
Та кім чы нам, гля дзім на 
да дат ко вую ін фар ма цыю ў 
ра хун ку.

Пры бі ран не пры да ма вой тэ-
ры то рыі, унут ры да ма вых да-
па мож ных па мяш кан няў, аб-
слу гоў ван не смец цеп ра во да

— пер шы, дру гі і дзя ся ты 
рад кі вы дат каў — «Пры бі ран-
не пры да ма вой тэ ры то рыі», 
«Пры бі ран не ўнут ры да ма-
вых да па мож ных па мяш-
кан няў», «Аб слу гоў ван не 
смец цеп ра во да, утры ман не 
кан тэй нер ных пля цо вак» 
уклю ча юць у ся бе на ступ ныя 
вы дат кі:

— на апла ту пра цы ра бо чых 
па комп лекс ным пры бі ран ні 
(двор ні каў),

— на ма тэ ры я лы,
— агуль на вы твор чыя вы-

дат кі (зар пла та май строў, вы-
дат кі на ўтры ман не май стэр-
няў участ каў).

Пры гэ тым раз лік за трат 
па кож ным кан крэт ным жы-
лым до ме ро біц ца, зы хо-
дзя чы з аб' ёмаў вы ка на ных 
ра бот, ад люст ра ва ных у на-
рад-за дан нях на ра бо чых 
па комп лекс ным пры бі ран ні 
пра пар цы я наль на пло шчам, 
за ма ца ва ным за 
бры га дай.
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
На ва год нюю ілю мі на цыю на ёл ках у 

Мін ску пла ну ец ца ўклю чыць 16 снеж ня.

На 1 каст рыч ні ка за па сы га то вай пра-
дук цыі ў ар га ні за цы ях пра мыс ло вас ці 
Бе ла ру сі скла да лі 70,6 пра цэн та ся рэд-
ня ме сяч на га аб' ёму вы твор час ці.

Му зей ні так з'я віў ся ў Грод не. Экс па зі-
цыя ад кры ла ся ў ААТ «Гра ні тэкс». Прад-
стаў ле ны ка лек цыі як са міх ні так, так і 
ка лаў ро таў, ве ра цён, а так са ма крос ны, 
швей ныя ма шы ны, ткац кія стан кі, фраг-
мен ты пра дзіль ных ма шын, фа та гра фіі 
і ін шае.

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а-
цы ях Бе ла ру сі 27 ліс та па да пра вя дзе тэх-
ніч ную пра вер ку сіс тэ мы апа вя шчэн ня. 
Прой дзе пра вер ка функ цы я на ван ня аб-
ста ля ван ня пе ра хва ту ра дыё вя шчаль ных 
стан цый, апа вя шчэн не на сель ніц тва з вы-
ка ры стан нем SMS-рас сыл кі ма біль ных 
апе ра та раў, а так са ма бя гу ча га рад ка на 
тэ ле ка на лах.

З 1 снеж ня ад кры ец ца рух транс пар ту 
па вул. Алі бе га ва ў Мін ску на ўчаст ку ад 
вул. Ся маш кі да пр. Га зе ты «Правда». Ад-
на ча со ва з гэ тым ста не да ступ най і но вая 
раз вяз ка на пр. Дзяр жын ска га, бу даў ніц-
тва якой вя ло ся з ся рэ дзі ны 2011 го да.

Но вы пя ці зор ка вы атэль з за ха ван-
нем гіс та рыч на га аб ліч ча бу дын ка па бу-
дуе ту рэц кая кам па нія ў цэнт ры Мін ска ў 
бу дын ку бы ло га ААТ «Па лі граф кам бі нат 
імя Я. Ко ла са», раз ме шча на га на вул. 
Чыр во най, 23.
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ЖУР НА ЛIС ТАМ ЗА БА РА НЯ ЮЦЬ ЗДЫ МАЦЬ АБА МУ
Прэ зi дэн та ЗША Ба ра ка Аба му ста ла ця жэй зла вiць у аб' ек тыў: Бе лы дом за ба ра няе 

жур на лiс там ажыц цяў ляць фо та- i вi дэа здым ку важ ных су стрэч лi да ра кра i ны. Тлу ма чыц ца 
та кая за ба ро на «пры ват ным» ха рак та рам усiх ме ра пры ем стваў. У су вя зi з гэ тым больш за 
тры дзя сят кi най буй ней шых СМI пад пi са лi ся пад ад кры тым зва ро там да прэс-сак ра та ра 
Бе ла га до ма Джэя Кар нi. Яны за па тра ба ва лi даць рэ пар цё рам больш сва бо ды пры фа та-
гра фа ван нi Аба мы за вы ка нан нем служ бо вых аба вяз каў i пад час пра цоў ных су стрэч.

