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У су бо ту, 7 са ка ві ка, стар шы ня 
про філь най ка мі сіі пры маў 
тэ ле фон ныя зван кі пад час 
тэ ма тыч най пра мой лі ніі. За дзве 
га дзі ны да се на та ра звяр ну лі ся 
15 за яў ні каў. Што іх хва ля ва ла? 
«МС» вы свет лі ла пад ра бяз нас ці.

Ад ноль ка вая пла та — 
гэ та спра вяд лі ва?

Ад ра зу тры за яў ні кі вы ка за лі 
не за да во ле насць нор май за ка-
на даў ства, згод на з якой чле ны 
са да вод ча га та ва рыст ва пла цяць 
ад ноль ка выя член скія ўзно сы, 
не за леж на ад па ме раў сва іх зя-
мель ных на дзе лаў. Атрым лі ва ец-
ца, што тыя, у ка го зям лі больш ці 
на огул не каль кі ўчаст каў у ад ным 
та ва рыст ве, і ўла даль ні кі ад на го 
не вя ліч ка га ла пі ка зям лі па він ны 
пла ціць ад ноль ка выя су мы. «Ці ж 
гэ та спра вяд лі ва?» — абу ра юц ца 
лю дзі.

Да рэ чы, та кая нор ма яшчэ ў 
2015 го дзе бы ла за ма ца ва на ў 
ад ным з пунк таў Па ла жэн ня аб 
са да вод чым та ва рыст ве, за цвер-
джа ным ад па вед ным ука зам Прэ-
зі дэн та, у тым лі ку па пра па но вах 
асоб ных гра ма дзян. Ад нак, як ба-
чым на прак ты цы, гэ та па спры я ла 
не за да во ле нас ці ма ла ма ё мас ных 
са да во даў.

Па ста ян ная ка мі сія вы ву чы ла 
праб ле му дэ та лё ва. Па ін фар ма-
цыі Мі ніс тэр ства эка но мі кі (а ме-
на ві та гэ ты ор ган ку ры руе ва ўра-
дзе гэ тую сфе ру ад но сін. — Аўт.), 
тыя, хто звяр нуў ся на пра мую лі-
нію, — не адзі ныя, ка го хва люе гэ-
тае пы тан не. Ня зго ду з іс ну ю чым 

па ды хо дам вы каз ва юць мно гія. 
Больш за тое, на прак ты цы, каб 
па збег нуць кан флік ту па між чле-
на мі та ва рыст ва, гэ тая нор ма ня-
рэд ка не вы кон ва ец ца.

І чым блі жэй шы на ды ход дач-
на га се зо на, тым больш уз ні кае 
пы тан няў у да чы нен ні да на лі чэн-
ня член скіх уз но саў.

— Праб ле ма вя до мая, та му ў 
Мі нэ ка но мі цы ўжо пад рых та ва лі 
пра ект ука за, які пра ду гледж вае 
зме ны ў гэ тай нор ме. Кан крэт-
ная рэ дак цыя яшчэ аб мяр коў ва-
ец ца. Маг чы ма, бу дзе пра па на-
ва на вяр нуц ца да пра ві ла, якое 
дзей ні ча ла ра ней: та ва рыст ва 
са ма стой на вы зна чае, як фар мі-
ра ваць па мер член скіх уз но саў, 
на агуль ным схо дзе. Пры гэ тым 
кры тэ ры я мі мо гуць вы сту паць 
як раз пло шча і (ці) коль касць 
зя мель ных на дзе лаў, якія зна хо-
дзяц ца ў ка ры стан ні, — рас тлу ма-
чыў Сяр гей Сі вец.

Ця пер над гэ тым пра цуе ра бо-
чая між ве да мас ная гру па, якая 
бы ла ство ра на ў про філь ным мі-
ніс тэр стве дзе ля ўдас ка на лен ня 
за ка на даў ства аб дзей нас ці са-
да вод чых та ва рыст ваў. У яе, да-
рэ чы, уклю ча ны пар ла мен та рыі, 
прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў, аб лас-
ных вы ка наў чых ка мі тэ таў, Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці.

Ці мож на ці шэй?!
Лід ча нін вы ка заў за не па ко е-

насць тым, што ў пры ват ным сек-
та ры не заў сё ды за бяс печ ва ец ца 
ці шы ня. На яго дум ку, у за ка на-
даў стве іс нуе пра бел: з ад на го бо-
ку, нель га ноч чу шу мець у жы лых 

па мяш кан нях. На гэ та на кі ра ва на 
ад па вед ная за ба ро на ў за ка на даў-
стве. А з дру го га, што ра біць, ка лі 
су се дзі вы свят ля юць ад но сі ны на 
пры да ма вой тэ ры то рыі ў ра ё нах 
пры ся дзіб най за бу до вы? Ці мож на 
паў плы ваць на іх у та кім вы пад ку? 
І хто гэ та па ві нен зра біць?

