
25 студзеня 2019 г. СЁННЯ 3

Пра па ноў ва ем вам ад-

ка зы на най больш ты по выя 

пы тан ні, якія па сту па лі на 

пра мую лі нію.

Ган на Алям пе е ва, Ба ры-

саў скі ра ён:

— Доб ры дзень! У мя не 

та кое пы тан не: мая сяст ра 

хо ча па да рыць мне дом. Ка-

лі я атры маю гэ ты дом у па-

да ру нак, гэ та бу дзе аб кла-

дац ца ней кім па дат кам?

— Вы ма е це на ўва зе 

стры еч ную сяст ру?

— Так.

— Ка лі гэ та стры еч ная 

сяст ра, вы за пла ці це па да-

ход ны па да так — 13 % ад 

кош ту до ма.

— Я ёй ска за ла: ты спы-

тай спа чат ку ў сва іх сы-

ноў, рап там яны бу дуць 

су праць? Каб мне по тым 

па су дах не ха дзіць...

— Ва ша сяст ра мо жа 

на пі саць за вя шчан не, і ка лі 

ў яе не бу дзе бліз кіх сва я-

коў — дзя цей, му жа, якія 

з'яў ля юц ца не пра ца здоль-

ны мі, на прык лад ін ва лі да-

мі, — то вы па за вя шчан ні 

атры ма е це і так. І не трэ ба 

бу дзе пла ціць ні я ка га па-

дат ку. Ці яна мо жа пра даць 

вам гэ ты дом. Ка лі яна не 

ад чу жа ла не ру хо масць за 

апош нія пяць га доў, то па-

да так так са ма вы плач ваць 

не трэ ба бу дзе.

Тац ця на Ло бач, Ві лей ка:

— Мая дач ка жы ве з 

ма ла дым ча ла ве кам, яны 

бу дуць афарм ляць шлюб. 

Збі ра юц ца куп ляць ква тэ-

ру. Я ха це ла б ней кую част-

ку гро шай ёй па да рыць, 

каб пас ля куп лі ква тэ ры 

яна лі чы ла ся толь кі ма ё-

мас цю дач кі. Якім чы нам 

гэ та мож на зра біць?

— Ка лі ва ша дач ка атры-

мае да ку мен ты на ква тэ ру, 

не будучы ў шлю бе, то гэ-

тая ква тэ ра бу дзе лі чыц ца 

яе аса біс тай улас нас цю, 

на бы тай да шлю бу. Ка лі ж 

яна вый дзе за муж і толь кі 

по тым набудзе ква тэ ру, то 

гэ тая ква тэ ра стане лі чыц ца 

ўжо яе су мес най улас нас цю 

з му жам. Вы мо жа це склас ці 

да га вор да рэ ння гра шо вых 

срод каў і за ве рыць яго ў на-

та ры у са. Але, ня гле дзя чы на 

тое, што ва ша дач ка ўкла дзе 

гэ тыя гро шы ў куп лю ква тэ-

ры, апош няя ўсё роў на бу дзе 

лі чыц ца су мес най улас нас-

цю, бо бы ла на бы та ў пе ры-

яд шлю бу. Толь кі ў вы пад ку 

за клю чэн ня шлюб на га да га-

во ра па між ва шай дач кой і 

яе му жам дач ка змо жа прэ-

тэн да ваць на па ве лі чэн не 

сва ёй до лі ў гэ тай ква тэ ры 

ў вы пад ку ска са ван ня шлю-

бу. У ця пе раш ні час ін шай 

прак ты кі ня ма і па куль не 

прад ба чыц ца. Як ва ры янт: 

ка лі вы да яце гро шы на гэ-

тую ква тэ ру, афарм ляй це яе 

на ся бе, а по тым па да ры це 

яе да чцэ.

(Пра цяг «Пра мой лі ніі» 

чы тай це ў най блі жэй шых 

ну ма рах «Звяз ды».)

Свят ла на БУСЬ КО.

Пра мая лі ніяПра мая лі нія

На двор'еНа двор'е

ТЭМ ПЕ РА ТУР НЫЯ 
АРЭ ЛІ...