Прад стаў нi кi прэ сы скар дзяц ца, у пры ват нас цi, што Бе лы дом не пус кае iх нi бы та з-за 
«пры ват на га» ха рак та ру ме ра пры ем стваў. Ад нак пас ля здым кi i вi дэа з та кiх су стрэч, 
зроб ле ныя афi цый ны мi фа то гра фа мi ад мi нiст ра цыi, рэ гу ляр на вы клад ва юц ца ў iн тэр нэт. 

На дум ку рэ пар цё раў, ад мi нiст ра цыя су пя рэ чыць са ма са бе.

ПА ПА ФРАН ЦЫСК АСУ ДЗIЎ «КУЛЬТ ГРО ШАЙ»
Па па Рым скi Фран цыск 26 лiс та па да вы сту пiў за ка рэн нае аб наў лен не Ка та лiц кай царк вы, 

яе дэ бю ра кра ты за цыю i на дан не боль шай ува гi праб ле мам са мых бед ных жы ха роў пла не ты. 
Пан ты фiк вы ка заў ся су праць «дзi ка га ка пi та лiз му», на зва на га iм «но вай ты ра нi яй», i за клi каў 
су свет ных лi да раў больш ак тыў на зма гац ца з га ле чай i ня роў на сцю ў сва iх кра i нах, за бяс пе-
чыць сва iх гра ма дзян пра цай, аду ка цы яй i ме ды цын скiм аб слу гоў ван нем.

У 84-ста рон ка вым Апост аль скiм зва ро це Фран цыск пад крэс лiў, што су свет ная эка на мiч ная 
сiс тэ ма ста ла за ган най, па коль кi яна цал кам па бу да ва на на «куль це гро шай». Па па Рым скi 
за клi каў ба га тых лю дзей больш ах вя ра ваць бед ным. На дум ку пан ты фi ка, у све це скла ла ся 
ня пра вiль ная сiс тэ ма пры яры тэ таў. Яго абу рэн не вы клi каў той факт, што смерць бяз до мна га не трап ляе ў на вi ны, 
а зме на бан каў ска га iн дэк са на два пра цэн ты ста но вiц ца сен са цы яй.

ШАТ ЛАН ДЫЯ МО ЖА ВЫЙ СЦI СА СКЛА ДУ ВЯ ЛI КА БРЫ ТА НII
Шат лан дыя мо жа вый сцi са скла ду Вя лi ка бры та нii i стаць не за леж най дзяр жа вай 24 са ка вi ка 2016 го да, пе ра да юць 

iн фар ма генц твы. Ра шэн не аб вы ха дзе Шат лан дыi са скла ду Вя лi ка бры та нii мо жа быць пры ня та на рэ фе рэн ду ме, 
за пла на ва ным на 18 ве рас ня 2014 го да. У маi 2016 го да, згод на з пла нам, па вiн-
ны прай сцi вы ба ры ў пар ла мент не за леж най Шат лан дыi. Як па ве дам ля ец ца, урад 
Шат лан дыi ў блi жэй шыя днi рых ту ец ца прад ста вiць гра мад скас цi «Бе лую кнi гу» — 
афi цый ны за ка на даў чы да ку мент, пры све ча ны прын цы пам бу ду чай не за леж нас цi 
Шат лан дыi. У пры ват нас цi, у да ку мен це бу дуць рас тлу ма ча ны перс пек ты вы пе ра-
тва рэн ня Шат лан дыi ў асоб ную дзяр жа ву. Па вод ле апы тан няў гра мад скай дум кi, 
боль шасць шат ланд цаў пад трым лi вае iдэю аў та но мii, але не га то ва да поў на га 
раз ры ву са Злу ча ным Ка ра леў ствам.