— Між ін шым, праб ле ма па-
ру шэн ня гра мад ска га спа кою 
ў пры ват ным сек та ры хва люе 
мно гіх. Пра гэ та свед чаць шмат-
лі кія на ра кан ні жы ха роў кра і ны, 
якія вы каз ва лі ся імі пад час збо ру 
пра па ноў па ўдас ка на лен ні за ка-
на даў ства аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях і ад мі ніст ра-
цый ным пра цэ се, што пра во дзі лі 
дзяр жаў ныя ор га ны ў па чат ку го-
да, — ад зна чыў су раз моў нік.

Ён па ве да міў, што Па ста ян ная 
ка мі сія зой мец ца агу ча най праб-
ле май у ме жах ра бо ты ад па вед-
най між ве да мас най экс перт най 
ка мі сіі, ство ра най па да ру чэн ні 
Прэ зі дэн та на шай кра і ны дзе ля 
ўдас ка на лен ня за ка на даў ства ў 
гэ тай сфе ры.

У цэнт ры ўва гі — сям'я
Пад час пра мой лі ніі бы лі і тэ-

ле фа на ван ні ад гра ма дзян, якія 
іні цы я ва лі пры няц це да дат ко вых 
за ка на даў чых мер па пра ду хі-
лен ні гвал ту ў сям'і, вы каз ва лі 
за не па ко е насць праб ле май за-
ха ван ня тра ды цый ных ся мей ных 
каш тоў нас цяў. Шэ раг зва ро таў 
да ты чылі ся са дзей ні чан ні ў вы-
ра шэн ні кан крэт ных жыц цё вых 
сі ту а цый, у пры ват нас ці, урэ гу ля-
ван ня на ступ стваў са ма воль на га 
бу даў ніц тва на зем лях агуль на га 

ка ры стан ня, а так са ма за ся лен ня 
чле наў сям'і ў ін тэр нат. Аб апош-
нім — больш пад ра бяз на.

Ма ла ды ча ла век па пра сіў се-
на та ра да па маг чы ў вы дзя лен ні 
яму су мес на з чле на мі яго сям'і 
мес ца ў ве да мас ным ін тэр на це, 
што зна хо дзіц ца ў Мін ску па ву-
лі цы Бя лін ска га.

Спра ва ў тым, што хло пец пра-
цуе па раз мер ка ван ні ў ад ной са 
ста ліч ных уста ноў куль ту ры. Сам 
ён атры маў мес ца ў ін тэр на це, а 
вось для яго жон кі і дзі ця ці мес ца 
не знай шло ся. З ад на го бо ку, ін-
тэр нат не ся мей ны — для адзі но кіх 
гра ма дзян. Але, па сло вах за яў ні-
ка, не ка то рыя ўсё ж та кі жы вуць 
тут ра зам са сва і мі сем' я мі.

Да рэ чы, за ка на даў ства гэ та га 
не вы клю чае. Так, згод на з Па-
ла жэн нем аб ін тэр на тах, за цвер-
джа ным Са ве там Мі ніст раў у 2013 
го дзе, у ін тэр на тах, пры зна ча ных 
для пра жы ван ня адзі но кіх гра ма-
дзян, пры не аб ход нас ці са зго ды 
мяс цо вых вы ка наў чых і рас па рад-
чых ор га наў мож на вы дзя ляць 
іза ля ва ныя жы лыя па мяш кан ні 
для пра жы ван ня сем' яў. Гэ тыя па-
мяш кан ні па він ны зна хо дзіц ца на 
асоб ных па вер хах ці раз мя шчац-
ца ў асоб ных сек цы ях.

Як па ве да мі лі «МС», Па ста ян-
ная ка мі сія Са ве та Рэс пуб лі кі па 
за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу-
даў ніц тве ўзя ла пы тан не на кант-
роль, і ця пер пы тан не аб грун та-
ва нас ці ад мо вы ў вы дзя лен ні 
жылп ло шчы сям'і ма ла до га ча-
ла ве ка пра пра цоў ва ец ца су мес на 
з за ці каў ле ны мі ба ка мі.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

КА РЫ СТАН НЕ СОТ КА МІ, ШУМ НЫЯ СУ СЕ ДЗІ КА РЫ СТАН НЕ СОТ КА МІ, ШУМ НЫЯ СУ СЕ ДЗІ 
І ЖА ДАН НЕ ЖЫЦЬ РА ЗАМ З СЯМ' ЁЙІ ЖА ДАН НЕ ЖЫЦЬ РА ЗАМ З СЯМ' ЁЙ

