
Пер шым бе ла рус кі лі дар пры няў 

стар шы ню Прэ зі ды у ма Бос ніі і Гер-

ца га ві ны Мі ла ра да До дзі ка.

Ад зна чым, што ка ман да Бос ніі і 

Гер ца га ві ны на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях 

уклю чае 16 спарт сме наў і 13 трэ не раў. 

Бас ній скія ат ле ты вы сту пяць у та кіх 

ві дах спор ту, як вес ла ван не на ка ноэ, 

бокс, дзю до, тэ ніс, ку ля вая і стэн да вая 

страль ба, ве ла сі пед ны спорт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка, вы ка заў-

шы шка да ван не, што да во дзіц ца 

рэд ка су стра кац ца, пад крэс ліў: гэ тая 

су стрэ ча са праў ды да мес ца, як раз 

у па трэб ны мо мант. «Мы ўваж лі ва 

со чым за раз віц цём ва шай кра і ны. 

Вы ве да е це маё мер ка ван не аб ра-

ней шай Юга сла віі, пра сі ту а цыю, 

якая ў Юга сла віі склад ва ла ся, пра 

ва шу кра і ну, пра Сер бію, пра рэс-

пуб лі кі, якія ўва хо дзі лі ў бы лую Юга-

сла вію, — ска заў Прэ зі дэнт. — У нас 

бы лі ня дрэн ныя ад но сі ны з Юга сла ві-

яй, у нас ня дрэн ныя ад но сі ны склад-

ва юц ца з Сер бі яй. У нас ёсць ад но-

сі ны з Бос ні яй і Гер ца га ві най, але гэ-

та не да стат ко ва, мы мо жам знач на 

больш, і вось у су вя зі з гэ тым ваш 

ві зіт вель мі важ ны і свое ча со вы».

Вя до ма, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

звяр нуў ува гу на ін шую доб рую на-

го ду — спорт. Па вод ле яго слоў, усе 

рэс пуб лі кі бы лой Юга сла віі — па спя-

хо выя з пунк ту гле джан ня спор ту. Ён 

да даў, што Бе ла русь вель мі мно га му 

ў іх ву чыц ца ў роз ных ві дах спор ту, у 

нас вы сту па юць спарт сме ны з гэ тых 

дзяр жаў, пры яз джа юць і трэ не ры, каб 

па дзя ліц ца во пы там.

У ад каз стар шы ня Прэ зі ды у ма 

Бос ніі і Гер ца га ві ны ад зна чыў, што 

для яго вя лі кі го нар на ве даць на шу 

краі ну. Ён да даў, што вель мі цэніць 

на ма ган ні бе ла рус ка га лі да ра — зра-

біць кра і ну моц най і па спя хо вай.

Мі ла рад До дзік так са ма ска заў, 

што гэ та яго пер шы ві зіт у Бе ла русь. 

Ка лі ён пры ехаў у Мінск, то ўба чыў 

вель мі пры го жы і чыс ты го рад, а лю-

дзей на яго ву лі цах ён на зваў мі ра-

люб ны мі і ўсмеш лі вы мі. На яго дум ку, 

гэ та свед чан не ста біль нас ці.

Кры ху паз ней, раз маў ля ю чы з жур-

на ліс та мі, Мі ла рад До дзік па дзя ліў ся 

пад ра бяз нас ця мі су стрэ чы з Аляк-

санд рам Лу ка шэн кам:

«Мы га ва ры лі аб су пра цоў ніц тве 

Бос ніі і Гер ца га ві ны і Бе ла ру сі. Я ўдзяч-

ны яму за за пра шэн не на ве даць ад-

крыц цё Гуль няў. Раз мо ва са спа да-

ром Прэ зі дэн там бы ла аб маг чы мым 

су пра цоў ніц тве ў гас па дар чым сек та-

ры, сек та ры но вых тэх на ло гій. Так са-

ма ў нас бы ла раз мо ва па па лі тыч ных 

пы тан нях аб тым, што ад бы ва ец ца ў 

све це, на тэ ры то рыі бы лой Юга сла віі. 

