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СПАКОЙНА, БЕЗ ХВАЛЯВАННЯЎ
ПРАЙСЦІ ПРАЦЭДУРУ
ПРЫВАТЫЗАЦЫІ

ЦЫТАТА ДНЯ

ПЕРШАЯ ЛЫЖНЯ НА ПЕРШЫМ СНЕЗЕ

Непрыватызаваныя да 1 ліпеня 2016 года
кватэры пяройдуць у фонд арэнднага жылля

Мікалай САМАСЕЙКА,
старшыня Пастаяннай камісіі
Палаты прадстаўнікоў
па міжнародных справах

«Думаю, што першапачаткова няправільным быў
падзел судоў на агульныя і гаспадарчыя. І чым далей, тым
больш… Усё ішло да таго,
што адны і тыя ж праваадносіны агульныя і гаспадарчыя
суды трактавалі не сказаць,
што дыяметральна процілегла, але падыходы адрозніваліся,
а значыць, адрозніваліся і рашэнні. Таму аб'яднанне гэтых
судоў у адну сістэму, заяўленае
Прэзідэнтам Беларусі, можна
лічыць прагрэсіўным крокам».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 27.11.2013 г.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Пры фарміраванні ў Беларусі фонду арэнднага жылля неабходна
максімальна ўлічваць інтарэсы грамадзян. Адпаведную задачу Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка паставіў 26 лістапада на нарадзе
аб фарміраванні фонду жылых памяшканняў камерцыйнага выкарыстання, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.
На мерапрыемства былі запрошаны кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Андрэй Кабякоў, віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін, старшыня Мінгарвыканкама Мікалай Ладуцька і міністр жыллёва-камунальнай
гаспадаркі Андрэй Шорац.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў Беларусі жыллёвае будаўніцтва ўжо не адзін год знаходзіцца ў ліку галоўных прыярытэтаў.
«Мы зусім нядаўна заявілі аб тым, што будзем выкарыстоўваць новую
форму — узвядзенне і пашырэнне аб'ёмаў арэнднага жылля. Гэта запатрабавала і распрацоўкі адпаведнага нарматыўнага акта, каб увесці
ў прававое поле новыя працэсы, — адзначыў Прэзідэнт. — Перш чым
прыняць канчатковае рашэнне па гэтым вельмі важным пытанні, я
хацеў бы пачуць аб тым, ці ўсё тут выверана і прадумана, каб нам не
давялося праз месяц ці паўгода, як гэта ў нас часта бывае, уносіць
якія-небудзь змяненні, дапаўненні, а яшчэ горш — адступаць ад тых
рашэнняў, якія мы можам сёння прыняць».
Урад падрыхтаваў праект указа «Аб некаторых пытаннях прававога
рэгулявання жыллёвых адносін». Паводле слоў кіраўніка дзяржавы,
прапановы ўносяць сур'ёзныя змяненні ў жыллёвую палітыку. Па
сутнасці, прапануецца новы падыход да фарміравання фонду жылля
камерцыйнага выкарыстання або так званага арэнднага жылля.
Аляксандр Лукашэнка пералічыў шэраг мер, якія прапануюцца
праектам дакумента. Па-першае, што датычыцца стварэння фонду
арэнднага жылля, да 1 красавіка 2014 года плануецца перавесці ў яго
ўсе заселеныя службовыя і спецыяльныя жылыя памяшканні. А пасля
1 ліпеня 2016 года — уключыць у гэты фонд і непрыватызаваныя на
гэту дату грамадзянамі дзяржаўныя кватэры, якіх налічваецца каля
330 тыс. «Не прыватызуюць, значыць, мы ўсё туды ўключым, зробім
гэта дзяржаўнае жыллё арэндным, і плата за гэтыя кватэры будзе як
за арэнднае жыллё», — сказаў Прэзідэнт.
Па-другое, устанаўліваецца пералік грамадзян, якія маюць права на
