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ЛЬГОТ НУЮ КВА ТЭ РУ 
МОЖ НА ПРА ДАЦЬ 

ТОЛЬ КІ Ў ВЫ КЛЮЧ НЫХ 
ВЫ ПАД КАХ

На пы тан ні на шых чы та чоў ад каз вае 

ад ва кат 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 Сня жа на 

БА ХО РЫ НА.

Да па ма жы це ра за брац ца ў на ступ ным пы-

тан ні: пас ля раз во ду па ра шэн ні су да мне да-

ста ла ся до ля ў двух па ка ё вай ква тэ ры. Дру гая 

до ля пе рай шла бы лой жон цы з не паў на лет-

нім дзі цем. Ква тэ ра льгот ная. Па ра шэн ні су-

да льгот ны крэ дыт быў так са ма па дзе ле ны 

ад па вед на до лям. На ця пе раш ні мо мант мы 

прый шлі да ўза ем най зго ды: пра даць ква тэ ру 

цал кам. Пад ка жы це, з ча го па чаць і як дзей-

ні чаць у да лей шым? (Вік тар Льво віч Та лай, 
Ма ла дзеч на.)

— Згод на з за ка на даў ствам жыл лё, на бы тае 
з да па мо гай іль гот на га крэ ды ту, у пе ры яд па-
га шэн ня гэ та га крэ ды ту про да жу не пад ля гае. 
У вы пад ку да тэр мі но ва га іль гот на га па га шэн ня 
крэ ды ту пра даць ква тэ ру мож на толь кі ў вы-
ключ ных вы пад ках, з да зво лу мяс цо ва га вы-
кан ка ма. Да та кіх вы пад каў ад но сяць пе ра езд 
у ін шую мяс цо васць, ска са ван не шлю бу і не ка-
то рыя ін шыя. Та му вам спа чат ку трэ ба знай сці 
срод кі і па га сіць крэ дыт, а за тым звяр нуц ца з за-
явай у мяс цо вы рас па рад чы і вы ка наў чы ор ган 
па атры ман не да зво лу на про даж ква тэ ры.

* * *
Ці мож на до лю ква тэ ры здаць у за клад або 

пра даць без зго ды дру го га ўлас ні ка? 1/2 ква-

тэ ры ў ма ёй улас нас ці, 1/2 — улас насць бра-

та. Аса бо вы ра ху нак адзін. Брат бу дуе жыл лё 

і хо ча пра даць або за клас ці бан ку сваю до лю, 

каб не браць крэ дыт. Ці мо жа ён гэ та зра біць 

без ма ёй зго ды? Што на огул мож на зра біць з 

1/2 ква тэ ры, ка лі пра пі са ныя мы двое і ўлас насць 

на два іх? (Тац ця на Сянь ко, На ва по лацк.)
— Згод на з па тра ба ван ня мі Гра ма дзян ска га 

ко дэк са са ўла даль нік мо жа і за клас ці, і пра-
даць сваю до лю. Але ёсць асаб лі вы па ра дак 
про да жу та кой до лі. Тут брат па ві нен вы ка наць 
ва ша пе ра важ нае пра ва куп лі, г. зн. спа чат ку 
пра па на ваць ку піць яе вам. У вы пад ку, ка лі вы 
ад мо ві це ся аль бо на пра ця гу ме ся ца не ад ка-
жа це на яго пра па но ву, та ды ён мо жа пра даць 
яе ней кай трэ цяй асо бе.

Што да ты чыц ца за кла ду, то ён мо жа за клас-
ці сваю до лю без ва шай зго ды, але ка лі банк 
у да лей шым бу дзе рэа лі зоў ваць за кла дзе ную 
ма ё масць (пры не за ха ван ні па тра ба ван няў крэ-
дыт на га да га во ра), ён, зноў жа, па ві нен пра па-
на ваць спа чат ку вам вы ку піць гэ тую до лю.