І прый шлі да вы сно вы, што са мае га-

лоў нае — гэ та мір па між людзь мі і спа-

кой па між на цы я наль нас ця мі. Са мае 

га лоў нае — гэ та ста біль насць».
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Еў ра ка мі сія збі ра ец ца ўвес ці санк цыі 
ў да чы нен ні да Іта ліі

На дум ку вы ка-

наў ча га ор га на ЕС, 

італь ян скія ўла ды не 

жа да юць пры трым-

лі вац ца рэ ка мен-

да цый Еў ра са ю за 

па ска ра чэн ні бюд-

жэт на га дэ фі цы ту і знеш ня га доў гу. Адзін з 

іні цы я та раў та кіх край ніх мер у да чы нен ні да 

Іта ліі — еў ра ка мі сар па эка но мі цы і фі нан сах 

П'ер Мас ка ві сі: «Мы на стро е ны сур' ёз на. Мы 

га то выя ўжыць не аб ход ныя дыс цып лі нар ныя 

ме ры су праць Іта ліі. І мы ўжо пры сту пі лі да 

гэ та га. Я раз ліч ваю на тое, што гэ тыя ме ры 

бу дуць не двух сэн соў ныя, і што мі ніст ры мя не 

пад тры ма юць. Па куль гэ та га пра цэ су мож на 

па збег нуць, і ўсе б гэ та га ха це лі». Вось ужо 

20 га доў у Іта ліі не рас це ўзро вень жыц ця. Краі-

на зай мае трэ цяе мес ца па ўзроў ні бес пра цоўя 

ў ЕС, а знеш ні доўг кра і ны, па вод ле ма тэ ры я-

лаў Еў ра ка мі сіі, адзін з са мых вы со кіх у све це 

і дру гі ў Еў ра са ю зе.

Прэ зі дэнт Мек сі кі пры зна чыў 
рэ фе рэн дум аб да ве ры да ся бе

Анд рэс Ма ну эль Ло пес Аб ра дор вы сту піў з 

пра па но вай ар га ні за ваць усе на род нае га ла са-

ван не пра да вер да ся бе ў якас ці кі раў ні ка дзяр-

жа вы 21 са ка ві ка 2021 го да. Прэ зі дэнт Мек сі кі 

агу чыў яго пад час прэс-кан фе рэн цыі ў Ме хі ка, 

транс ля цыя вя ла ся на яго ста рон цы ў «Твітэры». 

Па вод ле слоў Аб ра до ра, на га ла са ван не не аб-

ход на вы ста віць пы тан не, «за ста вац ца яму на 

ча ле кра і ны або сы хо дзіць у ад стаў ку». Та кім 

чы нам ён мае на мер да ве дац ца, ці ўхва ля юць 

гра ма дзя не ра бо ту ўра да. Да кан ца са ка ві ка 

2021 го да Ло пес Аб ра дор пра бу дзе на па са-

дзе кі раў ні ка дзяр-

жа вы кры ху менш 

за па ло ву свай го 

прэ зі дэнц ка га тэр-

мі ну. Пра па на ва ная 

да та абра ная не вы-

пад ко ва: 21 са ка ві ка 

ў Мек сі цы ад зна ча юць дзень на ра джэн ня на цы-

я наль на га ге роя, 49-га прэ зі дэн та Бе ні та Ху а рэ-

са, які кі ра ваў кра і най з 1858-га да 1872 го да. 

Прэ зі дэнт Мек сі кі абі ра ец ца на шэсць га доў. 

Ло пес Аб ра дор усту піў на па са ду кі раў ні ка кра-

і ны 1 снеж ня 2018-га.

Ула ды Но вай Зе лан дыі вы дат ку юць 
больш за $130 млн на вы куп зброі 
ў на сель ніц тва

Урад Но вай 

Зе лан дыі іні цы-

я ваў маш таб ную 

кам па нію па вы-

ку пе ў на сель-

ніц тва паў аў та-

ма тыч най зброі. 

Пра гэ та па ве да мі ла вы дан не «Нью Зі ленд ге-

ральд» са спа сыл кай на мі ніст ра па лі цыі кра і ны 

Сцю ар та Нэ ша. Па вод ле яго слоў, пла ну ец ца 

вы ку піць сот ні ты паў зброі, а так са ма ма га-

зі ны для па тро наў вя лі кай ёміс тас ці і ін шыя 

бо епры па сы. На гэ тыя мэ ты ў бюд жэ це ўжо 

пра ду гле джа на 190 млн но ва зе ланд скіх до ла-

раў ($123 млн). Яшчэ 18 млн ($11,6 млн) бу дуць 

вы дат ка ва ныя на збор зброі. Як па ве да міў кі-

раў нік ве дам ства, па лі цыя апуб лі куе пе ра лік 

зброі з ука зан нем кош ту вы ку пу, які мо жа скла-

даць да 95 пра цэн таў ад яго рын ка ва га кош ту 

і да ся гаць 10 ты сяч но ва зе ланд скіх до ла раў 

($6,4 тыс.). Па мер кам пен са цыі бу дзе за ле жаць 

і ад ста ну зброі, а вы плач вац ца яна бу дзе толь кі 

тым, у ка го ёсць не аб ход ныя да зво лы. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У да ку мен це да дзе ны больш 