МА РО ЗI ВА —
НО ВЫ 

АН ТЫ ДЭ ПРЭ САНТ?
Су пра цоў нi кi да след ча га iн сты ту та 

Лон да на сцвяр джа юць, што з да па мо-
гай ма ро зi ва мож на зма гац ца з дэ прэ сi-
яй i ўзды маць ча ла ве ку на строй. Пад час 
экс пе ры мен ту доб ра ах вот нi кам бы ло 
пра па на ва на з'ес цi па пор цыi ма ро зi ва. 
Пас ля ча го на ву коў цы з да па мо гай маг-
нiт на-рэ за нанс най та маг ра фii да сле да-
ва лi рэ ак цыi ў га лаў ным моз гу.

Вы свет лi ла ся, што ма ро зi ва змаг ло 
iс тот на паў плы ваць на ак ты ва цыю зон 
моз га, якiя ад каз ва юць за з'яў лен не 
ад чу ван ня ра дас цi. Пры чым да след чы-
кi ўста на вi лi, што ха пае ад ной толь кi 
лыж кi ма ро зi ва, каб гэ та ад бi ла ся на 
пра цы моз га i ў ча ла ве ка ўзняў ся на-
строй. Ра ней навукоўцы Кайл Бер гер 
i Эрык Стайс ўста на вi лi, што пра дук ты 
на кшталт ма ро зi ва ўплы ва юць на мозг, 
нi бы нар ко ты кi.

— Вік тар Пят ро віч, 2013 год для мно гіх за-
пом ніц ца, ба дай, пер шы мі, на між на род ным 
уз роў ні, ад кры ты мі вы сту па мі аб ле га лі за цыі 
нар ко ты каў аль бо, як мі ні мум, зме не па ра дыг-
мы ба раць бы з нар ко ты ка мі. Як вы ацэнь ва е це 
су час ную нар ка тыч ную сі ту а цыю ў све це? Ці 
прый шоў час но вых па ды хо даў у ба раць бе з 
нар ка ма фі яй?

— У 2013 го дзе Гла баль ная ка мі сія ААН прад ста-
ві ла дак лад аб не аб ход нас ці згорт ван ня ба раць бы 
з рас паў сюдж ван нем нар ко ты каў, па коль кі нар ка-
біз нес, маў ляў, пе ра мог пла не тар ную су поль насць. 
Бы ло пра па на ва на ле га лі за ваць спа жы ван не ка на-
бі су (ма ры ху а ны, ка ноп лі і вы твор ных з яе пыл ка — 
га шы ша і ана шы). Ло гі ка дак лад чы каў: у све це па-
вя лі чы ла ся спа жы ван не ка ка і ну, зна чыць, 
трэ ба ле га лі за ваць ма ры ху а ну. 2

ГЕАПАЛІТЫКА...
ЗАЛЕЖНАСЦІ

Вік тар Іва ноў — пра за каз чы каў ле га лі за цыі нар ко ты каў, апе ра цы і 
пра ва ахоў ных ор га наў і ін шыя па дзе і на ан ты нар ка тыч ным фрон це

Заўт ра ў Бе ла ру сі ад бу дзец ца па ся джэн не Ка ар ды на цый на га са ве та кі раў ні коў кам пе-
тэнт ных ор га наў па су праць дзе ян ні не за кон на му аба ро ту нар ко ты каў дзяр жаў — чле-
наў АДКБ (КСОСН АДКБ). Ся род ін ша га бу дзе аб мер ка ва на і, маг чы ма, за цвер джа на 
ан ты нар ка тыч ная стра тэ гія АДКБ да 2020 го да. Аб нар ка тыч най сі ту а цыі ў на шым 
рэ гі ё не ў спе цы яль ным ін тэр в'ю га зе це «Звяз да» рас па вёў стар шы ня КСОСН АДКБ, 
стар шы ня Дзяр жаў на га ан ты нар ка тыч на га ка мі тэ та (ДАК) Ра сіі, ды рэк тар Фе дэ раль най 
служ бы Ра сій скай Фе дэ ра цыі па кант ро лі за аба ро там нар ко ты каў Вік тар ІВА НОЎ.

Мі ка лай СА МА СЕЙ КА, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў 
па між на род ных спра вах

«Ду маю, што пер ша па-
чат ко ва ня пра віль ным быў 
па дзел су доў на агуль ныя і гас-
па дар чыя. І чым да лей, тым 
больш… Усё іш ло да та го, 
што ад ны і тыя ж пра ва ад-
но сі ны агуль ныя і гас па дар чыя 
су ды трак та ва лі не ска заць, 
што дыя мет раль на про ці лег-
ла, але па ды хо ды ад роз ні ва лі ся, 
а зна чыць, ад роз ні ва лі ся і ра-
шэн ні. Та му аб' яд нан не гэ тых 
су доў у ад ну сіс тэ му, за яў ле нае 
Прэ зі дэн там Бе ла ру сі, мож на 
лі чыць пра грэ сіў ным кро кам».