І яшчэ адзін мо мант: ваш брат не мо жа пра-
даць сваю до лю ква тэ ры па больш ніз кай ца не, 
чым пра па на ваў спа чат ку вам.

А з на го ды ва ша га пы тан ня аб тым, што нао-
гул ваш брат мо жа зра біць са сва ёй па ло вай 
ква тэ ры, то ён мо жа яе, апроч тых мо ман таў, 
якія мы толь кі што раз гле дзе лі, яшчэ па да рыць 
або зра біць за вя шчан не.

* * *
Атры ма ла ў спад чы ну дом у вёс цы. У тэх-

паш пар це, зроб ле ным у 1989 го дзе, зна чыц ца 

дзевяць гас па дар чых па бу доў. Да на шых дзён 

«да жы лі» толь кі тры — усе ас тат нія, драў ля ныя, 

раз бу ры лі ся і бы лі ра за бра ны на дро вы. Ці не 

па ўста не пы тан няў пры афарм лен ні спад чы ны 

і вы ра бе но ва га тэх паш пар та? Што ра біць, каб 

па збег нуць штра фу і ін шых санк цый? (Жан на 
Ле а ні да ва, Мінск.)

— Для па чат ку вам трэ ба звяр нуц ца да на-
та ры у са для атры ман ня па свед чан ня аб пра ве 
на спад чы ну на гэ ты дом. На та ры ус вы дае да-
ку мен ты зы хо дзя чы з та го, што на пі са на ў тэх-
паш пар це. Гэ та зна чыць, вы фак тыч на атрым-
лі ва е це ў спад чы ну дом і дзевяць гас па дар чых 
па бу доў. За тым, ка лі вы атры ма е це пра ва ўлас-
нас ці, вам не аб ход на бу дзе звяр нуц ца ў мяс цо-
вы фі лі ял або бю ро дзяр жаў на га агенц тва па 
дзярж рэ гіст ра цыі і зя мель ным ка даст ры. Вы 
за пра ша е це прад стаў ні коў гэ та га фі лі яла або 
бю ро для скла дан ня ве да мас ці тэх ніч ных ха-
рак та рыс тык, дзе бу дуць за фік са ва ныя зме ны 
ў коль кас ці гас па дар чых па бу доў. І ка лі пры гэ-
тым не па ру ша ны якія-не будзь нор мы тэх ніч най 
да ку мен та цыі, то гэ тыя зме ны за рэ гіст ру юць і 
вы да дуць вам но вы тэх паш парт. Ду ма ем, ні я-
кіх санк цый аль бо штра фу ў ва шым вы пад ку 
не па він на быць.

Свят ла на БУСЬ КО.

У аб лас ным ту ры бы ло прад стаў ле-

на больш за 30 на ва тар скіх рас пра-

цо вак. На прэ зен та цыі мож на бы ло 

ўба чыць пра мыс ло выя, аграр ныя, 

эка ла гіч ныя, са цы яль ныя пра ек ты. 

Знач ную част ку скла лі рас пра цоў кі 

з вы ка ры стан нем ІТ-тэх на ло гій.

На прык лад, у лі цэі № 1 Грод на рас пра-
ца ва лі ма біль ную пра гра му для ванд роў-
ні каў. Яна дае маг чы масць па зна ё міц ца 
з гіс то ры яй го ра да ў пэў ным ра кур се — 
ту рыс тыч ным, куль тур ным ці ду хоў ным. 
Га лоў нае — тут ёсць кар ты. Пра гра ма мае 
анг ла моў ны ва ры янт. А ў бу ду чы ні яна 
бу дзе на поль скай і лі тоў скай мо вах. Яе 
мож на спам па ваць па QR- ко дзе і ўста ля-
ваць на ма біль ны тэ ле фон. Лі цэ іс ты ма юць 
на мер рас пра ца ваць та кую пра гра му для 
ін шых рэ гі ё наў Бе ла ру сі.

