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НАДЗЁННАЕ

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА
БАЧЫЦЬ ЗНАЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ
ДЛЯ НАРОШЧВАННЯ
СУПРАЦОЎНІЦТВА БЕЛАРУСІ
З ТУРКМЕНІСТАНАМ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што знешнегандлёвы
абарот паміж Беларуссю і Туркменістанам за апошнія чатыры гады
вырас у пяць разоў і ў 2011 годзе перасягнуў рубеж $200 млн. «Мы павінны зрабіць далейшыя сумесныя намаганні, каб не проста захаваць
цяперашні ўзровень эканамічных адносін, але і яшчэ больш актыўна
рухацца наперад», — падкрэсліў беларускі лідар. Прэзідэнт Беларусі
лічыць, што асноўным для двухбаковых адносін застаецца праект будаўніцтва Гарлыкскага горна-абагачальнага камбіната. Паводле слоў
кіраўніка беларускай дзяржавы, увага да яго ў абедзвюх краінах не
слабее ні на хвіліну, у тым ліку на ўзроўні прэзідэнтаў. «Гэтаму знакаваму праекту дадзена «зялёная вуліца», і ўсе пытанні, якія ўзнікаюць,
вырашаюцца аператыўна і якасна. Упэўнены, што ў 2014—пачатку 2015
года мы зможам перарэзаць стужку пры адкрыцці першага, але далёка не апошняга аб'екта калійнай індустрыі Туркменістана», — сказаў
беларускі лідар.
Яшчэ адным важным напрамкам двухбаковага супрацоўніцтва з'яўляецца пастаўка ў Туркменістан беларускай тэхнікі, якая добра сябе
зарэкамендавала ў няпростых умовах надвор'я Туркменістана. Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Гурбангулы Бердымухамедаву за пільную
ўвагу, якую ён аказвае развіццю гэтых праектаў.
«Даверны ўзровень нашых адносін дае магчымасць нам не толькі эфектыўна рэалізоўваць дасягнутыя дамоўленасці, але і актыўна
фарміраваць новыя напрамкі ўзаемадзеяння», — лічыць кіраўнік беларускай дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь гатова прыняць
актыўны ўдзел у рэалізацыі сумесных з Туркменістанам праектаў, у
тым ліку па стварэнні магутнага сучаснага вытворчага патэнцыялу
краіны.
«Прыкладзеныя намі апошнім часам сумесныя намаганні далі магчымасць дасягнуць канкрэтных і адчувальных вынікаў двухбаковага
супрацоўніцтва: умацавання палітычнага дыялогу, гандлёва-эканамічных і гуманітарных сувязяў», — канстатаваў беларускі лідар. Аляксандр
Лукашэнка адзначыў, што сучасны Туркменістан стаў для Беларусі
сапраўдным стратэгічным партнёрам.
Беларусь прапануе стварыць у Туркменістане навучальную ўстанову
па падрыхтоўцы кадраў сярэдняга звяна. З такой ініцыятывай звярнуўся
Аляксандр Лукашэнка да туркменскага калегі.
Кіраўнік беларускай дзяржавы лічыць, што такая навучальная ўстанова зможа ў тым ліку закрыць патрэбы ў кадрах гарнаруднай вытворчасці, якая ствараецца ў Лебапскім вілаяце. Паводле слоў беларускага
лідара, адпаведныя прапановы прапрацоўваюцца міністэрствамі адукацыі дзвюх краін.
«Адзін з асноўных складнікаў нашага партнёрства — яго чалавечае
вымярэнне. Ужо на працягу многіх гадоў ні адна двухбаковая сустрэча
не абыходзіцца без прыняцця сумесных рашэнняў у галіне адукацыі», —
адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Ён нагадаў, што ў гэтым навучальным
годзе ў розных рэгіёнах Беларусі навучаецца каля 6 тыс. туркменскіх
грамадзян. На думку беларускага лідара, узаемадзеянне ў гэтай сферы
стварае ў цэлым доўгатэрміновую аснову для двухбаковых адносін.
Прэзідэнт Беларусі звярнуў увагу таксама на сур'ёзнае пашырэнне
ў апошнія гады двухбаковых адносін у эканамічнай і гуманітарнай сферах. Паводле яго слоў, гэта дало магчымасць падысці да падпісання
вялікага пакета дакументаў, якія дадуць магчымасць вызначыць новыя
параметры плённага ўзаемадзеяння на бліжэйшыя гады.
«Я абсалютна ўпэўнены ў паспяховай рэалізацыі нашых сумесных
праектаў», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
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ВЫГОДЫ І РЫЗЫКІ ЎЛАСНАЙ КВАТЭРЫ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