прадастаўленне арэнднага жылля. Да таго ж прадугледжваецца, што
атрыманне арэнднага жылля будзе лічыцца паляпшэннем жыллёвых
умоў з далейшым зняццем з чаргі маючых патрэбу. «Гэта само сабой
зразумела. Атрымаў кватэру, тым больш што мы дамовіліся аб тым,
што кошт арэнднага жылля будзе ніжэйшы, чым сёння рыначны прыкладна напалову. Зразумела, што гэта будзе паляпшэнне. Якія яшчэ
чарга і льготы?» — сказаў Прэзідэнт.
Па-трэцяе, вызначаецца памер платы за карыстанне арэндным
жыллём. Пры гэтым аблвыканкамы і Мінгарвыканкам будуць мець
права ўстанаўліваць паніжаючыя і павышаючыя каэфіцыенты.
Пераглядаюцца таксама падставы для пастаноўкі на ўлік маючых
патрэбу ў паляпшэнні жылля з мэтай вызначаць рэальныя патрэбнасці
людзей і выключыць неабгрунтаваныя прэтэнзіі. «Гэта таксама правільна. Шарлатанства быць не павінна. Беларусь — адна з нямногіх
дзяржаў, дзе прадастаўлены такія льготы, дзе дзяржава прадастаўляе
магчымасць на льготных умовах будаваць жыллё. Таму тут павінна
быць усё сумленна і справядліва», — заявіў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што неабходна яшчэ раз прааналізаваць гэтыя прапановы, але, галоўнае, улічваць інтарэсы грамадзян.
Ён звярнуў асаблівую ўвагу кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта на
неабходнасць навядзення парадку ва ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. «Тут сёння мора недахопаў, і аб гэтым мы ўжо
не раз гаварылі», — заўважыў Прэзідэнт.
Паводле слоў Андрэя Шорца, інтарэсы грамадзян у працэсе фарміравання фонду арэнднага жылля ні ў якім выпадку не будуць ушчэмлены. «Праект указа распрацаваны менавіта з улікам гэтых падыходаў.
Прадугледжаны цэлы комплекс мер па абароне тых грамадзян, якія
не змогуць або не захочуць па тых ці іншых прычынах прыватызаваць кватэру. Калі сям'я або канкрэтны грамадзянін мае права на
атрыманне сацыяльнага жылля, то, калі паступіць хадайніцтва, гэта
кватэра можа быць пераведзена ў разрад сацыяльнай, і ён не будзе
выплачваць арэндную плату», — сказаў міністр.
Андрэй Шорац паведаміў, што грамадзяне могуць падаць заяву аб
прыватызацыі да 31 чэрвеня 2016 года — на працягу месяца прымаецца рашэнне — а потым аформіць ва ўласнасць жылое памяшканне
можна будзе яшчэ фактычна на працягу наступнага года.
«Думаю, што практычна за два з паловай гады, якія ў нас яшчэ
наперадзе, мы зможам спакойна і без усялякіх хваляванняў прайсці
працэдуру прыватызацыі. Адпаведныя службы да гэтага гатовы», —
запэўніў міністр. Паводле яго слоў, у праекце ўказа прадугледжана,
што дагавор на карыстанне арэндным жыллём будзе заключацца на
5 гадоў з правам яго далейшага прадаўжэння.
У цэлым кіраўнік дзяржавы адобрыў падрыхтаваны ўрадам праект
указа і даў канкрэтныя даручэнні аб падрыхтоўцы комплексу мер па яго
рэалізацыі з невялікімі дапрацоўкамі. Так, у праекце першапачаткова
прадугледжвалася ажыццяўляць пастаноўку маладых сем'яў на ўлік
маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў на агульных падставах
зыходзячы з крытэрыяў патрэбнасці. Аднак Прэзідэнт не згадзіўся з
такім падыходам, і пастаноўка маладых сем'яў на адпаведны ўлік будзе ажыццяўляцца на ранейшых прынцыпах.

г. Мінск.