Са праўд ную ма ру для дач ні каў пра па ну-
юць вуч ні з СШ № 12 Грод на. Гэ та цяп лі ца 
на дыс тан цый ным кі ра ван ні. Для ад па вед-
на га мік ра клі ма ту яе трэ ба аб ста ля ваць 
элект рон най на чын кай. Аў та ном насць за-
бяс пе чаць со неч ныя ба та рэі. Юныя рас пра-
цоў шчы кі на па чат ку вы ву чы лі асаб лі вас ці 
рос ту ага род нін ных куль тур, іх свет ла вы, 
цеп ла вы і хар чо вы рэ жы мы. У пра мыс-
ло вых маш та бах іс ну юць та кія ана ла гі, а 
школь ні кі пра па ну юць дач ны ва ры янт цяп-
лі цы, якая бу дзе кі ра вац ца праз ін тэр нэт. 
Маг чы ма, гэ та цяп лі цы бу ду чы ні...

Больш пры зем ле ны пра ект, але да во-
лі ці ка вы, прэ зен та ва ла ма ла дая ма ці ў 
дэ крэ це Ка ця ры на Юрэ віч. Яна пра па нуе 
аль тэр на ты ву дзі ця чым ар та пе дыч ным 
ды ван кам і маг ніт на-ма саж ным вус ціл кам 
для ступ няў. Ка ця ры на пра па нуе пры ста-
са ваць да шкар пэ так бу сін кі для ма са жу. 
Мож на да ар та пе дыч най вус ціл кі да даць 
не каль кі ма саж ных эле мен таў для па ляп-
шэн ня кро ва зва ро ту. Гэ та мо гуць быць 
дроб ныя эле мен ты з роз ных пры род ных 
ма тэ ры я лаў — дрэ ва ці глі ны.

Тэ му вус ці лак, але з тэх ніч ным ухі лам, 
прад ста ві ла і Па лі на Жак са Сло ні ма. Яна 
пра па нуе вы ка рыс тоў ваць для суш кі абут ку 
вуг ля род ную стуж ку, якая пра шы ва ец ца 
ўнут ры вус ціл кі. У па раў на нні з пра мыс ло-
вым ана ла гам, ка жа Па лі на, менш вы га рае 
кіс ла ро ду, да та го ж на пру жа насць у элект-
ра сет цы не 220 воль таў, а ўся го 12.

Дзяў чы на так са ма пра па нуе вы ка рыс-
тоў ваць вуг ля род ную стуж ку для па да-
грэ ву аў та ма біль ных крэс лаў. Та кая ідэя 
ўзнік ла ў вы ні ку на зі ран ня за та там і яго 
ста рым аў та ма бі лем, расказвае Па лі на. 
Каб ён не мёрз, па куль ру ха вік ма шы ны 
не пра цуе, дач ка і пры ду ма ла яму та кую 
грэл ку-на кід ку. Гэ ты пра ект, да рэ чы, абра-
ны на рэс пуб лі кан скі кон курс.

У лі ку пе ра мож цаў аб лас но га ту ра і 
стар ша клас нік Іван Сіль ва но віч са Скі дзе-
ля. Яго вы на ход ства звя за на з шы ро кім 
вы ка ры стан нем п'е за э ле мен та. На прык-
лад, мож на за мя ніць на яго ба та рэй кі ў 
аў та ма бі лях, якія вы ка рыс тоў ва юц ца пры 
раз бла кі роў цы сіг на лі за цыі. Аль бо да даць 
у кра соў кі, якія бу дуць зі ха цець. Але ўсё гэ-
та дро бя зі, ка жа Іван. П'е за э лект рыч насць 
мож на вы ка рыс тоў ваць больш маш таб на. 
На прык лад, пры ма ца ваць п'е заплён ку да 
да рож на га па лат на, каб аў та ма бі лі пад час 
ру ху па да ро зе вы пра цоў ва лі элект ра энер-
гію для асвят лен ня яе ліх та ра мі. Па сло-
вах хлоп ца, гэ тая ідэя прый шла ў пра цэ се 
роз ду му, як атры маць элект ра энер гію без 
шко ды для на ва коль на га ася род дзя.