Якія пы тан ні пра гу ча лі пад час пра мой лі ніі, што пра вёў стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве Сяр гей СІ ВЕЦ

Ся род тых, хто звяр-
нуў ся, — улас ні кі мі на-
ры тар на га па ке та ак-
цый ад на го з ай чын ных 
за кры тых ак цы я нер ных 
та ва рыст ваў, што пра-
цуе ў сфе ры ганд лю, 
па ве да мі лі «МС» у прэс-
служ бе верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та. 
За яў ні  кі  звяр ну лі  ся
да се на та ра з прось бай 
па са дзей ні чаць у вы ра-
шэн ні шэ ра гу пы тан няў, 
якія да ты чац ца дзей нас ці 

ма жа ры тар ных ак цы я не-
раў за кры тых ак цы я нер-
ных та ва рыст ваў.

— Мы хо чам ве даць, 
ка му і на якіх умо вах 
пра да юц ца ак цыі, ча му 
не вы плач ва юц ца ды ві-
дэн ды, ад нак гэ тай ін-
фар ма цыі нам не прад-
стаў ля юць, — па ве да-
мі лі за яў ні кі і па пра сі лі 
ра за брац ца ў сі ту а цыі. 
Так са ма яны агу чы лі 
асоб ныя за ка на даў чыя 
іні цы я ты вы, на кі ра ва-

ныя на аба ро ну пра воў 
мі на ры тар ных ак цы я-
не раў.

Як ад зна чы ла Тац ця-
на Ру нец, гэ тае пы тан не 
па тра буе ўсе ба ко ва га 
ана лі зу. «Па спра бу ем 
ра за брац ца ў дэ та лях і 
пад рых ту ем ад каз для 
вас, — ска за ла яна. — 
Гэ та важ нае пы тан не, і 
ваш зва рот па да дзе най 
тэ ма ты цы не адзін ка вы. 
Су мес на з Мі ніс тэр ствам 
фі нан саў і Мі ніс тэр ствам 
эка но мі кі аб мяр ку ем ва-
шыя пра па но вы, у тым 
лі ку ў рам ках пад рых-
тоў кі змя нен няў у За кон 
«Аб гас па дар чых та ва-
рыст вах».

Стар шы ня про філь-
най Па ста ян най ка мі сіі 
да да ла, што ўсе іні-
цы я ты вы і пра па но вы, 
якія трап ля юць у Са вет 
Рэс пуб лі кі пад час аса-
біс тых пры ёмаў гра-
ма дзян, уваж лі ва вы-
ву ча юц ца, а най больш 
знач ныя — уліч ва юц ца 
ў за ка нат вор чай дзей-
нас ці.
Воль га АЛЯК САНД РА ВА.

НА ВЕД ВАЛЬ НІ КІ 
пры хо дзяць у Са вет 

Рэс пуб лі кі па вель мі роз ных 
пы тан нях. Зда ра ец ца, 
з зу сім не ча ка ны мі прось ба мі 
і пра па но ва мі, якія не 
зна хо дзяц ца ў кам пе тэн цыі 
верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та. 
Тым не менш тут кож на га 
ча ла ве ка імк нуц ца 
ўваж лі ва вы слу хаць, 
а ка лі ня ма маг чы мас ці 
ад ра зу ака заць кан крэт ную 
да па мо гу, то па ра іць, як 
і што лепш ра біць да лей, 
ку ды звяр тац ца.

У гэ тым сэн се па ка заль-
ны быў ві зіт на пры ём да 
Ана то ля Іса чан кі ад на го з 
ня ўрымс лі вых мін скіх вы-
на ход ні каў-пен сі я не раў, 
апан та на га ідэ яй вы ра та-
ван ня ча ла вец тва ад па цяп-
лен ня клі ма ту. Яго дум кі, у 
пры ват нас ці, пра ства рэн не 
ў эк ва та ры яль най зо не су-
свет на га акі я на штуч ных аб-
ло каў дзя ку ю чы рэа лі за цыі 
яго спе цы яль на га пры ста са-
ван ня (ма кет аў тар пры нёс з 
са бой), каб та кім чы нам тым 
са мым не да пус ціць стра ты 
лед ні коў, бы лі па чу тыя.

У ад каз па сту пі ла пра-
па но ва па са дзей ні чаць у 
кан так тах з су пра цоў ні ка мі 

На цы я наль най ака дэ міі на-
 вук, ін шы мі рэс пуб лі кан скі мі 
ўста но ва мі, якія ўжо на 
пра фе сій ным уз роў ні маг лі б 
прад мет на вес ці дыя лог
з вы на ход ні кам аб плю сах 
і мі ну сах яго пла на па су-
праць дзе ян ні ад моў на му 
ўплы ву со неч най энер гіі на 
на шу пла не ту.