НАДЗЕЙНАСЦЬ
Хоць слова «наймальнік» і горш гучыць, яго
правы абаронены сур'ёзна, сцвярджае Канстанцін Кулікоў. І, каб пазбавіцца кватэры,
трэба вельмі пастарацца. Хоць існуе пералік выпадкаў, пры якіх наймальнік можа быць
прымусова выселены з займанага непрыватызаванага жылля, але пры гэтым высяленне
магчымае толькі праз судовы працэс.
Гэта можа адбыцца, напрыклад, у выпадку,
калі наймальнік больш за шэсць месяцаў не ўносіць плату за жылое памяшканне і камунальныя
паслугі (без важкіх прычын). І ў гэтым выпадку
яму абавязаны прадаставіць іншае жылое памяшканне плошчай не менш за вызначаную
законам для такіх выпадкаў. Таксама наймальнік падлягае высяленню, калі ён выкарыстоўвае
жылое памяшканне не па прызначэнні, сістэматычна парушае правы і законныя інтарэсы суседзяў ці безгаспадарча абыходзіцца з жылым
памяшканнем, дапускаючы яго разбурэнне.
Увогуле, нармальны, адэкватны чалавек, які
акуратна плаціць за кватэру, досыць надзейна
абаронены законам — выселіць яго немагчыма.
З іншага боку, правы ўласніка таксама нельга
прызнаць «жалезабетоннымі»: ён таксама можа быць выселены са сваёй кватэры.
Так, згодна з Дэкрэтам Прэзідэнта № 18
ад 24.11.2006 года «Аб дадатковых мерах па
дзяржаўнай абароне дзяцей у недабранадзейных сем'ях», мясцовыя ўлады могуць часова выселіць асоб (і наймальнікаў, і ўласнікаў
кватэр), абавязаных кампенсаваць расходы
на ўтрыманне дзяцей, якіх у іх забрала дзяржава. Такіх гора-бацькоў часова перасяляюць
у жыллё горшых спажывецкіх якасцяў, у тым
ліку і за межы дадзенага населенага пункта.
А іх кватэру дзяржава можа здаць па дагаворы
найму або паднайму іншай асобе, і атрыманыя
грошы пералічваць на рахунак дзіцячага дома,
каб пакрыць выдаткі на ўтрыманне дзяцей.
Акрамя таго, згодна з новым праек там
Жыллёвага кодэкса Беларусі, які рыхтуецца
зараз Палатай прадстаўнікоў да 2-га чытання, прадугледжана магчымасць перасялення ўласніка кватэры за працяглую неаплату
жыллёва-камунальных паслуг у іншае жылое
памяшканне і нават за межы таго населенага
пункта, дзе ён пражывае.

КАПІТАЛЬНЫ РАМОНТ
Да пачатку прыватызацыі жылля стан шматкватэрных дамоў цалкам залежаў ад ЖЭСа,
мясцовых улад і інш. Пасля прыватызацыі, калі
жыхары атрымалі права ўласнасці на свае кватэры, яны сталі не толькі іх уладальнікамі, але
і адначасова саўладальнікамі ліфта, лесвіцы,
даху, сцен, падвала. Між тым, згодна з Жыллёвым кодэксам, утрыманне ўласнасці ляжыць
на ўласніках. У тым ліку ім належыць рабіць і
капрамонт будынкаў. Пакуль мы яшчэ не адчулі
гэтага. Нядаўна пабудаваным дамам капіталь-

ны рамонт не патрэбен, а старыя рамантуюцца,
як і раней, і пры гэтым адрозненняў паміж кватэрамі ўласнікаў і наймальнікаў не робіцца.
Аднак, хутчэй за ўсё, вечна так працягвацца
не будзе: рана ці позна капрамонт на ўласнікаў усё ж, напэўна, «павесяць». І сумы будуць
такія, што, магчыма, на яго прыйдзецца браць
крэдыты ў банках. З гэтага пункту гледжання
непрыватызаваная кватэра, вядома, лепш —
яе будзе рамантаваць уласнік, г.зн. дзяржава.