вы раз ныя азна чэн ні па няц ця 

«кі ра ван не су мес ным до ма ўла-

дан нем», па слуг, на пад ста ве 

якіх та ва рыст ва ўлас ні каў або 

ўпаў на ва жа ная асо ба за бяс печ-

вае ар га ні за цыю экс плу а та цыі 

жыл лё ва га фон ду. Так са ма аб-

ляг ча ец ца пра цэс пры няц ця ра-

шэн няў па асноў ных пы тан нях 

дзей нас ці — зні жа ец ца па рог як 

яў кі на агуль ны сход, так і га ла-

са ван ня.

Зні жа ны і кво рум па пры-

няц ці ра шэн няў аб ад чу жэн ні 

агуль най ма ё мас ці пры рэ кан-

струк цыі. «Так са ма бу дзе па-

тра ба вац ца зго да дзвюх тра цін 

удзель ні каў, та ды як ця пер — 

100 %. Гэ та спрос ціць пе ра да чу 

част кі агуль най ма ё мас ці ў ка-

ры стан не ад на му або не каль-

кім чле нам та ва рыст ва», — 

рас тлу ма чыў Анд рэй Ра маш ка. 

Як прык лад ён пры вёў вы пад кі, 

ка лі ёсць маг чы масць да лу чыць 

да жы ло га па мяш кан ня тэх ніч-

ны па верх.

Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не 

Жыл лё ва га ко дэк са — спра-

шчэн не па рад ку пры няц ця ра-

шэн няў. У пры ват нас ці, за воч-

нае га ла са ван не да паў ня ец ца 

элект рон ным апы тан нем. Та кі мі 

пра гра ма мі ўжо ка рыс та юц ца 

мно гія та ва рыст вы. Так са ма на 

воч ных схо дах да дзе на пра ва 

пра га ла са ваць да тэр мі но ва.

Уся го ў на шай кра і не на ліч ва-

ец ца ка ля 4 ты сяч та ва рыст ваў 

улас ні каў і 6 ты сяч ка а пе ра ты-

ваў, боль шасць з якіх раз ме-

шча на ў Мін ску. На прын цы пах 

са ма аб слу гоў ван ня пра цуе ка ля 

43 % з іх, 57 % за клю чы лі да га-

во ры на аб слу гоў ван не з ар га-

ні за цы я мі ка му наль най фор мы 

ўлас нас ці. Па сло вах Анд рэя Ра-

маш кі, у апош нія га ды ды на мі ка 

ства рэн ня та ва рыст ваў улас ні-

каў і кааператываў не каль кі за-

па во лі ла ся.

Ко дэкс па шы рыць 
маг чы мас ці аба ро ны 
на шых пра воў

Пры няц це но вай рэ дак цыі 

Жыл лё ва га ко дэк са за па тра буе 

ўня сен ня змя нен няў у больш 

чым 100 да ку мен таў. «Вель-

мі вя лі кі пе ра лік нар ма тыў ных 

пра ва вых ак таў пад ля гае зме не. 

Усё, што су пя рэ чыць ко дэк су, 

пад ля гае аль бо ка рэк ці роў цы, 

аль бо ад ме не», — ад зна чыў 

Анд рэй Ра маш ка. — У пры ват-

нас ці, уно сяц ца змя нен ні і да-

паў нен ні ў За кон «Аб аба ро не 

пра воў спа жыў цоў жыл лё ва-ка-

му наль ных па слуг».

Па праў кі кан крэ ты зу юць ві ды 

ЖКП, кры тэ рыі іх якас ці, пра вы 

і аба вяз кі спа жыў цоў і па стаў-

шчы коў гэ тых па слуг, што па-

шы рае маг чы мас ці гра ма дзян 

для аба ро ны сва іх пра воў. Ча-

ка ец ца, што во сен ню дэ пу та ты 

пры муць пра ект да ку мен та ў 

дру гім чы тан ні. Бу дзе ад ме не-

ны Указ № 538 «Аб не ка то рых 

пы тан нях дзей нас ці та ва рыст-

ваў улас ні каў і ар га ні за цый за-

бу доў шчы каў».

