы мас ця мі 

са цы я ль ных ме дыя.

Ка зах стан скую нор му, якая па тра буе ад кан ды да та мі ні мум пя-

ці га до вага до сведу работы ў дзяр жаў най служ бе ці на вы бар най 

дзяр жаў най па са дзе, Лі дзія Яр мо шы на лі чыць спрэч най. «Не ма гу 

аца ніць яе як дэ ма кра тыч ную. Уво гу ле яна рэд ка су стра ка ец ца, на-

ват не ве даю, дзе я па доб нае ба чы ла. У Бе ла ру сі змен у гэ ты бок 

не бу дзе: на вош та аба вяз ко ва аб мя жоў ваць? Бо, атрым лі ва ец ца, 

та ды дак лад на прый дзе ча ла век з ка ман ды кі раў ні ка дзяр жа вы, раз 

ён ужо быў на дзярж служ бе. У та кім вы пад ку адзін чы ноў нік прос та 

змя ня ец ца на ін ша га», — ана лі зуе стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма.

Ад зна чы ла Лі дзія Яр мо шы на і пэў ную ма дэр ні за цыю вы бар чых 

пра цэ саў у абедз вюх кра і нах: «Так, у Ка зах ста не за раз я ўпер шы ню 

ўба чы ла ад мыс ло выя ка бі ны для ін ва лі даў, срод кі для га ла са ван ня 

не ві ду шчых. У Бе ла ру сі вы ка рыс тоў ва юц ца тра фа рэ ты для сля пых 

гра ма дзян, у ме та дыч ныя рэ ка мен да цыі мы так са ма за кла лі не аб-

ход насць ства рэн ня спе цы яль ных мес цаў для га ла са ван ня ін ва лі даў, 

па тра бу ем на яў нас ці без бар' ер на га ася род дзя».

«Ме та дыч на мы цал кам га то выя да вы ба раў. Пад рых та ва ныя 

ўсе ін струк цыі — гэ та са мы вя лі кі ма тэ ры ял, які трэ ба вы ра біць 

дру кар скім спо са бам. Ад ра зу пас ля аб вя шчэн ня вы ба раў цал кам 

змо жам за бяс пе чыць рэ гі ё ны, бо там бу дуць фар мі ра вац ца ка мі-

сіі», — па ве да мі ла стар шы ня ЦВК і рас тлу ма чы ла, што ка лян дар ны 

план па куль што ўтрым лі вае толь кі пе ра лік ме ра пры ем стваў, а дак-

лад ныя тэр мі ны кам па ній бу дуць уз год не ны паз ней.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

МАРШ РУТ МІНСК — БІШ КЕКМАРШ РУТ МІНСК — БІШ КЕК
Аляк сандр Лу ка шэн ка 13—14 чэр ве ня з ра бо чым ві зі там 

на ве дае Кыр гыз скую Рэс пуб лі ку.

Бе ла рус кі лі дар пры ме ўдзел у па ся джэн ні Са ве та кі раў ні-

коў дзяр жаў Шан хай скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва, дзе на ша 

кра і на мае ста тус дзяр жа вы-на зі раль ні ка.

За пла на ва на вы ступ лен не Прэ зі дэн та пад час па ся джэн ня са-

ве та ў па шы ра ным скла дзе. Ён акрэс ліць па зі цыю Бе ла ру сі па 

ак ту аль най між на род най тэ ма ты цы і да лей шым раз віц ці су пра-

цоў ніц тва ў рам ках гэ та га ін тэ гра цый на га аб' яд нан ня.

Па вод ле Бел ТА.

Жыл лё вая па лі ты каЖыл лё вая па лі ты ка

Ка лі арэнд ная ква тэ ра Ка лі арэнд ная ква тэ ра 
мо жа стаць са цы яль най?мо жа стаць са цы яль най?

У пер шых чыс лах мая ў на шай кра і не бы ла пры ня тая 
но вая рэ дак цыя Жыл лё ва га ко дэк са, якая ўнес ла зме ны 
ў пы тан ні рэ гу ля ван ня атрымання жыл ля з Дзяр жаў на га 
фон ду. Пра тое, як змя ні лі ся па ды хо ды да выдзялення 
арэнд на га і са цы яль на га жыл ля, рас ка за ла на мес нік 
на чаль ні ка ад дзе ла юры дыч най ра бо ты і кад раў Мі ніс тэр ства 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Воль га ГЕР МАН.