Ка лі ўна чы на па ня дзе лак да 18 ма ро зу, 
то ўдзень у аў то рак — да 2 цяп ла

На гэ тым тыд ні шы ро кі ан ты цык лон, які рас кі нуў-

ся над Ра сі яй, рас паў сю дзіў уплыў і на на двор'е ў 

на шай кра і не. Уста ля ва ла ся ма ла воб лач нае і ма-

роз нае на двор'е з тэм пе ра тур ным фо нам на 2—5 

гра ду саў ні жэй нор мы. Але ў вы хад ныя дні ма ра зы 

пач нуць сла бець, і ў па чат ку на ступ на га тыд ня 

тэм пе ра  вер нец ца ў нор му, па ве да мі лі спе цы я ліс-

ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то-

рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У су бо ту да нас за ві та юць фран таль ныя раз дзе лы, якія 

ссоў ва юц ца з Бал кан ска га паў вост ра ва. Яны пры ня суць 

снег, уна чы — са сла бай за ве яй, на асоб ных участ ках 

да рог — га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе 

зна хо дзіц ца ў ме жах ад 6 ма ро зу па паў днё вым за ха дзе 

кра і ны і да мі нус 14 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе. Днём 

ча ка ец ца ад мі нус 4 да мі нус 11 гра ду саў.

У ноч на ня дзе лю на боль шай част цы кра і ны ча ка юц-

ца іс тот ныя апад кі і нас зноў пад ма ро зіць. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ў асноў ным 7—14 ма ро зу, пры 

пра яс нен нях па вет ра асту дзіц ца да мі нус 15—17 гра-

ду саў. Удзень бу дзе ад мі нус 4 да мі нус 11 гра ду саў, 

мес ца мі — 12—13 ма ро зу.

У па ня дзе лак уна чы на двор'е бу дзе вы зна чаць воб-

ласць па ні жа на га ат мас фер на га ціс ку, а ўдзень ада б'ец ца 

ўплыў чар го вай сіс тэ мы фран таль ных раз дзе лаў з паўд-

нё ва г а за ха ду Еў ро пы. Уна чы мес ца мі па кра і не, а ўдзень 

на боль шай част цы тэ ры то рыі прой дзе снег. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе 8—14 ма ро зу, пры пра яс нен нях 

слу пок апус ціц ца да мі нус 15 — мі нус 18 гра ду саў, удзень 

бу дзе 2—8 ма ро зу. Па паў днё вым за ха дзе кра і ны бу дзе 

цяп лей: уна чы — 3—5 ма ро зу, удзень ка ля ну ля.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у аў то рак на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка ец ца 

снег, мок ры снег, па поўд ні кра і ны з даж джом. Месцамі 

ту ман, га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы ад ну ля да мі нус 7, па паў ноч ным ус хо-

дзе — 8—10 ма ро зу, удзень — ад мі нус 4 да 2 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Учо ра спарт сме ны ра зы-

гра лі пер шы кам плект уз-

на га род у пар ным ка тан-

ні. Так са ма ўпер шы ню на 

лёд вый шаў прад стаў нік 

Бе ла ру сі Якаў ЗЯНЬ КО 

(на фота). Ка тан не на ша-

га прад стаў ні ка не бы ло 

ідэа льным, пас ля пра ка ту 

спарт смен ад зна чыў, што 

за стаў ся не за да во ле ны 

вы ступ лен нем.

— Вя до ма, я ха цеў бы вы-

сту піць больш ідэа льна, шчы-

ра ска жу, што не за да во ле ны 

са бой. Што ска за ла мне трэ-

нер? Я па пра сіў, каб яна да ла 

мне па лбе.

— На тры бу нах у вас утва-

рыў ся цэ лы фан-сек тар...

— Так, я ад чуў ся бе Алі най 

За гі та вай. (Усмі ха ец ца.) Гэ та 

вель мі пры ем на, ка лі ця бе так 

пад трым лі ва юць. На огул, ар-

га ні за цыя чэм пі я на ту ў Мін ску 

на вы со кім уз роў ні. Пе рад тур-

ні рам мне пер ша му ўда ло ся 

па бы ваць на лё дзе, я зра біў 

толь кі ад ну за ўва гу — за над-

та го ра ча. Ар га ні за та ры ўсё 

вы пра ві лі, сён ня ад чу ваў ся бе 

да стат ко ва кам форт на. Заўт-

ра спа бор ніц кая пра гра ма 

пра цяг нец ца вы ступ лен ня мі 

тан ца валь ных пар і дзяў чат. 

Па куль спарт сме ны зма га юц-

ца за ўзна га ро ды, за ме жа мі 

пля цоў кі мож на за ўва жыць 

ма су зо рак су час нас ці і мі ну-

ла га гэ та га ві ду спор ту. На-

прык лад, у гэ тыя дні ў Мінск 

пры еха ла алім пій ская чэм-

піён ка ў тан цах на лё дзе На-

тал ля Бес цям' я на ва.

— Я ўпер шы ню зна хо джу ся 

на «Мінск-Арэ не» і па куль ад-

чу ваю толь кі ста ноў чыя эмо-

цыі. Чэм пі я нат ар га ні за ва ны 

на най вы шэй шым уз роў ні. 

У ста лі цу Бе ла ру сі пры еха лі 

най мац ней шыя фі гу рыс ты. 