Жы ха ры бла кі ра ва ных 
да моў на ка пі таль ны 
ра монт мо гуць 
і не «скі дац ца»

Ула даль ні кі так зва ных таў-

нха у саў ця пер змо гуць ства раць 

та ва рыст вы ўлас ні каў. Спе цы я-

ліст ад зна чыў, што сён ня ў кра-

і не вя дзец ца бу даў ніц тва та кіх 

квар та лаў, якія скла да юц ца не 

толь кі з ад на ква тэр ных жы лых 

да моў. У но вай рэ дак цыі Жыл-

лё ва га ко дэк са пра пі са на, што 

жы ха ры гру пы бла кі ра ва ных 

жы лых да моў, раз ме шча ных 

на агуль най тэ ры то рыі, змо гуць 

аб' яд ноў вац ца ў та ва рыст вы 

ўлас ні каў. «Дзе ю чая рэ дак цыя 

не пра ду гледж ва ла та кой маг-

чы мас ці», — ад зна чыў Анд-

рэй Ра маш ка. Так са ма ўлас ні-

кі част кі бла кі ра ва ных жы лых 

да моў бу дуць вы зва ляц ца ад 

пла ты за ка пі таль ны ра монт. 

Па куль жы ха ры пры ват на га до-

ма ўла дан ня ўно сяць яе ра зам 

з най маль ні ка мі па мяш кан няў 

дзярж жыл фон ду. «Гэ ты аба вя-

зак для ўлас ні каў ця пер вы клю-

ча ец ца», — да даў прад стаў нік 

мі ніс тэр ства.

Таў нха ус (ад анг лій ска га 

tоwn hоusе — дом у го ра дзе) 

гэ та шмат ква тэр ны дом ніз-

кай па вер ха вас ці, дзе ў кож най 

ква тэ ры ма ец ца не вя лі кі зя лё-

ны дво рык. Фак тыч на мож на 

лі чыць таў нха у сы «шмат ква-

тэр ны мі ка тэ джа мі».

Та ва рыст вы 
ўлас ні каў усё час цей 
вы бі ра юць да га вор 
з дзярж струк ту ра мі

«Ды на мі ка пры хо ду пры ват-

ні каў на ры нак жыл лё ва-ка му-

наль ных па слуг ёсць, але яна 

не да стат ко ва ак тыў ная, — ад-

зна чыў спе цыя ліст. — На сён-

няш ні дзень толь кі кры ху больш 

за 20 ка мер цый ных, пры ват ных 

ар га ні за цый аказ ва юць па слу-

гі па тэх ніч ным аб слу гоў ван ні 

жыл лё ва га фон ду, са ні тар ным 

утры ман ні да па мож ных па мяш-

кан няў».

Стры маль ным фак та рам для 

раз віц ця кан ку рэн цыі ён на зваў 

тое, што сфе ра ЖКП да ту ец ца 

з бюд жэ ту. Фак тыч на вы дат кі 

акуп ля юц ца толь кі па та ры фах 

на тэх ніч нае аб слу гоў ван не. 

У апош нія га ды на зі ра ец ца тэн-

дэн цыя, ка лі ўсё боль шая коль-

касць та ва рыст ваў улас ні каў 

ад дае пе ра ва гу за клю чэн ню 

да га во раў на аб слу гоў ван не з 

ка му наль ны мі ар га ні за цы я мі. 

«Гэ та абы хо дзіц ца тан ней, чым 

пла ціць за ра бот ную пла ту сва ім 

ра бот ні кам», — да даў ён.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ка лі до ма ўла дан не — су мес нае

ПЫ ТАН НІ І АД КА ЗЫ
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 22 чэр ве ня ў абл-

вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме. На зван кі ад ка жуць з 9.00 да 12.00:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ва дзім Іва на віч 

АЛЬШЭЎСКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Ба рыс Сяр ге е віч 

ЯФРЭМАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Але на Ула дзі мі ра ўна 

КЛІЧКОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір Іо сі фа віч 

ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Анд рэй Мі хай ла віч 

КУН ЦЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір Аляк санд ра віч 

ГУРЫНО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк сандр Ві кенць е віч 

ДА РА ХО ВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

ВІ ТА ЕМ 
ВЫ СО КІХ ГАС ЦЕЙ

Мінск гас цін на су стра кае спарт сме наў, суд дзяў і, вя до ма, 

балельшчыкаў, якія жа да юць на свае во чы на зі раць буй ны 

спар тыў ны фо рум — ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Да ўра чыс тай цы ры мо ніі 

ад крыц ця ў ста лі цу пры бы ва юць і VІР-гос ці — з не ка то ры мі 

з іх учо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці су стрэў ся Аляк сандр Лука шэн ка.