ЗА ШТО МЫ ПЛАЦІМ:

 Супраць наркотыкаў

ГЕАПАЛІТЫКА...
ЗАЛЕЖНАСЦІ

«РАСШЫФРОЎВАЕМ»
НОВУЮ ЖЫРОЎКУ

Віктар Іваноў — пра заказчыкаў легалізацыі наркотыкаў, аперацыі
праваахоўных органаў і іншыя падзеі на антынаркатычным фронце
Заўтра ў Беларусі адбудзецца пасяджэнне Каардынацыйнага савета кіраўнікоў кампетэнтных органаў па супрацьдзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў дзяржаў — членаў АДКБ (КСОСН АДКБ). Сярод іншага будзе абмеркавана і, магчыма, зацверджана
антынаркатычная стратэгія АДКБ да 2020 года. Аб наркатычнай сітуацыі ў нашым
рэгіёне ў спецыяльным інтэрв'ю газеце «Звязда» распавёў старшыня КСОСН АДКБ,
старшыня Дзяржаўнага антынаркатычнага камітэта (ДАК) Расіі, дырэктар Федэральнай
службы Расійскай Федэрацыі па кантролі за абаротам наркотыкаў Віктар ІВАНОЎ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ЖУРНАЛIСТАМ ЗАБАРАНЯЮЦЬ ЗДЫМАЦЬ АБАМУ
Прэзiдэнта ЗША Барака Абаму стала цяжэй злавiць у аб'ектыў: Белы дом забараняе
журналiстам ажыццяўляць фота- i вiдэаздымку важных сустрэч лiдара краiны. Тлумачыцца
такая забарона «прыватным» характарам усiх мерапрыемстваў. У сувязi з гэтым больш за
тры дзясяткi найбуйнейшых СМI падпiсалiся пад адкрытым зваротам да прэс-сакратара
Белага дома Джэя Карнi. Яны запатрабавалi даць рэпарцёрам больш свабоды пры фатаграфаваннi Абамы за выкананнем службовых абавязкаў i падчас працоўных сустрэч.
Прадстаўнiкi прэсы скардзяцца, у прыватнасцi, што Белы дом не пускае iх нiбыта з-за
«прыватнага» характару мерапрыемстваў. Аднак пасля здымкi i вiдэа з такiх сустрэч,
зробленыя афiцыйнымi фатографамi адмiнiстрацыi, рэгулярна выкладваюцца ў iнтэрнэт.
На думку рэпарцёраў, адмiнiстрацыя супярэчыць сама сабе.

ПАПА ФРАНЦЫСК АСУДЗIЎ «КУЛЬТ ГРОШАЙ»

— Віктар Пятровіч, 2013 год для многіх запомніцца, бадай, першымі, на міжнародным
узроўні, адкрытымі выступамі аб легалізацыі
наркотыкаў альбо, як мінімум, змене парадыгмы барацьбы з наркотыкамі. Як вы ацэньваеце
сучасную наркатычную сітуацыю ў свеце? Ці
прыйшоў час новых падыходаў у барацьбе з
наркамафіяй?
— У 2013 годзе Глабальная камісія ААН прадставіла даклад аб неабходнасці згортвання барацьбы
з распаўсюджваннем наркотыкаў, паколькі наркабізнес, маўляў, перамог планетарную супольнасць.
Было прапанавана легалізаваць спажыванне канабісу (марыхуаны, каноплі і вытворных з яе пылка —
гашыша і анашы). Логіка дакладчыкаў: у свеце павялічылася спажыванне какаіну, значыць,
трэба легалізаваць марыхуану.
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Шатландыя можа выйсцi са складу Вялiкабрытанii i стаць незалежнай дзяржавай 24 сакавiка 2016 года, перадаюць
iнфармагенцтвы. Рашэнне аб выхадзе Шатландыi са складу Вялiкабрытанii можа быць прынята на рэферэндуме,
запланаваным на 18 верасня 2014 года. У маi 2016 года, згодна з планам, павiнISSN 1990 - 763X
ны прайсцi выбары ў парламент незалежнай Шатландыi. Як паведамляецца, урад
Шатландыi ў блiжэйшыя днi рыхтуецца прадставiць грамадскасцi «Белую кнiгу» —
афiцыйны заканадаўчы дакумент, прысвечаны прынцыпам будучай незалежнасцi
Шатландыi. У прыватнасцi, у дакуменце будуць растлумачаны перспектывы ператварэння Шатландыi ў асобную дзяржаву. Паводле апытанняў грамадскай думкi,
большасць шатландцаў падтрымлiвае iдэю аўтаномii, але не гатова да поўнага
разрыву са Злучаным Каралеўствам.