Каб за ва я ваць ме даль, спарт-

сме нам прый дзец ца моц на 

па ста рац ца — вель мі вы со кая 

кан ку рэн цыя.

Трэ нер і бы лы спарт смен 

Ігар Боб рын да даў: «Ня гле-

дзя чы на тое, што на верх ніх 

яру сах арэ ны ёсць сва бод ныя 

мес цы, у цэ лым вель мі шмат 

гле да чоў, якія пад трым лі ва-

юць усіх удзель ні каў па-за 

за леж нас цю ад та го, ад куль 

яны. Бе ла русь — пры го жая 

кра і на, у нас у пла нах, акра-

мя спа бор ніц тваў, на ве даць 

му зей ны комп лекс ста ра даў-

ніх ра мёст ваў і тэх на ло гій «Ду-

дут кі».

На не каль кі хві лін у прэс-

цэнтр за зір нуў яшчэ адзін 

алім пій скі чэм пі ён Аляк сей 

Ягу дзін. «Не бу ду, як усе, 

ка заць, што ў вас чыс цень-

ка, я да во лі час та бы ваю ў 

Мін ску. Ве даю, коль кі зра бі лі 

ар га ні за та ры, каб атры маць 

гэ ты чэм пі я нат, яны ма лай-

цы. Раз маў ляў з фі гу рыс-

та мі, са мым га лоў ным для 

іх з'яў ля ец ца якасць лё ду, і 

спарт сме ны ім за да во ле ныя. 

Пры ем на, што да стат ко ва 

доб ра тут вы сту па юць ра сій-

скія па ры. Гла баль на, ду маю, 

на чэм пі я на це сен са цый не 

бу дзе. Гэ ты чэм пі я нат Еў ро-

пы, спа дзя ю ся, пад штурх не 

раз віц цё фі гур на га ка тан ня 

ў ва шай кра і не. Сва і мі ўра-

жан ня мі ад тур ні ру ў Бе ла ру-

сі па дзя ліў ся так са ма фін скі 

фі гу рыст Ра ман Га лай. «На 

жаль, мне яшчэ не ўда ло-

ся раз гле дзець ваш го рад 

доб ра, але я па спеў за ўва-

жыць, што ён вель мі пры го-

жы і з пры ем ны мі людзь мі. 

Што да ты чыц ца ар га ні за цыі 

са мо га чэм пі я на ту, мне ўсё 

па да ба ец ца, чуў, што ва ша 

пуб лі ка не рас пе шча ная спа-

бор ніц тва мі па фі гур ным ка-

тан ні, але пры ня ла яна мя не 

вы дат на. Бе ла ру сы ўме юць 

пад трым лі ваць».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Усё, што вы ха це лі спы таць 
аб жыл лё вым за ка на даў стве

Якія пад вод ныя ка мя ні мо гуць ча каць пры 

куп лі ква тэ ры ў рас тэр мі ноў ку? Ці пад ля гае 

па дат ка аб кла дан ню па до ра ная ква тэ ра? Ці мож на 

аспрэ чыць да га вор да рэ ння? Як па дзя ліць аса бо вы 

ра ху нак? Ад ка зы на гэ тыя і ін шыя пы тан ні мож на 

бы ло па чуць падчас пра мой тэ ле фон най лі ніі, якая 

ад бы ла ся 23 сту дзе ня з гас ця мі на шай рэ дак цыі — 

ад ва ка та мі спе цы я лі за ва най юры дыч най 

кан суль та цыі № 3 па пра ва вым за бес пя чэн ні 

здзе лак з не ру хо мас цю Мін скай га рад ской ка ле гіі 

ад ва ка таў Свят ла най КАС ЦЕ ВІЧ і Сня жа най 

БА ХО РЫ НАЙ.

У Ве не су э ле прай шлі ма са выя мі тын гі
23 сту дзе ня ў Ка ра ка се, Ва лен сіі, Бар кі сі ме та, Ма ра каі на ву лі цы вый шлі 

сот ні ты сяч ча ла век, не за да во ле ных па лі ты кай улад. Пры хіль ні кі за кон на га 

прэ зі дэн та Ні ка ла са Ма ду ра пра вя лі марш у ад каз «у аба ро ну на цы я наль на га 

су ве рэ ні тэ ту, мі ру і дэ ма кра тыі». Абод ва ба кі пры мер ка ва лі ак цыі да 61-й га-

да ві ны звяр жэн ня дык та ту ры Пе рэ са Хі ме не са 23 сту дзе ня 1958 го да. У вы ні-

ку шэс ці вы лі лі ся ў бес па рад кі, па лі цыя вы ка рыс та ла су праць дэ ман стран таў 

сле за цеч ны газ, ёсць за гі ну лыя. У сац сет ках з'яў ля юц ца ві дэа з па ра не ны мі і 

ўдзель ні ка мі пра тэс таў, якія гра мі лі бу дын кі.