ТАК ЗВАНАЯ АРЭНДНАЯ ПЛАТА
У апошні час распаўсюджваюцца чуткі аб
увядзенні арэнднай платы для жыхароў непрыватызаваных кватэр. Начальнік упраўлення
юрыдычнай працы і кадраў Мінжылкамгаса
Наталля КАЧАН патлумачыла «Звяздзе», што
арэнднай платы за жыллё як такой няма, але
ёсць плата за карыстанне кватэрай, згодна з
арт. 65 Жыллёвага кодэкса. У ім сказана, што
наймальнік абавязаны ўносіць плату за карыстанне кватэрай і камунальныя паслугі.
Акрамя таго, існуе пастанова Савета Міністраў № 1332 ад 25 жніўня 1999 года, п. 1.1 якой
абвяшчае: плата за карыстанне жылым памяшканнем спаганяецца, зыходзячы з агульнай плошчы займанага жылога памяшкання
і з улікам стаўкі платы за карыстанне жылым
памяшканнем, вызначанай у адпаведнасці з
заканадаўствам. У ім таксама сказана, што
пасля ліквідацыі перакрыжаванага субсідавання павінен быць вызначаны памер платы
за карыстанне жылым памяшканнем. Але перакрыжаванае субсідаванне так да гэтага часу
і не ліквідавана, таму плата не ўстаноўлена.
Гэта значыць, што юрыдычна такая норма
ёсць (яна ўстаноўлена Жыллёвым кодэксам і
пастановай урада ўжо даўно), але стаўка платы
так і не вызначана і, атрымліваецца, фактычна
яе няма. Сёння наймальнікі кватэр плацяць толькі за тэхабслугоўванне і камунальныя паслугі.
У праекце Жыллёвага кодэкса, які рыхтуецца
зараз Палатай прадстаўнікоў да 2-га чытання,
гэтае пытанне ўрэгулявана больш дэталёва. У
ім ёсць цэлы раздзел па гэтым пытанні. Там прапісаны ўсе плацяжы, якія будуць ажыццяўляць
уласнік кватэры і наймальнік. У прыватнасці, там
сказана, што ўласнік кватэры не будзе ўносіць
плату за карыстанне жылым памяшканнем, а
вось наймальнік абавязаны будзе гэта рабіць.
З уступленнем у сілу Кодэкса на працягу
6 месяцаў усё заканадаўства павінна быць
прыведзена ў адпаведнасць з ім. І па заканчэнні гэтых 6 месяцаў, па логіцы, і можна будзе чакаць, што такая норма, як «плата за
карыстанне кватэрай», пачне прымяняцца на
практыцы. Але сёння ніхто не можа сказаць
дакладна, калі яна будзе ўведзена і колькі
наймальнік будзе плаціць.

ПАДАТКІ НА НЕРУХОМАСЦЬ
Паводле слоў начальніка ўпраўлення падаткаабкладання грамадзян, дэкларавання
даходаў і маёмасці Міністэрства па падатках

ШТУЧНА ЗАВЫШАЦЬ ПАМЕР ШТРАФАЎ
СУДЫ НЕ БУДУЦЬ
З 1 красавіка базавая велічыня ў Беларусі вырасла практычна ў тры разы
— да Br100 тыс. У сувязі з гэтым заканамерна ўзнікае пытанне — як новаўвядзенне адаб'ецца на адміністрацыйных штрафах? Яны аўтаматычна
павялічацца ўтрая альбо суды будуць
нейкім чынам карэкціраваць падыходы
пры прызначэнні грашовага пакарання?
З гэтым пытаннем, якое хвалюе многіх,
«Звязда» звярнулася да кампетэнтнага
суразмоўцы — намесніка старшыні Вышэйшага Гаспадарчага Суда Аляксея
ЯГОРАВА.
— Гаспадарчыя суды прызначаюць штрафы
і іншыя плацяжы ў базавых велічынях, — нагадаў суразмоўца. — Заўважу, што за ўвесь час
прымянення паняцця базавай велічыні такі яе
рост назіраецца ўпершыню. Таму, зразумела,
грамадства ўспрымае гэта вельмі хваравіта.
Разам з тым, з рос там памеру базавай
велічыні грамадская небяспека правапарушэнняў ніяк не змянілася. І кіраўніцтва Вышэйшага Гаспадарчага Суда цудоўна гэта

разумее. Менавіта таму і арыентуе рэгіянальныя гаспадарчыя суды пазбягаць штучнага
ўзмацнення адміністрацыйнай адказнасці.
Але, зразумела, у межах магчымасцяў, якія
дае закон.
— Суды могуць і павінны прызначаць штрафы так, каб суразмернасць матэрыяльнай
адказнасці захавалася, — адзначыў Аляксей
Ягораў. — Умоўна кажучы, калі па канкрэтным
артыкуле ёсць магчымасць накласці штраф ад
0 да, напрыклад, 10 базавых велічынь, то суд
правамерна можа прымяніць адказнасць не ў
памеры 10 базавых, а ў памеры 3, 4 ці 5. Такім
чынам, выніковая сума штрафу (разлічаная
зыходзячы з новага памеру базавай) будзе
прыкладна роўнай суме, якую грамадзянін заплаціў бы да 1 красавіка.
Разам з тым закон ёсць закон. І калі па канкрэтным парушэнні ніжні парог абмежаваны не
нулём, а, напрыклад, 20 базавымі велічынямі,
то, відавочна, суд будзе прытрымлівацца гэтых
нормаў. Але пры гэтым таксама арыентавацца
на прынцып суразмернасці, накладаць, у межах
магчымасці, максімальна мяккае пакаранне.
Надзея ДРЫЛА.