— За раз га лоў ны трэнд — гэ та тэх на-
ла гіч ныя пра ек ты, — за ўва жае член экс-

перт най ка мі сіі Алег КАР ШУК. — Но вая 
ге не ра цыя мо ла дзі сва і мі тэх ніч ны мі пра-
па но ва мі мо жа вы ра шыць пэў ную за да чу 
на род най гас па дар кі. За гэ тым бу ду чы ня, 
і пры рост та кіх пра ек таў сё ле та за ўваж ны. 
Пе ра ва жа юць пра ек ты, якія ство ра ны на 
сты ку на вук. На прык лад, «ра зум нае» зем-
ля роб ства і ІТ-тэх на ло гіі, іх аб' яд нан не дае 
пра рыў ны ва ры янт. Гэ та га лоў ны кі ру нак, 
на які вя дуць па ля ван не ін вес та ры.

Аб бу ду чым стар та пе ма рыць сту дэнт ка 
ГрДУ Да р'я Ра ма ноў ская. Яна зай ма ец ца 
рас пра цоў кай тэх на ло гіі вы ра баў з па лі-
ме раў вы со ка га ціс ку на пры кла дзе смец-
це сар та валь на га за во да пад Грод нам. 
У пе ра пра цоў ку та кія ад хо ды амаль не 
ідуць (ма лоч ныя па ке ты, па ке ты для 
смец ця і інш.). Да ша лі чыць, што з не-
пры дат на га плас ты ку мож на ра біць па іл кі 
і кар муш кі для жы вёл на фер мах ці на ват 

ага ро джу. Сту дэнт ка рас ка за ла, што тэх-
на ло гія рас пра ца ва на, не ха пае толь кі аб-
ста ля ван ня. Ка лі зной дзец ца парт нёр, яна 
змо жа за рэ гіст ра вац ца ў якас ці рэ зі дэн та 
тэх на пар ка і пра цяг ваць свой пра ект, які, 
да рэ чы, так са ма ўвай шоў у пя цёр ку най-
леп шых.

— Ідэя кон кур су не толь кі у тым, каб 
вы браць кан крэт ны пра ект, але і ў тым, 
каб вы рас ціць іні цы я тыў ных дзя цей, даць 
ім маг чы масць маш та ба ван ня ма лень ка га 
пра ек та, — раз ва жае Алег Кар шук. — Для 
гэ та га вя лі кіх гро шай не трэ ба. На прык-
лад, у кра і нах-су сед ках гэ та вя дзец ца ў 
рам ках аду ка цый ных струк тур. А ка лі з'яў-
ля ец ца пра дукт, які мож на пра даць, яго 
прад стаў ля юць ад ра зу ў не каль кіх кра і-
нах, і гэ та дае знач ны эка на міч ны эфект 
і вы клі кае за ці каў ле насць у дзя цей. Гэ та 
тая тэх на ла гіч ная бу ду чы ня, якая дасць 
раз віц цё на ступ ным па ка лен ням. А так са-
ма но выя ідэі для са ма рэа лі за цыі, да ча го 
за раз мно гія імк нуц ца.

На рэс пуб лі кан скі кон курс так са ма вы-
бра ны пра ект школь ні каў Зэ львен скай 
гім на зіі. Яны прад ста ві лі курс па фі нан-
са вай аду ка ва нас ці праз дыс тан цый нае 
на ву чан не. За ці ка ві ла ка мі сію і ме ды цын-
ская рас пра цоў ка ма ла до га ўра ча Іа ан ны 
Іваш кі аб спо са бе ўзнаў лен ня цэ лас нас ці 
ба ра бан най пе ра по нкі пас ля траў мы. Для 
гэ та га яна пра па нуе вы ка рыс таць аў та фіб-
рын ную плён ку, атры ма ную з кры ві са мо га 
па цы ен та. Вы зна чы ла ка мі сія і са цы яль-
ны пра ект ма ла дых пе да го гаў СШ № 35 
Грод на. Пры пад трым цы ва лан цё раў яны 
ства ра юць так тыль ныя кні гі для дзя цей з 
аслаб ле ным зро кам.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