Ча со вым кі раў ні ком дзяр жа вы аб-

вяс ціў ся бе спі кер пар ла мен та Ху ан 

Гу ай до. Ён пры нёс пры ся гу пе рад сва-

і мі пры хіль ні ка мі і за явіў, што бу дзе 

вы кон ваць аба вяз кі прэ зі дэн та пры 

пад трым цы ўзбро е ных сіл, каб пад-

рых та ваць но выя вы ба ры. Пер шым 

пры знаў апа зі цы я не ра як пе ра ход-

на га прэ зі дэн та Ве не су э лы прэ зі дэнт 

ЗША До нальд Трамп. Кан ды да ту ру 

Гу ай до ў якас ці ча со ва га лі да ра пад-

тры ма лі Ар ген ці на, Бра зі лія, Ка на-

да, Ка лум бія, Па ра гвай, Пе ру, Чы лі і шэ раг ін шых кра ін. Ад нак ула ды Мек сі кі 

ад зна чы лі, што лі чаць ме на ві та Ма ду ра ле гі тым ным прэ зі дэн там Ве не су э лы, 

так са ма яму вы ка заў са лі дар насць і прэ зі дэнт Ба лі віі Эва Ма ра лес. За кон ным 

прэ зі дэн там Ве не су э лы Ні ка ла са Ма ду ра пры зна ла і Ра сія.

Сам Ма ду ра за клі каў вой ска да вер нас ці, адзін ства і пад па рад ка ван ня. Так-

са ма ён вы ра шыў ра за рваць дып ла ма тыч ныя ад но сі ны з ЗША.

На зва на са мая доб рая кра і на све ту
Фін лян дыя за ня ла пер шае мес ца ў рэй тын гу «доб рых кра ін» — The Good 

Country Іndex. Да ныя апуб лі ка ва ныя 23 сту дзе ня, на іх звяр ну ла ўва гу 

мі ніс тэр ства за меж ных спраў кра і ны.

Ра зам з Фін лян ды яй пя цёр ку най леп шых скла лі Ір лан дыя, Шве цыя, Гер ма нія 

і Да нія, у дзя сят ку най леп шых увай шлі так са ма Швей ца рыя, Нар ве гія, Фран цыя, 

Іс па нія і Ка на да. Уся го ў спі се 153 кра і ны. Бе ла русь у рэй тын гу «доб рых кра ін» 

за ня ла 54-е мес ца, пад ня ўшы ся ў па раў на нні з 2017 го дам на 24 па зі цыі.

У фін скім МЗС ад зна чы лі, што за год кра і на пад ня ла ся з чац вёр та га 

мес ца на пер шае. Най леп шая па зі цыя ў яе ў ка тэ го рыі «Да ста так і раў на-

праўе» (дру гое мес ца), най гор шая ва «Усе агуль ным мі ры і бяс пе цы» — 51-я. 

Кра і на зай мае верх нія па зі цыі па па каз чы ках ін дэк са цы та ван ня на ву ко вых 

ар ты ку лаў, коль кас ці па тэн таў, сва бо дзе пе ра мя шчэн ня і прэ сы, кі бер бяс-

пе цы, сва бод ным ганд лі, пы тан нях бе жан цаў і ін шых па ра мет рах. Кі раў нік 

фін ска га МЗС Ці ма Сой ні ад зна чыў, што пер шае мес ца ў рэй тын гу — вы-

дат нае пры знан не за слуг кра і ны. Па вод ле яго слоў, Фін лян дыі да вя ра юць 

на між на род най арэ не.

Рэй тынг раз ліч ва ец ца больш як па 30 па ра мет рах, па дзе ле ных на сем ка-

тэ го рый і раз лі ча ных на асно ве да ных між на род ных ар га ні за цый — ад ААН да 

МВФ. Скла даль ні кі рэй тын га ад зна ча юць, што яго ідэя прос тая: «вы ме раць, 

на коль кі кож ная кра і на на пла не це спры яе агуль на му да бру ча ла вец тва ад нос-

на яе па ме ру, (...) на гляд на па ка заць, ці пры но сіць кра і на ка рысць ча ла вец тву, 

з'яў ля ец ца ця жа рам для пла не ты або чымсь ці ся рэд нім».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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БЕ ЛА РУ СЫ ЎМЕ ЮЦЬ 
ПАД ТРЫМ ЛІ ВАЦЬ

Чэм пі я нат Еў ро пы па фі гур ным ка тан ні ў Мін ску ў са мым раз га ры