     ПЕРШАЯ  ЛЫЖНЯ  НА  ПЕРШЫМ  СНЕЗЕ ПЕРШАЯ  ЛЫЖНЯ  НА  ПЕРШЫМ  СНЕЗЕ

ПЕ РА НО С РА БО ЧЫХ 
ДЗЁН У 2014 ГО ДЗЕ

Та кое ра шэн не зме шча на ў 
па ста но ве Са ве та Мі ніст раў 
ад 25 ліс та па да гэ та га го да 
№ 1012. Аб гэ тым па ве да мі лі 
ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га ўра да.
Ра бо чыя дні ў 2014 го дзе пе-

ра но сяц ца на ступ ным чы нам: з 
чац вяр га 2 сту дзе ня на су бо ту 
4 сту дзе ня; з па ня дзел ка 6 сту-
дзе ня на су бо ту 11 сту дзе ня; з 
се ра ды 30 кра са ві ка на су бо ту 3 
мая; з пят ні цы 4 лі пе ня на су бо ту 
12 лі пе ня; з пят ні цы 26 снеж ня на 
су бо ту 20 снеж ня.

Ар га ні за цы ям пра да стаў ле-
на пра ва з улі кам спе цы фі кі вы-
твор час ці (ра бо ты) ажыц цяў ляць 
пе ра нос ра бо чых дзён у ін шым 
па рад ку ў ад па вед нас ці з за ка-
на даў ствам.

Мін ча не гэ тай во сен ню па ча лі атрым лі ваць жы роў кі з 
дэ та лі за цы яй фак тыч ных за трат па гра фе «Тэх ніч нае 
аб слу гоў ван не». Ка му наль ні кі абя ца юць, што ўжо ў 2014 
го дзе та кія пад ра бяз ныя жы роў кі бу дуць атрым лі ваць усе 
жы ха ры Бе ла ру сі. Але ў мно гіх жыль цоў но вае па ве дам-
лен не для апла ты ка му наль ных па слуг вы клі ка ла шэ раг 
пы тан няў. Не ўсе ўяў ля юць са бе, што ме на ві та ма ец ца 
на ўва зе пад «кі раў ніц кі мі вы дат ка мі», «па слу га мі ін шых 
ар га ні за цый» і г.д. «Звяз да» па пра сі ла «рас шыф ра ваць» 
не ка то рыя ві ды ра бот і па слуг па тэх аб слу гоў ван ні на-
чаль ні ка раз лі ко ва-да ве дач на га цэнт ра № 3 ЖРЭА Цэнт-
раль на га ра ё на Мін ска На тал лю ЧАР НУ ХУ.

ЗА ШТО МЫ ПЛА ЦІМ:
«РАС ШЫФ РОЎ ВА ЕМ»

НО ВУЮ ЖЫ РОЎ КУ
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ЛАН ДЫ ШЫ
I КРО КУ СЫ

На цы я наль ны банк  ўвёў у аба-
ра чэн не ся рэб ра ныя па мят ныя 
ма не ты «Лан дыш (Convallaria)» 
i «Кро кус (Crocus)» се рыi «Пры-
га жосць кве так», па ве дам ляе 
ўпраў лен не iн фар ма цыi i гра-
мад скiх су вя зяў га лоў на га бан-
ка кра i ны.

Абедз ве ма юць на мi нал 10 
руб лёў, про бу спла ву 925, ма су 
14,14 гра ма, дыя метр 32 мi лi мет-
ры. Ад ча ка не ны на Ма нет ным 
два ры Поль шчы якас цю «пруф», 
ты ра жом да 8000 штук кож на га 
най мен ня.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

СПА КОЙ НА, БЕЗ ХВА ЛЯ ВАН НЯЎ 
ПРАЙ СЦІ ПРА ЦЭ ДУ РУ 

ПРЫ ВА ТЫ ЗА ЦЫІ
Не пры ва ты за ва ныя да 1 лі пе ня 2016 го да 

ква тэ ры пя рой дуць у  фонд арэнд на га жыл ля 
Пры фар мі ра ван ні ў Бе ла ру сі фон ду арэнд на га жыл ля не аб ход на 