Пра перспектывы відэаканферэнцсувязі ў судаводстве:
— Усяго за першы квартал гэтага года праведзена каля 30 судовых пасяджэнняў пры дапамозе сістэмы відэаканферэнцсувязі, — распавёў Аляксей Ягораў. — Гэта вельмі зручна,
эфектыўна і эканамічна выгадна. Напрыклад, падатковай інспекцыі і індывідуальнаму прадпрымальніку з Брэста не абавязкова траціць час і грошы, каб прыехаць у Мінск на разгляд справы
ў Вышэйшым Гаспадарчым Судзе. Ім дастаткова прыйсці ў гаспадарчы суд свайго абласнога
цэнтра, дзе абсталявана відэастудыя. Тым не менш, мы не навязваем гэту магчымасць суб'ектам гаспадарання і грамадзянам, мы проста прапаноўваем. І гэту практыку плануем развіваць.
У планах — абсталяваць неабходнай апаратурай кожны раён Беларусі.

ВГС прапаноўвае
прымяняць канфіскацыю
толькі да ўласніка маёмасці
Сёння рыхтуюцца прапановы аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у заканадаўства аб адміністрацыйнай адказнасці. Адна з прапаноў звязана з прымяненнем канфіскацыі маёмасці толькі ў
дачыненні да яе ўласніка. Так, паводле
слоў Аляксея Ягорава, цяпер па многіх артыкулах КаАП канфіскаваць маёмасць можна незалежна ад таго, у чыёй
уласнасці яна знаходзіцца.
— Напрыклад, вы з'яўляецеся ўласнікам аў тамашыны, на якой ваш знаёмы здзейсніў адміністрацыйнае правапарушэнне, — тлумачыць суразмоўца. — Па заканадаўстве гэту машыну
суд можа ў вас канфіскаваць. Калі ж
змены, якія прапаноўваюцца, будуць
ухва ле ны, то аў та ма біль у вас канфіскаваць не змогуць. Такім чынам,
уласнік будзе абаронены. Але ўзнікае
заканамернае пытанне: як пакараць
правапарушальніка? На мой погляд,
з яго можна спагнаць кошт гэтага аўтамабіля.
Пакет змен у адміністрацыйнае заканадаўства ў цэлым звязаны з Дырэктывай № 4. Паводле слоў Аляксея Ягорава, у самы бліжэйшы час адпаведны законапраект будзе ўнесены ў парламент
і разгледжаны ў першым чытанні.

«СПРАВА АБ ЗАБОЙСТВЕ ШКОЛЬНІЦЫ
Ў НАВАГОДНЮЮ НОЧ МОЖА ЎВАЙСЦІ Ў ПАДРУЧНІКІ»
Нямногім больш за 100 дзён прайшло з дня
стварэння Следчага камітэта Беларусі. Гэта ўжо тэрмін, пасля якога можна рабіць
пэўныя высновы, падводзіць прамежкавыя
вынікі. Што, прынамсі, і зрабіў учора падчас
адкрытага дыялогу з журналістамі старшыня Следчага камітэта Беларусі Валерый
ВАКУЛЬЧЫК.
Пытанні ў адрас Валерыя Паўлавіча сыпаліся
адно за другім на працягу больш як гадзіны. Тычыліся яны як спецыфікі працы новага ведамства,
планаў на перспектыву, так і вынікаў расследавання канкрэтных гучных крымінальных спраў.
Зразумела, спыталіся і пра першую крымінальную
справу Следчага камітэта — забойства школьніцы ў навагоднюю ноч у Столінскім раёне. Усіх цікавіла, на якім этапе знаходзіцца расследаванне,
канкрэтны матыў злачынства.
— Сапраўды, так атрымалася, што гэтая крымінальная справа стала знакавай, у тым ліку і
для Следчага камітэта, — адзначыў Валерый
Ва куль чык. — Бо за бой ства Юліі Ля шук адбылося не прос та ў першы дзень, а ў першыя
гадзіны існавання Следчага камітэта. З экзаменам следчыя справіліся дастаткова паспяхова.
Фактычна крымінальную справу раскрылі следчым шляхам. Аднак неабходна адзначыць, што
ў цэлым у раскрыцці злачынства значную ролю
адыграў крыміналіст, бо менавіта ён выявіў геном падазронага, цяпер ужо абвінавачванага,
на рэчах забітай. І гэта дазволіла знайсці забойцу. Затым падчас агляду месца здарэння,