Сі ро там не па кой, 
а асоб нае памяшканне

На ві на ну мар адзін. Ця пер тыя, 

хто мае пра ва на са цы яль нае жыл-

лё, але пра жы ва е ў арэнд ным, 

мо гуць пе ра вес ці яго ў раз рад са-

цы яль на га. Дзе ці-сі ро ты і дзе ці, 

якія за ста лі ся без апе кі баць коў, 

па за яве апе ку на або па пя чы це ля 

ма юць маг чы масць змя ніць ста тус 

арэнд на га жыл ля, най маль ні ка мі 

яко га з'яў ля юц ца, і не пла ціць за 

ка ры стан не квад рат ны мі мет ра мі. 

Акра мя дзя цей-сі рот та кое пра ва 

пра ду гле джа на для 17 ка тэ го рый 

гра ма дзян, якія па за ко не мо гуць 

прэ тэн да ваць на атры ман не са цы-

яль на га жыл ля.

На ві на ну мар два. Ра ней вы ка-

наў чыя ўла ды маг лі даць лю дзям, 

якія ма юць пра ва на са цы яль нае 

жыл лё, па кой з агуль най кух няй. 

Сем' ям з дзець мі-ін ва лі да мі або 

лю дзям з цяж кі мі хра ніч ны мі за-

хвор ван ня мі жыць у та кіх умо вах 

бы ло скла да на. Та му ў ко дэкс унес-

лі змя нен не: аба вя за лі мяс цо выя 

ўла ды да ваць са цы яль нае жыл лё 

ў вы гля дзе асоб ных ква тэр. Дзе-

ці-сі ро ты, дзе ці, што за ста лі ся без 

апе кі баць коў, і ін шыя ка тэ го рыі 

гра ма дзян, якія ма юць пра ва на са-

цы яль нае жыл лё, заў сё ды бу дуць 

атрым лі ваць асоб ную ква тэ ру, а 

не па кой.

Безбар'ерны 
доступ

Но вы Жыл лё вы ко дэкс уно сіць 

яшчэ ад ну важ ную па праў ку. Ця-

пер лю дзям з ін ва лід нас цю, што 

ка рыс та юц ца дзярж жыл фон дам, 

вы кан кам па ві нен знай сці та кі ва-

ры янт жыл ля, які бу дзе ад па вя даць 

іх фі зіч на му ста ну, гэ та зна чыць 

за бяс пе чыць без бар' ер ны до ступ 

у ква тэ ру, каб ча ла век змог вы хо-

дзіць на ву лі цу і паў на праў на жыць 

у гра мад стве. «Па яго за яве вы-

кан кам па ві нен знай сці ва ры ян ты 

доб ра ўпа рад ка ва на га жыл ля, якія 

бу дуць за бяс пе ча ны не аб ход най 

інф ра струк ту рай, раз мя шчац ца на 

пер шым-дру гім па вер хах», — ад-

зна чы ла Воль га Гер ман.

Пра цяг ваць мож на, 
пры ва ты за ваць нель га

Па іс ну ю чых пра ві лах пры за ся-

лен ні лю дзей у арэнд нае жыл лё іх 

зды ма юць з чар гі на льгот нае бу даў-

ніц тва, і яны ста но вяц ца за клад ні ка-

мі арэнд ных мет раў, пры ва ты за ваць 

якія па за ка на даў стве нель га. Ва ры-

янт пры ва ты за цыі арэнд на га жыл ля 

па-ра ней ша му не раз гля да ец ца і не 

аб мяр коў ва ец ца.