Такім чынам, глядзім на
дадатковую інфармацыю ў
рахунку.
Прыбіранне прыдамавой тэрыторыі, унутрыдамавых дапаможных памяшканняў, абслугоўванне смеццеправода
— першы, другі і дзясяты
радкі выдаткаў — «Прыбіранне прыдамавой тэрыторыі»,
«Прыбіранне ўнутрыдамавых да па мож ных па мяшкан няў», «Аб слу гоў ван не
смеццеправода, утрыманне
кан тэй нер ных пля цо вак»
уключаюць у сябе наступныя
выдаткі:

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КОРАТКА

МАРОЗIВА —
НОВЫ
АНТЫДЭПРЭСАНТ?

Навагоднюю ілюмінацыю на ёлках у
Мінску плануецца ўключыць 16 снежня.

Супрацоўнiкi даследчага iнстыту та
Лондана сцвярджаюць, што з дапамогай марозiва можна змагацца з дэпрэсiяй i ўздымаць чалавеку настрой. Падчас
эксперыменту добраахвотнiкам было
прапанавана з'есцi па порцыi марозiва.
Пасля чаго навукоўцы з дапамогай магнiтна-рэзананснай тамаграфii даследавалi рэакцыi ў галаўным мозгу.

На 1 кастрычніка запасы гатовай прадукцыі ў арганізацыях прамысловасці
Беларусі складалі 70,6 працэнта сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці.
Музей нітак з'явіўся ў Гродне. Экспазіцыя адкрылася ў ААТ «Гранітэкс». Прадстаўлены калекцыі як саміх нітак, так і
калаўротаў, верацён, а таксама кросны,
швейныя машыны, ткацкія станкі, фрагменты прадзільных машын, фатаграфіі
і іншае.
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі 27 лістапада правядзе тэхнічную праверку сістэмы апавяшчэння.
Пройдзе праверка функцыянавання абсталявання перахвату радыёвяшчальных
станцый, апавяшчэнне насельніцтва з выкарыстаннем SMS-рассылкі мабільных
аператараў, а таксама бягучага радка на
тэлеканалах.

Папа Рымскi Францыск 26 лiстапада выступiў за карэннае абнаўленне Каталiцкай царквы,
яе дэбюракратызацыю i наданне большай увагi праблемам самых бедных жыхароў планеты.
Пантыфiк выказаўся супраць «дзiкага капiталiзму», названага iм «новай тыранiяй», i заклiкаў
сусветных лiдараў больш актыўна змагацца з галечай i няроўнасцю ў сваiх краiнах, забяспечыць сваiх грамадзян працай, адукацыяй i медыцынскiм абслугоўваннем.
У 84-старонкавым Апостальскiм звароце Францыск падкрэслiў, што сусветная эканамiчная
сiстэма стала заганнай, паколькi яна цалкам пабудавана на «кульце грошай». Папа Рымскi
заклiкаў багатых людзей больш ахвяраваць бедным. На думку пантыфiка, у свеце склалася
няправiльная сiстэма прыярытэтаў. Яго абурэнне выклiкаў той факт, што смерць бяздомнага не трапляе ў навiны,
а змена банкаўскага iндэкса на два працэнты становiцца сенсацыяй.

