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Хоць ста ры, 
але не тан ны...

Ад эль скі сель скі са вет, што ў 
Гро дзен скім ра ё не, мож на на зваць 
бра май у Еў ра са юз. На яго тэ ры-
то рыі зна хо дзіц ца і пункт про пус-
ку «Бруз гі» — адзін з са мых буй ных 
па гран пе ра хо даў рэс пуб лі кі. Вя до-
ма, за меж ні кі за ўва жа юць у пер шую 
чар гу стан да рог і на ва кол ля, у тым 
лі ку ста рыя ся дзі бы.

Сё ле та тут знес лі дзе вяць спа-
рах не лых да моў, але пра цэс гэ ты 
да во лі пра цяг лы, мо жа за няць не-
каль кі га доў, за зна чае стар шы ня 
Ад эль ска га сель са ве та Ула дзі мір 
ТРУТ НЕЎ. З но вым ука зам тут звяз-
ва юць знач ныя спа дзя ван ні. У пры-
ват нас ці, па спра шчэн ні пра цэ ду ры 
ад чу жэн ня. Згод на з да ку мен там, 
пра цэс па ско рыц ца ў не каль кі ра-
зоў. А гэ та, у сваю чар гу, да зво ліць 
ска ра ціць і бюд жэт ныя вы дат кі.

— У нас ёсць та кі дом, але мы 
яго не зно сім, а бу дзем спра ба-
ваць, згод на з но вым ука зам, яго 
пра даць. На прак ты цы «аб ка та ем» 
но вую пра цэ ду ру і па гля дзім, як 
гэ ты пра цэс пой дзе да лей, пач нём 
ад ра зу пас ля Но ва га го да, — ка жа 
су раз моў нік.

Каб пры знаць дом без гас па дар-
ным, па трэб на 3-4 ме ся цы. Боль-
шую част ку зай мае пад рых тоў чая 
ра бо та, бо ў ёй за дзей ні ча на не-
каль кі служ баў, вы яз джае спе цы-
яль ная ка мі сія. Бы вае, што доў гі час 
вя дзец ца по шук на шчад каў, якія па-
він ны пісь мо ва па цвер дзіць, ці бу-
дуць жыць у гэ тым до ме. Спры яль-
ным фак та рам з'яў ля ец ца ад мо ва 
на шчад каў ад ула дан ня до мам. Гэ та 
спра шчае ра бо ту па зно се ста рых 
да моў. Але паў стае праб ле ма про-
да жу ўчаст ка.

— Вось мы ня даў на ў Ад эль ску 
знес лі дом, ска сі лі тра ву, вы кар-
ча ва лі дрэ вы. Але мы не мо жам 
учас так вы ста віць на аў кцы ён. Ка-
лі гэ та аг ра га ра док, па трэб ны ге-
не раль ны план за бу до вы, а ў нас 
яго ня ма, і яго трэ ба рас пра ца ваць. 
А гэ та вель мі вя лі кія гро шы. У звы-
чай най вёс цы мож на рас пра ца ваць 
прос та схе му зем ле ўпа рад ка ван-
ня, але і гэ та ра бо та па тра буе знач-
ных за трат. Мы рас пра ца ва лі тры 
ўчаст кі, што нам абы шло ся ў 30 ты-
сяч руб лёў, — рас ка заў Ула дзі мір 
Трутнеў.

Тра ды цый на вы со кі по пыт на 
ўчаст кі за хоў ва ец ца ў вёс цы Бруз гі, 
што на бе ла рус ка-поль скім па гра-
ніч чы. Тут ство ра на доб рая інф ра-
струк ту ра: газ, во да пра вод, доб рыя 
да ро гі. У пер шую чар гу ўчаст кі вы-
дзя ля юц ца тым, хто мае па трэ бу. 
За раз бу дуць спра ба ваць пра даць 
праз аў кцы ён без гас па дар ныя да-
мы. Па куль ах вот ных ня ма. Кошт 
стар туе з 6 ты сяч руб лёў. Згод на з 
ука зам, ца на з кож ным аў кцы ё нам 
па він на зні жац ца.

У Ад эль ску спра бу юць пад-
клю чыць тых гас па да роў, якія за 
ўлас ныя срод кі ар га ні зу юць знос 
трух ля ва га бу дын ка, у вы ні ку ча го 
ста но вяц ца ўла даль ні ка мі ўчаст-
ка пад бу даў ніц тва свай го до ма. 
Та кі кі ру нак стар шы ня сель ска га 
Са ве та лі чыць най больш перс пек-
тыў ным.