рэчаў забітай устанавілі, што падазроны быў не
адзін. Неўзабаве выйшлі на саўдзельніка. У пошукавых мерапрыемствах ак тыўную дапамогу
аказвалі і аператыўныя супрацоўнікі Мініс тэрства ўнутраных спраў. І мы за гэта ім таксама
вельмі ўдзячны. Фак тычна следства падыходзіць да завяршэння. У бліжэйшы час будуць
завершаны некаторыя экспертызы, у тым ліку і
псіхалагічная экспертыза абвінавачваных, якая
дасць адказ на пытанне аб матыве злачынства.
І недзе ў чэрвені, мяркую, гэтая справа будзе
на кі ра ва на ў суд. У цэлым до ка заў са бра на
дастаткова, вінаватасць абвінавачваных не выклікае ніякіх сумненняў. Ужо зараз мы можам
аб гэтым казаць. Але следства павінна быць
поўным, мы павінны даследаваць усе пытанні
ўсе ба ко ва. Ні я кіх не зра зу ме лас цяў на судзе
быць не павінна.
Валерый Вакульчык мяркуе, што крымінальная
справа аб забойстве школьніцы можа з часам
увайсці ў падручнікі для падрыхтоўкі будучых спецыялістаў. Бо, сапраўды, праведзена класічная
аператыўная і якасная следчая работа, у якой назіралася зладжанае ўзаемадзеянне ўсіх службаў.
Колькі следчых за чатыры месяцы прыцягнута да адказнасці? З якімі пытаннямі звяртаюцца ў Следчы камітэт грамадзяне? Калі
мы ўбачым супрацоўнікаў Следчага камітэта
ў новай форме і колькі яна будзе каштаваць?
Працяг размовы з Валерыем Вакульчыкам
чытайце ў адным з бліжэйшым нумароў.
Надзея ДРЫЛА.

і зборах Беларусі Ірыны КРЫВАРОШЧАНКІ,
плацельшчыкамі падатку на нерухомасць з'яўляюцца фізічныя асобы, якім належаць будынкі
і збудаванні (уключаючы жылыя дамы, садовыя
домікі, дачы, жылыя памяшканні ў шматкватэрных дамах, гаспадарчыя пабудовы), а таксама
машына-месцы, размешчаныя на тэрыторыі
нашай краіны. Падатак на нерухомасць, што
выплачваецца фізічнымі асобамі, вылічаецца
падатковым органам па месцы размяшчэння
аб'екта нерухомай маёмасці.
Але з падаткаабкладаннем нерухомасці ў
нас існуюць дзве асаблівасці.
Па-першае, гэтыя падаткі вялікая колькасць
грамадзян не плаціць, таму што мае льготы. Так,
згодна з інфармацыяй, размешчанай на сайце Міністэрства па падатках і зборах Беларусі,
заканадаўствам вызначаны пералік будынкаў
і збудаванняў, якія вызваляюцца ад падаткаабкладання. У прыватнасці, калі вам належыць на
праве ўласнасці толькі адно жылое памяшканне
(кватэра, пакой) у шматкватэрным жылым доме,
то вы вызваляецеся ад падатку на нерухомасць
у дачыненні да такой кватэры.
У той жа час, калі ў вас маецца ва ўласнасці дзве і больш кватэры, то вызваленню
ад падатку на нерухомую маёмасць падлягае
толькі адна кватэра на ваш выбар. Ільгота прадастаўляецца на падставе пісьмовай заявы
плацельшчыка, якая падаецца ім у падатковы
орган па месцы жыхарства.
У выпадку непадачы фізічнай асобай такой
заявы вызваленню ад падатку на нерухомую
маёмасць падлягае тая кватэра, якая была
набыта (атрымана) ім ва ўласнасць раней за
іншыя жылыя памяшканні.
Другая асаблівасць: падаткі зараз істотна
заніжаны. Дакладней, для іх вылічэння выкарыстоўваюцца сусветныя стаўкі ў 0,1% за год
(у Мінску — 0,2%) ад ацэначнага кошту кватэры, але разлічваюцца яны не ад рынкавага
кошту, а ад ацэнкі ўпаўнаважаным органам
(часцей за ўсё БТІ), якая аказваецца на парадак ніжэйшай за рынкавую.
Такое сённяшняе становішча спраў. Спецыялісты прагназуюць, што з часам мы прыйдзем
да таго, што катэгорыя льготнікаў значна паменшыцца і плаціць падатак на сваю кватэру
будзе пераважная колькасць уласнікаў кватэр. І
адзначаюць, што для гэтага ў дзяржаве павінен
быць наладжаны дакладны ўлік усіх кватэр.
Так што з вялікай доляй верагоднасці можна
прагназаваць, што наймальнікам кватэр давядзецца плаціць за карыстанне жылым памяшканнем, а ўласнікам жылля — падатак на нерухомасць. І яшчэ невядома, што будзе большым.

Даведка «Звязды»
У нашай краіне не прыватызавана 476 500
кватэр, або 12% ад усіх кватэр.
На 1 студзеня 2011 года (звесткі за 2012
год з'явяцца толькі ў маі) у рэспубліцы налічваецца 3.960.600 кватэр агульнай плошчай
224800000 кв.м.