Ана толь Іса чан ка по тым у 
раз мо ве з жур на ліс та мі ад-
зна чыў, што вель мі важ на 
пад час пры ёмаў гра ма дзян 
чуць лю дзей, ра зу мець іх, 
на ват ка лі ча сам вы каз ва-
юц ца не стан дарт ныя шля хі 
вы ра шэн ня гла баль ных
праб лем. Хто ве дае, мо жа, 
яны ма юць ра цыю. Час па-
ка жа.

Па сло вах ві цэ-спі ке ра 
Са ве та Рэс пуб лі кі, сё ле та ў 
пер шым квар та ле ў верх нюю 
па ла ту пар ла мен та па сту пі ла 
больш за 500 зва ро таў гра-
ма дзян па пы тан нях жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі, 
вы дзя лен ня і рэ гіст ра цыі зя-
мель ных участ каў, па дзе лу 
ма ё мас ці, ра мон ту да рог 
і ін шых тэ мах. Час та лю дзі 
звяр та юц ца ў Са вет Рэс пуб-
лі кі пас ля та го, як прай шлі 
ўсе па пя рэд нія ін стан цыі з 
на дзе яй на да па мо гу. Та му 
се на та ры па він ны іх вы слу-
хаць і па маг чы мас ці ў рам-
ках за ка на даў ства да па-
маг чы, упэў не ны Ана толь 
Іса чан ка.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

ІДЭІ ВІ ТА ЮЦ ЦАІДЭІ ВІ ТА ЮЦ ЦА
Аса біс ты пры ём гра ма дзян пра вёў 

на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Ана толь ІСА ЧАН КА
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За ка на даў чыя За ка на даў чыя 
іні цы я ты вы гра ма дзян іні цы я ты вы гра ма дзян 

за слу гоў ва юць ува гіза слу гоў ва юць ува гі
ТА КОЕ мер ка ван не вы ка за ла стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах Тац ця на 
РУ НЕЦ, якая пра вя ла ў Са ве це Рэс пуб лі кі аса біс ты 
пры ём гра ма дзян.

СЕ НА ТА РЫ 
ЗА РА БО ТАЙ

Без фар ма лiз му 
Стар шы ня Па ста ян най 
ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па 
аду ка цыi, на ву цы, куль ту ры 
i са цы яль ным раз вiц цi 
Вiк тар ЛIС КО ВIЧ узяў удзел 
у па шы ра ным па ся джэн нi 
Па ста ян най ка мi сii Па ла ты 
прад стаў нi коў па пра цы i 
са цы яль ных пы тан нях, на 
якiм раз гля даў ся пра ект 
за ко на «Аб пра вах iн ва лi даў i 
iх са цы яль най iн тэ гра цыi».

За ко на пра ект рас пра ца ва-
ны ў мэ тах рэа лi за цыi Кан вен-
цыi аб пра вах iн ва лi даў, ра-
ты фi ка ва най на шай краінай 
у 2016 го дзе, i на кi ра ва ны на 
за бес пя чэн не пра воў i сва бод 
лю дзей з iн ва лiд нас цю, па вы-
шэн не якас цi iх жыц ця, ства-
рэн не на леж ных умоў для поў-
на га i раў на праў на га ўдзе лу ў 
жыц цi гра мад ства, па ве дам-
ляе прэс-служ ба верх няй па-
ла ты пар ла мен та.

Ся род удзель нi каў ме ра пры-
ем ства — пар ла мен та рыi, прад-
стаў нi кi мi нiс тэр стваў пра цы i 
са цы яль най аба ро ны, ахо вы 
зда роўя, аду ка цыi, iн фар ма-
цыi, транс пар ту i ка му нi ка цый, 
жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кi, ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тва, 
На цы я наль на га цэнт ра за ка на-
даў ства i пра ва вых да сле да ван-
няў, а так са ма чле ны гра мад скiх 
аб' яд нан няў iн ва лi даў.

Пад час аб мер ка ван ня 
асноў ных па ла жэн няў за ко-
на пра ек та, за ўваг i пра па ноў 
па iм прад стаў нi коў гра мад-
скiх аб' яд нан няў Вiк тар Лiс-
ко вiч звяр нуў ува гу на не да-
пу шчаль насць фар ма лiз му ў 
ра бо це з людзь мi з iн ва лiд нас-
цю, а так са ма на не аб ход насць 
пе ра хо ду ад за яў на га прын цы-
пу да ван ня льгот i га ран тый да 
вы яў ляль на га.