ШАТЛАНДЫЯ МОЖА ВЫЙСЦI СА СКЛАДУ ВЯЛIКАБРЫТАНII

Мінчане гэтай восенню пачалі атрымліваць жыроўкі з
дэталізацыяй фактычных затрат па графе «Тэхнічнае
абслугоўванне». Камунальнікі абяцаюць, што ўжо ў 2014
годзе такія падрабязныя жыроўкі будуць атрымліваць усе
жыхары Беларусі. Але ў многіх жыльцоў новае паведамленне для аплаты камунальных паслуг выклікала шэраг
пытанняў. Не ўсе ўяўляюць сабе, што менавіта маецца
на ўвазе пад «кіраўніцкімі выдаткамі», «паслугамі іншых
арганізацый» і г.д. «Звязда» папрасіла «расшыфраваць»
некаторыя віды работ і паслуг па тэхабслугоўванні начальніка разлікова-даведачнага цэнтра № 3 ЖРЭА Цэнтральнага раёна Мінска Наталлю ЧАРНУХУ.

Высветлiлася, што марозiва змагло
iстотна паўплываць на актывацыю зон
мозга, якiя адказваюць за з'яўленне
адчування радасцi. Прычым даследчыкi ўстанавiлi, што хапае адной толькi
лыжкi марозiва, каб гэта адбiлася на
працы мозга i ў чалавека ўзняўся настрой. Раней навукоўцы Кайл Бергер
i Эрык Стайс ўстанавiлi, што прадукты
накшталт марозiва ўплываюць на мозг,
нiбы наркотыкi.

З 1 снежня адкрыецца рух транспарту
па вул. Алібегава ў Мінску на ўчастку ад
вул. Сямашкі да пр. Газеты «Правда». Адначасова з гэтым стане даступнай і новая
развязка на пр. Дзяржынскага, будаўніцтва якой вялося з сярэдзіны 2011 года.
Новы пяцізоркавы атэль з захаваннем гістарычнага аблічча будынка пабудуе турэцкая кампанія ў цэнтры Мінска ў
будынку былога ААТ «Паліграфкамбінат
імя Я. Коласа», размешчанага на вул.
Чырвонай, 23.

— на аплату працы рабочых
па комплексным прыбіранні
(дворнікаў),
— на матэрыялы,
— агульнавытворчыя выдаткі (зарплата майстроў, выдаткі на ўтрыманне майстэрняў участкаў).
Пры гэтым разлік затрат
па кожным канкрэтным жылым до ме ро біц ца, зы ходзячы з аб'ёмаў выкананых
работ, адлюстраваных у нарад-за дан нях на ра бо чых
па комплексным прыбіранні
прапарцыянальна плошчам,
за ма ца ва ным за
брыгадай.
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Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9320,00
12620,00
282,50
1135,96

ЛАНДЫШЫ
I КРОКУСЫ
Нацыянальны банк ўвёў у абарачэнне сярэбраныя памятныя
манеты «Ландыш (Convallaria)»
i «Крокус (Crocus)» серыi «Прыгажосць кветак», паведамляе
ўпраўленне iнфармацыi i грамадскiх сувязяў галоўнага банка краiны.
Абедзве маюць намiнал 10
рублёў, пробу сплаву 925, масу
14,14 грама, дыяметр 32 мiлiметры. Адчаканены на Манетным
двары Польшчы якасцю «пруф»,
тыражом да 8000 штук кожнага
наймення.
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.

ПЕРАНОС РАБОЧЫХ
ДЗЁН У 2014 ГОДЗЕ
Такое рашэнне змешчана ў
пастанове Савета Міністраў
ад 25 лістапада гэтага года
№ 1012. Аб гэтым паведамілі
карэспандэнту БЕЛТА ў прэсслужбе беларускага ўрада.
Рабочыя дні ў 2014 годзе пераносяцца наступным чынам: з
чацвярга 2 студзеня на суботу
4 студзеня; з панядзелка 6 студзеня на суботу 11 студзеня; з
серады 30 красавіка на суботу 3
мая; з пятніцы 4 ліпеня на суботу
12 ліпеня; з пятніцы 26 снежня на
суботу 20 снежня.
Арганізацыям прадастаўлена права з улікам спецыфікі вытворчасці (работы) ажыццяўляць
перанос рабочых дзён у іншым
парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам.