ПРАЦЯГ ТЭМЫ

ЕЎРАПЕЙЦЫ
АДДАЮЦЬ
ПЕРАВАГУ АРЭНДЗЕ
ЖЫЛЛЯ
Сярод еўрапейцаў быць уласнікам кватэры
непапулярна, бо гэта накладае пэўную адказнасць, таму большасць жыхароў Еўропы проста арандуюць жыллё.
Давайце паглядзім, напрыклад, на Германію. Многія немцы разважаюць так: навошта купляць жыллё,
калі можна выбраць любую ўпадабаную кватэру і
зняць яе ў арэнду. Уласная кватэра лічыцца абузай,
прадаць яе бывае складана.
Уласнік кватэры абавязаны рабіць адлічэнні,
удзельнічаць у суфінансаванні, калі агульны сход
прымае рашэнне зрабіць які-небудзь рамонт, мадэрнізацыю і г.д. Гэта адказнасць. У арандатара такіх
абавязкаў няма, толькі квартплата. І яшчэ: арандатар можа атрымаць жыллёвую субсідыю для аплаты
камунальных паслуг. Для ўласніка кватэры гэта немагчыма ні пры якіх абставінах.
Праўда, арэнда кватэры ў Германіі і ў нашай краіне — гэта розныя паняцці. Там, напрыклад, дагавор
арэнды бестэрміновы. Жыві хоць 30-40 гадоў, калі
падабаецца, і ніхто цябе не выселіць, плаці за камуналку і не парушай парадак. Арэнда ўваходзіць у
камунальныя плацяжы і аднолькавая для ўсіх жыхароў дома (у прынцыпе, гэта падобна на тое, як было
ў нас у савецкія часы, калі людзі жылі ў дзяржаўных
кватэрах па дагаворы найму).
У нашай краіне зараз дагавор найму кватэры заключаецца часцей за ўсё на год, але ў любы момант уласнік кватэры мае права скасаваць дагавор
і паказаць на дзверы наймальніку без тлумачэння
прычын. У многіх выпадках наогул ніякіх дакументаў
не афармляецца, і наймальнік існуе «на птушыных
правах» або вусных дамоўленасцях. Плата за арэнду
прызначаецца адвольна і можа змяняцца таксама
адвольна, па жаданні ўласніка кватэры.
Але самае галоўнае адрозненне ў тым, што ў Германіі ўласнікі арэндных дамоў і кватэр шукаюць наймальнікаў (пры гэтым наймальнік — галоўная асоба
на рынку жылля), а ў нашай краіне — наймальнікі
шукаюць свабодныя кватэры (арэндадаўцы або ўласнікі кватэр — галоўныя асобы на рынку, менавіта яны
дыктуюць цэны і ўмовы).
***
У праекце Канцэпцыі дзяржаўнай жыллёвай палітыкі на 2012-2015 гады ў нас закладзена маштабнае
развіццё дзяржаўнага арэнднага жылля. Так, намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Калінін заявіў,
што ў Беларусі плануецца стварыць такі аб'ём арэнднага жылля, які дазволіць нашым людзям свабодна
міграваць па гарадах у пошуках лепшай працы (цяпер
жа многія прывязаны менавіта да жылплошчы).
Згодна з Канцэпцыяй дзяржаўнай жыллёвай палітыкі, да 2015 года плануецца выйсці на 2 млн кв.
метраў арэнднага жылля, якое будзе прадастаўляцца
па даступных цэнах. Як і калі будзе выкананы гэты
паказчык, пажывём — пабачым.
Святлана БУСЬКО.

ГЕАПАЛІТЫЧНЫ АГЛЯД ТЫДНЯ
Адна з найбольш цікавых навін тыдня
звязана з нарастаючай канкурэнцыяй
ЗША і Кітая за ўладу ў свеце. Як стала вядома, ЗША стварылі новае разведвальнае агенцтва для ўзмацнення
амерыканскай разведкі ў Іране і Кітаі.
Пры гэтым, вядома, асноўнай мэтай
новага разведвальнага агенцтва з'яўляецца Кітай.
Амерыканцам не пазайздросціш. У іх хранічны недахоп спецыялістаў па Кітаі, з рэлевантным веданнем кітайскай мовы і культуры, асаблівасцяў цяперашняга эканамічнага
курсу краіны, разуменнем стратэгіі і тактыкі
экспансіі Кітая. У кітайцаў, у адрозненне ад
ЗША, спецыялістаў па Злучаных Штатах, якія
дэталёва разбіраюцца ва ўсіх нюансах амерыканскіх рэалій, звышдастаткова. Акрамя
гэтага, у іх распараджэнні таксама шматмільённая кітайская дыяспара на тэрыторыі
ЗША, якая забяспечвае кітайскі ўрад усёй
неабходнай інфармацыяй. З гэтым і звязана
стварэнне новага разведвальнага агенцтва:
амерыканскі ўрад спрабуе пераадолець дэфіцыт у разведвальнай інфармацыі аб магутным кітайскім канкурэнце. Паралельна будзе
збірацца інфармацыя аб важных саюзніках
Кітая — ад Ірана да КНДР.
Узрастае ўзровень антыізраільскай кансалідацыі найбуйнейшых краін з ісламскім
насельніцтвам, якія раней выступалі звёнамі
амерыканскай палітыкі па падтрымцы Ізраіля. Сенсацыяй тыдня стаў разрыў Егіптам у
аднабаковым парадку дамовы з Ізраілем
аб пастаўках прыроднага газу. Пастаўкі
егіпецкага газу ў Ізраіль працягваліся больш
як 30 гадоў і вельмі важныя для зладжанай
працы энергасістэмы краіны. Нагадаем, што