У вы пад ку атры ман ня арэнд най 

ква тэ ры, якая за бяс печ вае ўсіх 

чле наў сям'і квад рат ны мі мет ра мі 

ў да стат ко вай ме ры, сям'я ўсё гэ так 

жа бу дзе зды мац ца з чар гі тых, хто 

мае па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё-

вых умоў. Гэ ты па ды ход за ха ва ны, 

па коль кі арэнд нае жыл лё да ец ца 

най маль ні кам у па ста ян нае (!) ка-

ры стан не. Ка лі ча ла век вы кон вае 

ўсе свае аба вя за цель ствы па апла-

це ка му наль ных па слуг і спраў на 

пла ціць за ка ры стан не жы лым 

па мяш кан нем, кож ныя пяць га-

доў вы кан кам аба вя за ны пра цяг-

ваць да га вор най му. Гэ та зна чыць, 

дзяр жа ва га ран туе лю дзям, што 

пры вы ка нан ні ўмоў да га во ра яны 

змо гуць жыць у арэнд ным жыл лі 

столь кі, коль кі за хо чуць.

Вы клю чэн не скла да юць су пра-

цоў ні кі, якія атры ма лі арэнд ную 

ква тэ ру на пе ры яд пра цоў ных і 

служ бо вых ад но сін. Як і ра ней, іх не 

бу дуць зды маць з чар гі тых, хто мае 

па трэ бу, бо ў вы пад ку спы нен ня 

пра цоў ных ад но сін яны аба вя за ны 

бу дуць вы зва ліць та кую ква тэ ру.

У запасе —
ка ля 142 ты сяч ква тэр

Най больш за па тра ба ва на дзяр-

жаў нае здым нае жыл лё ў ста лі цы. 

На ад ну ква тэ ру ка мер цый на га вы- 

ка ры стан ня ў Мін ску па-

сту пае ад 50 да 200 за-

явак.

Пры клад на 30 % арэнд на га 

жыл ля пры зна ча на для тых, хто 

мае пер ша чар го вае пра ва на яго 

атры ман не. У іх лі ку ма ла дыя спе-

цы я ліс ты, слу жа чыя, якія атры ма лі 

аду ка цыю за кошт рэс пуб лі кан ска-

га ці мяс цо ва га бюд жэ ту, ра бот ні кі 

пры на зна чэн ні на па са ду ў вы пад-

ку пе ра ез ду з ін ша га на се ле на-

га пунк та. Яшчэ пры клад на 10 % 

арэнд ных ква тэр вы дзя ля ец ца 

вай скоў цам і пры раў на ва ным да 

іх асо бам.

Ас тат нія 60 % пра па на ва на га 

арэнд на га жыл ля дзярж жыл фон-

ду да ец ца гра ма дзя нам, якія ста-

яць на ўлі ку тых, хто мае па трэ бу 

ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. Але 

пры ад сут нас ці прэ тэн дэн таў з лі ку 

чар га ві коў (та кая сі ту а цыя мо жа 

быць у не вя лі кіх га ра дах і вёс ках) 

за ся ліц ца мо гуць і ін шыя ка тэ го рыі 

гра ма дзян.

Воль га Гер ман ад зна чы ла, што 

ры нак арэнд на га жыл ля ў кра і не 

раз ві ва ец ца з 2014 го да. Но вая 

рэ дак цыя Жыл лё ва га ко дэк са сіс-

тэ ма ты зуе пра ва выя нар ма тыў ныя 

ак ты ў сфе ры жыл лё вых пра ва ад-

но сін, у тым лі ку ка рэк туе пы тан-

ні рэ гу ля ван ня арэнд на га жыл ля. 

У цэ лым арэнд ны жыл лё вы фонд 

у кра і не, па звест ках на 1 кра са-

ві ка гэ та га го да, на ліч вае 142 410 

ква тэр, з іх 121 ты ся ча — тыя, што 

ра ней ад но сі лі ся да служ бо вых жы-

лых па мяш кан няў і вы дзя ля лі ся па 

да га во рах най му.

Сё ле та пла ну ец ца па бу да ваць 

яшчэ 135 ты сяч квад рат ных мет-

раў арэнд на га жыл ля. Больш за 

ўсё яго з'я віц ца ў Гро дзен скай 

воб лас ці (33,25 ты ся чы квад рат-

ных мет раў), а так са ма ў Го мель-

скай (28,35 ты ся чы квад рат ных 

мет раў) і Брэсц кай (26,25 ты ся чы 

квад рат ных мет раў). У Мін ску ўвя-

дуць у экс плу а та цыю 11,4 ты ся чы 

«квад ра таў», у Мін скай і Ві цеб скай 

аб лас цях — па 10,5 ты ся чы квад-

рат ных мет раў.

Сяр гей КУР КАЧ.