мак сі маль на ўліч ваць ін та рэ сы гра ма дзян. Ад па вед ную за да чу Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста віў 26 ліс та па да на на ра дзе 
аб фар мі ра ван ні фон ду жы лых па мяш кан няў ка мер цый на га вы ка ры-
стан ня, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

На ме ра пры ем ства бы лі за про ша ны кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі Анд рэй Ка бя коў, ві цэ-прэм' ер Ана толь Ка лі нін, стар шы-
ня Мін гар вы кан ка ма Мі ка лай Ла дуць ка і мі ністр жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Анд рэй Шо рац.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі жыл лё вае бу-
даў ніц тва ўжо не адзін год зна хо дзіц ца ў лі ку га лоў ных пры яры тэ таў. 
«Мы зу сім ня даў на за яві лі аб тым, што бу дзем вы ка рыс тоў ваць но вую 
фор му — уз вя дзен не і па шы рэн не аб' ёмаў арэнд на га жыл ля. Гэ та за-
па тра ба ва ла і рас пра цоў кі ад па вед на га нар ма тыў на га ак та, каб увес ці 
ў пра ва вое по ле но выя пра цэ сы, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Перш чым 
пры няць кан чат ко вае ра шэн не па гэ тым вель мі важ ным пы тан ні, я 
ха цеў бы па чуць аб тым, ці ўсё тут вы ве ра на і пра ду ма на, каб нам не 
да вя ло ся праз ме сяц ці паў го да, як гэ та ў нас час та бы вае, уно сіць 
якія-не будзь змя нен ні, да паў нен ні, а яшчэ горш — ад сту паць ад тых 
ра шэн няў, якія мы мо жам сён ня пры няць».

Урад пад рых та ваў пра ект ука за «Аб не ка то рых пы тан нях пра ва во га 
рэ гу ля ван ня жыл лё вых ад но сін». Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, 
пра па но вы ўно сяць сур' ёз ныя змя нен ні ў жыл лё вую па лі ты ку. Па 
сут нас ці, пра па ну ец ца но вы па ды ход да фар мі ра ван ня фон ду жыл ля 
ка мер цый на га вы ка ры стан ня або так зва на га арэнд на га жыл ля.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра лі чыў шэ раг мер, якія пра па ну юц ца 
пра ек там да ку мен та. Па-пер шае, што да ты чыц ца ства рэн ня фон ду 
арэнд на га жыл ля, да 1 кра са ві ка 2014 го да пла ну ец ца пе ра вес ці ў яго 
ўсе за се ле ныя служ бо выя і спе цы яль ныя жы лыя па мяш кан ні. А пас ля 
1 лі пе ня 2016 го да — уклю чыць у гэ ты фонд і не пры ва ты за ва ныя на 
гэ ту да ту гра ма дзя на мі дзяр жаў ныя ква тэ ры, якіх на ліч ва ец ца ка ля 
330 тыс. «Не пры ва ты зу юць, зна чыць, мы ўсё ту ды ўклю чым, зро бім 
гэ та дзяр жаў нае жыл лё арэнд ным, і пла та за гэ тыя ква тэ ры бу дзе як 
за арэнд нае жыл лё», — ска заў Прэ зі дэнт.

Па-дру гое, уста наў лі ва ец ца пе ра лік гра ма дзян, якія ма юць пра ва на 
пра да стаў лен не арэнд на га жыл ля. Да та го ж пра ду гледж ва ец ца, што 
атры ман не арэнд на га жыл ля бу дзе лі чыц ца па ляп шэн нем жыл лё вых 
умоў з да лей шым зняц цем з чар гі ма ю чых па трэ бу. «Гэ та са мо са бой 
зра зу ме ла. Атры маў ква тэ ру, тым больш што мы да мо ві лі ся аб тым, 
што кошт арэнд на га жыл ля бу дзе ні жэй шы, чым сён ня ры нач ны пры-
клад на на па лову. Зра зу ме ла, што гэ та бу дзе па ляп шэн не. Якія яшчэ 
чар га і льго ты?» — ска заў Прэ зі дэнт.