«КАРОЛЬ ЛЕЎ» ВЫВЕЎ БАСКАЎ
У ФІНАЛ ЛІГІ ЕЎРОПЫ
Упершыню за 35 гадоў «Атлетык» з Більбаа прабіўся ў
фінал Еўракубкаў.
У паўфінальнай стадыі Лігі Еўропы баскі здолелі перайграць
лісабонскі «Спортынг». І калі ў гасцях каманда Марсэла Б'елсы
саступіла, дык дома атрымала бліскучую перамогу — 3:1. Рашаючы гол забіў Фернанда Льярэнтэ па мянушцы «Кароль Леў», які
вырашыў усе пытанні літаральна на апошніх хвілінах матча.
— Якім будзе фінал? Не ведаю, але сёння я плакаў, — шчыра
прызнаўся Льярэнтэ. — Спадзяюся, справядлівасць возьме верх.
Я шалёна люблю гэту каманду, гэтыя колеры. Мы заслугоўваем
перамогу ў фінале.
Нагадаем, што ў мінулы раз «Атлетык» гуляў у фінале Еўракубкаў у далёкім 1977 годзе, калі ў паядынку за Кубак УЕФА саступіў
турынскаму «Ювентусу».
У другім паўфінале мадрыдскі «Атлетыка» сустракаўся з «Валенсіяй». Але тут усё абышлося без драматызму. Мадрыдцы
двойчы ўпэўнена перамаглі саперніка (4:2, 1:0) і выйшлі ў фінал
Лігі Еўропы, нягледзячы на тое, што другі матч з-за выдалення
«матраснікам» давялося заканчваць у меншасці.
— Мы можам ганарыцца гэтым вынікам, — кажа паўабаронца «Атлетыка» Хуанфран. — Мы не
па кі нулі шан цаў
«Валенсіі» ў гэтым
супрацьстаянні.
Іспанскі фінал
ад будзец ца ўжо
хут ка — 9 мая.
Матч прыме Нацыянальны стадыён у Бухарэсце.
Тарас
ШЧЫРЫ.

пасля егіпецкай рэвалюцыі падрывы трубаправода па-антыізраільску настроенымі грамадзянамі Егіпта настолькі пачасціліся, што
сталі будзённасцю. Відавочна, што разрыў
дагавора адлюстроўвае новы кірунак знешняй палітыкі Егіпта — замест падтрымкі ЗША
ў абароне Ізраіля, Егіпет можа трансфармавацца ў адну з пагроз для нацыянальнай
бяспекі ізраільцян. На гэтым фоне паведамленне аб тым, што Турцыя заблакіруе ўдзел
Ізраіля ў чыкагскім саміце НАТА 20 і 21 мая,
выглядае другім сур'ёзным папярэджаннем.
Турцыя, як член НАТА, у тэорыі павінна падтрымліваць амерыканскіх саюзнікаў, наадварот, паслядоўна дыстанцуецца па гэтым
аспекце ад ЗША. Калі ўлічыць, што астатнія
буйныя краіны з мусульманскім насельніцтвам ніколі і не ўтойвалі сур'ёзных антыізраільскіх настрояў, знешнепалітычнае становішча для Ізраіля сур'ёзна ўскладняецца. Гэта
можа быць адной з прычын таго, што ваенная акцыя супраць атамных аб'ектаў Ірана з
боку Ізраіля, якая шырока абмяркоўваецца,
так і не ажыццяўляецца. У цяперашняй сітуацыі Ізраілю не хапала яшчэ атакаваць адну
з краін ісламу, каб непрыязная пазіцыя краін з ісламскім насельніцтвам стала адкрыта
варожай.
Нядзельныя прэзідэнцкія выбары ў Францыі не сталі сенсацыяй. Як і прадказвалі сацыёлагі, дзейны прэзідэнт у першым туры крыху
саступіў асноўнаму канкурэнту ад сацыялістаў
Франсуа Аланду. У другім раўндзе паміж імі адбудзецца вырашальная схватка. У чым жа прычына нізкай папулярнасці прэзідэнта Сарказі,
за якога прагаласавала толькі крыху больш за
чвэрць выбаршчыкаў? Вядома, у краіне ёсць
сур'ёзныя праблемы з эканомікай і высокім
узроўнем беспрацоўя, якія б'юць па рэйтын-