Каб не тра піць у паст ку
Сі ту а цыя са ста ры мі і без гас па-

дар ны мі да ма мі ня прос тая, та му і 
ра бо та вя дзец ца ма руд на, і нар-
ма тыў ная ба за па ста ян на ка рэк ту-
ец ца. Па сло вах спе цы я ліс та Ін-
дур ска га сель ска га Са ве та Але-
ны РА ДЫ ЁН, па спеш ныя ра шэн ні 
мо гуць пры вес ці да кан флік ту. 
Жан чы на пры га да ла вы па дак, які 
ня даў на ад быў ся ў ад ным з сель-
скіх Са ве таў Гро дзен ска га ра ё на, 
ка лі мяс цо выя ўла ды пра да лі па 
спро шча най схе ме дом, але па-
куп нік не мо жа за рэ гіст ра ваць 
яго ў БТІ і стаць ула даль ні кам па 
той пры чы не, што дом не ста яў на 
ба лан се сель ска га Са ве та. Но вы 
ўказ, па сло вах Але ны Ра ды ён, не 
па тра буе та кой пра цэ ду ры. Вось і 
дом, які тут збі ра юц ца пра да ваць, 
не за рэ гіст ра ва ны ў БТІ.

— Гэ ты кі ру нак па тра буе больш 
спро шча най схе мы, — упэў не на 
спе цы я ліст сель ска га Са ве та. — 
Мяс цо вай ула дзе па трэб на больш 
паў на моц тваў у гэ тых пы тан нях, 
та му што афарм лен не да ку мен таў, 
па ста ноў ка на ба ланс абы хо дзіц ца 
ня тан на. Усе дадаткі не аб грун та-
ва ны. Кошт на афарм лен не да-
ку мен таў пе ра вы шае кошт до ма. 
А ка лі іс ці па спро шча най схе ме і 
не афарм ляць да ку мен таў, мож на 
тра піць у за ка на даў чую паст ку. Гэ-
ты во пыт так са ма трэ ба ўліч ваць.

Па куль у Ін ду ры пла ну юць вы-
ста віць на аў кцы ён адзін дом. Каб 
зра біць апош ні да ку мент, атры-
маць па свед чан не аб дзяр жаў най 
рэ гіст ра цыі, трэ ба за клю чэн не Гро-
дзен ска га рай вы кан ка ма аб маг-
чы мас ці вы ка рыс тоў ваць гэ ты дом 
як жы лы. Але і гэ та пра цэ ду ра ча-
мусь ці зай мае пра цяг лы час.

— Мы маг лі б пра даць тры да-
мы, і быц цам бы ёсць ах вот ныя іх 
на быць, але ўсё ба лан суе на ста-
дыі да ку мен таў: што па трэб на, а 
што — не. Трэ ба ўліч ваць усе вы-
пад кі раз віц ця па дзей, — ка жа спе-
цы я ліст сель ска га Са ве та.

Лі тоў скі «след» 
ста рой ся дзі бы

У Во ра наў скім ра ё не да дзе ны 
да ру чэн ні кож на му сель ска му Са-
ве ту пра вес ці на тэ ры то рыі рэ ві зію 
і ўдак лад ніць, коль кі пус ту ю чых 
да моў зне се на, коль кі пра да дзе на, 
коль кі пе ра да дзе на «ў доб рыя ру кі». 
Па сло вах Але ны ДА НЕ ВІЧ, якая 
сё ле та бы ла абра на стар шы нёй рай-
са ве та, гэ та тэ ма бу дзе мець адзін з 
пры яры тэт ных кі рун каў.

— Для нас гэ та тэ ма вель мі ак-
ту аль ная, — ка жа стар шы ня рай-
са ве та. — У ра ё не шмат ху та роў, 
мно гія з якіх пус тыя. Мы мно гае 
па спе лі зра біць пад час Го да доб-
ра ўпа рад ка ван ня на зям лі. Доб рыя 
зру хі зроб ле ны і сё ле та, у Год ма лой 
ра дзі мы.

Ёсць у ра ё не і сель са ве ты-лі да ры, 
дзе гэ ту ра бо ту мож на лі чыць узор-
най. Так, у Кан ве ліш каў скім сель-
скім Са ве це толь кі сё ле та зне се на 
10 аб' ек таў — два ста рыя да мы і во-
сем фун да мен таў. Зем лі пе рай шлі ва 
ўла дан не сель скіх гас гас па да рак.

Ра бо ту ў гэ тым кі рун ку вар та 
пра цяг ваць, лі чыць Але на Янаў-
на. І доб рая да па мо га — но вы Указ 
№ 357, згод на з якім мяс цо выя ўла-
ды ма юць маг чы масць ска ра ціць 
тэр мін уцяг ван ня бяс гас па дар на га 
до ма ў аба рот. Гэ та да ты чыц ца і по-
шу ку гас па да ра. Ка лі, на прык лад, 
улас нік праз азна ча ны тэр мін не ад-
гук нуў ся, дом рых ту ец ца аль бо на 
про даж, аль бо пад знос. Та кія ме ры 
рас паў сю джа ны на тую ка тэ го рыю 
гра ма дзян, якія доў гі час не за яў-
ля юць аб са бе, з'е ха лі за мя жу, на-
прык лад у су сед нюю Літ ву. А дом у 
гэ ты час на гад вае ней кія ру і ны. Ёсць 
ва ры ян ты, ка лі ўлас ні ка знай шлі, 
але ён не мае на ме ру кла па ціц ца 
аб ста рой ся дзі бе.