СТАР ТАП-РУХ РО БІЦЬ 
СТАЎ КУ НА ТЭХ НА ЛО ГІІ

За пра ва ўдзель ні чаць у рэс пуб лі кан скім кон кур се «Сто ідэй для Бе ла ру сі» 
спа бор ні ча лі ма ла дыя вы на ход ні кі Гро дзен скай воб лас ці

Пер шы фес ты валь ліч ба вых тэх на ло гій DіgіFЕST прой дзе 

ў ГрДУ імя Ян кі Ку па лы. 

Га лоў ная мэ та ме ра пры ем ства — сты му ля ваць ці ка васць дзя цей 
да ліч ба вых тэх на ло гій і ро ба та тэх ні кі. Пра гра ма фес ты ва лю пра-
ду ма на з улі кам уз рос ту ўдзель ні каў. Так, сту дэн там, на ву чэн цам 
ка ле джаў і стар ша клас ні кам бу дуць пра па на ва ныя май стар-кла сы 
па пра гра ма ван ні мік ра кант ро ле раў, ро ба та тэх ні цы, 3D-ма дэ ля ван-
ні і дру ку, пра ек та ван ні пра грам і ра бо це з плат фор май «Ін тэр нэт 
рэ чаў». Ка гось ці за ці ка вяць май стар-кла сы па пра гра ма ван ні і 
кі ра ван ні бес пі лот ны мі транс парт ны мі срод ка мі, кан стру я ван ні ро ба-
таў, пра гра ма ван ні шмат функ цыя наль ных ро ба таў-ма ні пу ля та раў, 
вы ка нан ні роз ных чар ця жоў, схем і ма люн каў.

Для на ву чэн цаў ма лод ша га і ся рэд ня га школь на га ўзрос ту 
ар га ні зу юць май стар-кла сы па пра гра ма ван ні і кан стру я ван ні 
ма дэ ляў з вы ка ры стан нем ме ха ніч ных пе ра дач і ро ба та на дыс-

тан цый ным кі ра ван ні. Дзе цям рас ка жуць, як ства рыць пра ект 
«ра зум на га до ма» з да па мо гай ліч ба вай ла ба ра то рыі, па ка жуць, 
як збі раць элект рыч ныя схе мы і пры ла ды з да па мо гай элект рон-
на га кан струк та ра. Акра мя гэ та га, усе ах вот ныя змо гуць пры няць 
удзел у май стар-кла се па ма ля ван ні 3D-руч кай.

Пад час фес ты ва лю прой дуць дэ ман стра цыі ці ка вых рас пра цо вак 
у га лі не ро ба та тэх ні кі, удзель ні каў пра кан суль ту юць па пы тан нях 
атры ман ня аду ка цыі ў га лі не ліч ба вых тэх на ло гій. Так са ма ад бу-
дзец ца прэ зен та цыя но вай спе цы яль нас ці «Кам п'ю тар ная фі зі ка», 
на якую ўпер шы ню бу дзе аб ве шча ны на бор у ГрДУ імя Ян кі Ку па лы 
ў 2019 го дзе. Акра мя гэ та га, парт нё ры ўні вер сі тэ та пра вя дуць праф-
ары ен та цый ны май стар-клас «Па спра буй ся бе ў ІT-пра фе сі ях». 

Фестываль адбудзецца 16 лютага. Удзел ва ўсіх мерапрыем-
ствах бясплатны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Не пра пус ці!Не пра пус ці!

«Ліч ба»: прос та, на гляд на, да ступ на
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