гу дзейнага прэзідэнта і выклікаюць жаданне
галасаваць за яго канкурэнтаў. Але не варта
забываць і пра вельмі сур'ёзную трансфармацыю ў знешняй палітыцы Францыі, да якой
аказаўся не падрыхтаваным электарат. Сарказі вельмі цесна ўцягнуў Францыю ў НАТА, пры
тым, што дамінуючыя ў НАТА амерыканцы,
мякка кажучы, не вельмі папулярныя ў Францыі. За грубы ціск і ваенныя базы па ўсім свеце,
ваенныя ўварванні. Больш за тое, летась Сарказі ўмудрыўся ўцягнуць Францыю ў ваенную
аванцюру ў Лівіі пад флагам НАТА, што таксама дастаткова неадназначна ацэньваецца ў
краіне. Даволі радыкальная і палітыка Сарказі
на збліжэнне з Германіяй. Многія французы
яшчэ памятаюць аб ініцыятывах Германіі па
развязванні Першай і Другой сусветных войнаў і аб стратах французскага народа ў гэтых
войнах. Нягледзячы на ўзросшы таваразварот
і ўзаемныя інвестыцыі ў франка-германскіх адносінах, на бытавым узроўні паміж французамі
і немцамі захоўваецца сур'ёзнае напружанне.
Сарказі — занадта прагерманскі прэзідэнт, каб
захаваць ранейшую папулярнасць. Тым больш
што ў саюзе з Германіяй, Францыя не можа
па сваім патэнцыяле іграць першую скрыпку.
«Дык хто ж тады перамог у абедзвюх войнах,
Францыя або Германія, — пытаюцца незадаволеныя абывацелі, — калі французскі прэзідэнт
падтаквае канцлеру Германіі? І адпаведна галасуюць. І хоць Аланд па гэтых пытаннях можа
аказацца другім Сарказі ў сваёй палітыцы, гэта
яшчэ трэба будзе высветліць на практыцы.
Сарказі ж названыя памылкі ўжо зрабіў.
Сяргей КІЗІМА,
загадчык кафедры міжнародных
адносін Акадэміі кіравання
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь,
доктар палітычных навук.

БЕЛАРУСАЧКА

Песня «Беларусачка» Алеся Ставера і Юрыя
Семянякі вабіць шчырасцю, чысцінёй пачуццяў і намераў. Паэтычныя радкі вымалёўваюць
адухоўленае аблічча прывабнай асобы, а мелодыя стварае прыўзняты рамантычны настрой,
прасвятляе, скіроўвае на аптымістычнае ўспрыманне далёкіх дарог і непазбежных разлук, на
шчаслівае вяртанне да родных вытокаў.

Песенны вобраз беларускай дзяўчыны складваўся ў Алеся Ставера падчас вандровак па Беларусі,
па Саюзе. У савецкі час творчыя людзі пастаянна
выязджалі на сустрэчы ў навучальныя ўстановы,
воінскія часці, на прадпрыемствы. Аднойчы ў 1967
годзе пры вяртанні з Барысава пасля выступлення ў паэта ўзніклі простыя, але вельмі душэўныя і

прыдатныя для песні мастацкія строфы. Той самай
вясною Юрый Семяняка паклаў іх на музыку. І новая
песня весела загучала. Спачатку на бяседах, у якіх
удзельнічалі паэт ці кампазітар, у аматарскіх гуртах,
а потым перакінулася за акіян — у асяродкі нашых
суайчыннікаў у ЗША, Аўстралію.
У 1975 годзе «Песняры» з гастроляў па ЗША,
дзе сустрэліся з беларускім і амерыканскім спеваком Данчыкам (Багданам Андрусішыным), прывезлі жыццепрамяністую песню «Беларусачка».
Ансамбль уключыў яе ў рэпертуар, спяваў на Маскоўскай Алімпіядзе. Цяпер яна гучыць у радыё- і
тэлепраграмах у выкананні «Песняроў», Данчыка,
маладых артыстаў. Тэкст песні «Беларусачка» перакладзены на іншыя мовы.
Падрыхтаваў Міхась ШАВЫРКІН.
Верш Алеся СТАВЕРА
Музыка Юрыя СЕМЯНЯКІ

Я гляджу на твае косы русыя,
Не магу наглядзецца ніяк,
Беларусачка, беларусачка,
Дарагая сяброўка мая.
У краях незнаёмых, нязведаных
Буду ў радасці я ці ў журбе,
Беларусачка, беларусачка,
Не забуду ніколі цябе.
Я вярнуся к табе, сінявокая,
Калі ў кветкі адзенецца край.
Беларусачка, беларусачка,
Ты хоць зрэдку мяне ўспамінай.
Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца.