— У та кім вы пад ку мы мо жам 
гэ ты дом па зго дзе ўлас ні ка вы ста-
віць на про даж. Да стат ко ва прос та 
да мо віц ца і пра вес ці пра цэ ду ру на-
леж ным чы нам: гэ та мо жа быць аў-
кцы ён аль бо пра мы про даж, — ка жа 
Але на Да не віч.

Вя до ма, для ра ё на вы гад ней пра-
даць да мы. Маг чы ма, гэ та маг ло б 
за ці ка віць і па куп ні коў. Ва уся ля кім 
ра зе, рай са вет ак тыў на апа вя шчае 
аб гэ тым вяс коў цаў пад час схо даў, 
ін фар муе праз СМІ. Але на Янаў на 
з ап ты міз мам за зна чае: ка лі дом 
пры дат ны для жыц ця і да ступ ны па 
кош це, яго мо гуць ку піць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

 У ТЭ МУ
Без гас па дар ныя па бу до вы ства ра юць і па жар ную не бяс-

пе ку. Па да ных Гро дзен ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС, 
сё ле та ў рэ гі ё не ад бы ло ся 36 па жа раў у та кіх кі ну тых па бу-
до вах. Зі мой ры зы ка ўзга ран ня знач на ўзрас тае: тут зна хо-
дзяць пры ту лак гра ма дзя не, якія вя дуць аса цы яль ны лад 
жыц ця. Ня рэд ка та кія збо ры пры вод зяць да па жа ру.

Ігар ЛЯ БЕЦ КІ, стар шы ня Гро дзен ска га 
раённа га Са ве та дэ пу та таў:

— У ра ё не ка ля дзя сят ка ся дзіб мож на вы стаў-
ляць на про даж. Пра да лі па куль толь кі ад ну. Но вы 
ўказ да зво ліць пра да ваць па больш спро шча най 
схе ме: праз аў кцы ён з па ні жэн нем кош ту аль бо 
на пра мую. У да дзе най сі ту а цыі трэ ба вы ка рыс-
тоў ваць усе маг чы мас ці, каб па леп шыць сі ту а цыю 
з без гас па дар ны мі да ма мі. Ка лі «аб ка та ем» гэ ту 
пра цэ ду ру, спра ва пой дзе хут чэй. За раз да во дзіц-
ца тра ціць гро шы на знос, рас пра цоў ку ўчаст ка, 
каб яго пра даць. Знач на вы гад ней пра даць дом. 
Рых ту юц ца на про даж да мы ў Скі дзе лі, Са по цкін-
скім і Ін дур скім сель скім Са ве тах. Пер ша па чат ко-
вы кошт — ад трох да пя ці ты сяч руб лёў.

У не ка то рых вёс ках да мы па він ны пра хо дзіць 
толь кі праз аў кцы ён, у ад да ле ных на се ле ных 
пунк тах бу дзе дзей ні чаць за яў ляль ны прын цып. 
І мяс цо вая ўла да мае паў на моц твы на про даж 
та ко га до ма па азна ча ным кош це. Та кая схе ма 
ўжо скла дзе на. Вар та ад зна чыць, што ацэнь ва ец-
ца толь кі па бу до ва, зям лю па куп нік на бы вае без 
аў кцы ё на. Так са ма ёсць маг чы масць атры маць 
зя мель ны ўчас так з умо вай са ма стой на га зно су.

МЯС ЦО ВЫЯ ўла ды па ча лі «пры мер ваць» ад ноў ле ны і да пра ца ва ны 
Указ № 357 «Аб пус ту ю чых і ста рых да мах», які ўс ту піў у сі лу 7 снеж ня.

Звяз ва юць знач ныя 
спа дзя ван ні. 

У пры ват нас ці, 
па спра шчэн ні пра цэ ду ры 
ад чу жэн ня. Згод на 
з да ку мен там, пра цэс 
па ско рыц ца ў не каль кі 
ра зоў. А гэ та, у сваю 
чар гу, да зво ліць ска ра ціць 
і бюд жэт ныя вы дат кі.

Без гас па дар ныя 
па бу до вы ства ра юць 

і па жар ную не бяс пе ку. 
Па да ных Гро дзен ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня МНС, 
сё ле та ў рэ гі ё не ад бы ло ся 
36 па жа раў у та кіх кі ну тых 
па бу до вах.

ЦІ НА БУ ДУЦЬ У ГАС ПА ДА РОЎ ЦІ НА БУ ДУЦЬ У ГАС ПА ДА РОЎ 
СТА РЫЯ ХА ТЫ?СТА РЫЯ ХА ТЫ?