Па-трэ цяе, вы зна ча ец ца па мер пла ты за ка ры стан не арэнд ным 
жыл лём. Пры гэ тым абл вы кан ка мы і Мін гар вы кан кам бу дуць мець 
пра ва ўста наў лі ваць па ні жа ю чыя і па вы ша ю чыя ка э фі цы ен ты.

Пе ра гля да юц ца так са ма пад ста вы для па ста ноў кі на ўлік ма ю чых 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл ля з мэ тай вы зна чаць рэ аль ныя па трэб нас ці 
лю дзей і вы клю чыць не аб грун та ва ныя прэ тэн зіі. «Гэ та так са ма пра-
віль на. Шар ла тан ства быць не па він на. Бе ла русь — ад на з ня мно гіх 
дзяр жаў, дзе пра да стаў ле ны та кія льго ты, дзе дзяр жа ва пра да стаў ляе 
маг чы масць на льгот ных умо вах бу да ваць жыл лё. Та му тут па він на 
быць усё сум лен на і спра вяд лі ва», — за явіў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што не аб ход на яшчэ раз пра ана лі-
за ваць гэ тыя пра па но вы, але, га лоў нае, уліч ваць ін та рэ сы гра ма дзян. 
Ён звяр нуў асаб лі вую ўва гу кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та на 
не аб ход насць на вя дзен ня па рад ку ва ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп-
шэн ні жыл лё вых умоў. «Тут сён ня мо ра не да хо паў, і аб гэ тым мы ўжо 
не раз га ва ры лі», — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

Па вод ле слоў Анд рэя Шор ца, ін та рэ сы гра ма дзян у пра цэ се фар мі-
ра ван ня фон ду арэнд на га жыл ля ні ў якім вы пад ку не бу дуць ушчэм ле-
ны. «Пра ект ука за рас пра ца ва ны ме на ві та з улі кам гэ тых па ды хо даў. 
Пра ду гле джа ны цэ лы комп лекс мер па аба ро не тых гра ма дзян, якія 
не змо гуць або не за хо чуць па тых ці ін шых пры чы нах пры ва ты за-
ваць ква тэ ру. Ка лі сям'я або кан крэт ны гра ма дзя нін мае пра ва на 
атры ман не са цы яль на га жыл ля, то, ка лі па сту піць ха дай ніц тва, гэ та 
ква тэ ра мо жа быць пе ра ве дзе на ў раз рад са цы яль най, і ён не бу дзе 
вы плач ваць арэнд ную пла ту», — ска заў мі ністр.

Анд рэй Шо рац па ве да міў, што гра ма дзя не мо гуць па даць за яву аб 
пры ва ты за цыі да 31 чэр ве ня 2016 го да — на пра ця гу ме ся ца пры ма-
ец ца ра шэн не — а по тым афор міць ва ўлас насць жы лое па мяш кан не 
мож на бу дзе яшчэ фак тыч на на пра ця гу на ступ на га го да.

«Ду маю, што прак тыч на за два з па ловай га ды, якія ў нас яшчэ 
на пе ра дзе, мы змо жам спа кой на і без уся ля кіх хва ля ван няў прай сці 
пра цэ ду ру пры ва ты за цыі. Ад па вед ныя служ бы да гэ та га га то вы», — 
за пэў ніў мі ністр. Па вод ле яго слоў, у пра ек це ўка за пра ду гле джа на, 
што да га вор на ка ры стан не арэнд ным жыл лём бу дзе за клю чац ца на 
5 га доў з пра вам яго да лей ша га пра даў жэн ня.

У цэ лым кі раў нік дзяр жа вы адоб рыў пад рых та ва ны ўра дам пра ект 
ука за і даў кан крэт ныя да ру чэн ні аб пад рых тоў цы комп лек су мер па яго 
рэа лі за цыі з не вя лі кі мі да пра цоў ка мі. Так, у пра ек це пер ша па чат ко ва 
пра ду гледж ва ла ся ажыц цяў ляць па ста ноў ку ма ла дых сем' яў на ўлік 
ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў на агуль ных пад ста вах 
зы хо дзя чы з кры тэ ры яў па трэб нас ці. Ад нак Прэ зі дэнт не зга дзіў ся з 
та кім па ды хо дам, і па ста ноў ка ма ла дых сем' яў на ад па вед ны ўлік бу-
дзе ажыц цяў ляц ца на ра ней шых прын цы пах.
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