У ПА ТРЭБ НЫ МО МАНТ

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы 

сустрэў ся з прэ зі дэн там Мал до вы 

Іга рам Да до нам.

Аляк сандр Лу ка шэн ка перш-на-

перш па дзя ка ваў мал даў ска му ка ле гу 

за ві зіт, які ад быў ся пас ля ўсіх бур ных 

па дзей у яго рэс пуб лі цы, і па він ша-

ваў з год ным вый сцем з ня прос та га, 

скла да на га ста но ві шча. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўпэў не ны: мал да ва не — 

ма лай цы, та му што за ха ва лі ед насць. 

Кра і на па збег ла най ця жэй шай спад-

чы ны, якую маг ла б атры маць у бу ду-

чы ні. «Вы прос та ра зум ныя лю дзі», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі Прэ зі дэнт звяр нуў ува-

гу Іга ра Да до на: «На го да ў нас доб-

рая — спорт. Ён заў сё ды аб' яд ноў-

ваў лю дзей. Вель мі хо чац ца, каб ён 

са дзей ні чаў аб' яд нан ню ў цэ лым у 

на шым рэ гі ё не. Я не ма гу ска заць 

пра Мал до ву і Бе ла русь — мы і так 

аб' яд на ныя, вель мі бліз кія з пунк ту 

гле джан ня эка но мі кі». У па лі тыч ным 

пла не кра і ны пры трым лі ва юц ца ад-

на го па рад ку дня.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

ула дзе Мал до вы да вя дзец ца яшчэ 

шмат пе ра адо лець, каб уз няць даб-

ра быт мал да ван. Прэ зі дэнт за пэў ніў, 

што Бе ла русь га то вая і да лей су пра-

цоў ні чаць на ка рысць на ро даў, каб 

абод ва ба га це лі.

Ігар Да дон пры знаў ся, звяр та ю-

чы ся да бе ла рус ка га ка ле гі: «Ва ша 

мер ка ван не аб тым, што ў нас ад бы-

ва ец ца, і ва ша ацэн ка для мя не аса-

біс та і для мал даў ска га на ро да вель мі 

важ ныя». «Мы атры ма лі шанц, які, 

маг чы ма, да ец ца ад ной чы. І мы па-

він ны яго вы ка рыс таць. У Мал до ве 

ўсё бу дзе доб ра», — ад зна чыў Ігар 

Да дон. Ён пад крэс ліў: «У нас вы дат-

ныя двух ба ко выя ад но сі ны на ўзроў ні 

прэ зі дэн таў з пер ша га дня зна ём ства, 

ка лі мы ба чы лі ся ў Біш ке ку ў кра са ві-

ку 2017 го да. Я ха цеў бы, каб у Мал-

до ве бы ло так, як у Бе ла ру сі. Та му, 

ка лі я атры маў за пра шэн не пры ехаць 

на важ ную па дзею — для вас, для 

кра і ны — ня гле дзя чы на ня прос тыя 

ча сы ў Мал до ве, я вы ра шыў быць по-

бач з ва мі. Та му што сяб ры звы чай на 

по бач адзін з ад ным — і ў бя дзе, і ў 

ра дас ці».

У Мал до ве Аляк санд ра Лу ка шэн ку 

вель мі лю бяць і ча ка юць, ад зна чыў 

Ігар Да дон і за пра сіў бе ла рус ка га кі-

раў ні ка во сен ню на ве даць яго кра і ну.

У ІІ Еў ра пей скіх гуль нях ад Мал-

до вы ўдзель ні ча юць 50 спарт сме наў 

і 44 трэ не ры. Мал даў скія ат ле ты вы-

сту пяць у ку ля вой і стэн да вай страль-

бе, ка ра тэ, спрын це, бок се, дзю до, 

на столь ным тэ ні се і бад мін то не, а ў 

воль най ба раць бе, вес ла ван ні на бай-

дар ках і ка ноэ, сам ба бу дуць прэ тэн-

да ваць на за ва я ван не ме да лёў.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. 

Варвара МАРОЗАВА.

СЯБ РЫ ЗАЎ СЁ ДЫ ПО БАЧ


