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Як да біц ца 
па рад ку на зям лі?
У по шу ку ад ка заў на гэ та сак раль нае для бе ла ру саў 
пы тан не мы звяр ну лі ся да лю дзей, у чые аба вяз кі 
і ўва хо дзіць доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рый.

Стар шы ня Дзят лаў ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Аляк сандр БА РА НОЎ СКІ:

— Трэ ба зра біць так, каб не бы ло за кі ну тых зя мель 
і ўчаст каў. Не па він на быць па ла ма ных пла тоў і дрэў, 
па кі ну тых да моў. Гэ та пра піс ныя іс ці ны, але зай мац-
ца гэ тым трэ ба па ста ян на. Гэ та даты чыц ца так са ма і 
пры пы нач ных пунк таў — і не не ка то рых, а ўсіх, на-
ват са мых ма лень кіх і ад да ле ных. На са май спра ве, 
па ра дак — гэ та шы ро кае па няц це, ку ды ўва хо дзіць 
мност ва аб' ек таў. Вя до ма, гэ та і мо гіл кі. Не ду маю, 
што мож на ад на знач на ска заць — так, у нас на ве-
дзе ны па ра дак на зям лі. Мы пра во дзім па ста ян ныя 
ма ні то рын гі пры ўдзе ле роз ных служ баў, а яшчэ дні 
сель са ве таў. Быў час, што апош няе ме ра пры ем ства 
пра хо дзі ла ў кож ным сель са ве це раз у год. Збі ра ла-
ся ўсё на чаль ства, вы яз джа ла на дзень і пра ца ва ла. 
І нам па каз ва лі, што ад бы ло ся з зям лёй за гэ ты час. 
У нас 10 сель са ве таў — і ця пер у нас та кі гра фік: пяць 
за адзін год. Я лі чу, што гэ та дзейс ная ме ра.

На чаль нік зем ле ўпа рад ка валь най служ бы 
Бя лы ніц ка га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
На тал ля ЛЯЎ КО ВІЧ:

— Па ра дак з пунк ту гле джан ня зем ле ўпа рад ка ван-
ня — гэ та і ра цы я наль нае вы ка ры стан не рэ сур саў, і, 
ка лі ка заць прос тай мо вай, ад сут насць пус та зел ля на 
сель ска гас па дар чых зем лях. І мы кант ра лю ем, каб усё 
гэ та бы ло ў доб рым ста не. Ка лі, на прык лад, вы дзя-
ля ец ца ўчас так пад бу даў ніц тва, то мы со чым за тым, 
каб яно вы кон ва ла ся ў на зва ныя тэр мі ны. Уво гу ле, 
гэ тае пы тан не даты чыц ца вель мі мно гіх сфер. Вя до ма, 
гэ та доб ра ўпа рад ка ван не роз ных участ каў, уклю чэн не 
не вы ка рыс тоў ва е мых зя мель у сель ска гас па дар чы 
аба рот. Бы ва юць і та кія ўчаст кі, якія даў но лі чац ца ў 
гас па дар ках, але яны ма ла пра дук цый ныя і за рос лыя. 
Та ды мы шу ка ем ва ры ян ты, як іх пра віль на вы ка рыс-
тоў ваць. Кроп ка ў спра ве на вя дзен ня па рад ку па стаў-
ле на не бу дзе, та му што гэ та пра цэс, які доў жыц ца 
ня спын на. Ёсць штаб па на вя дзен ні па рад ку, пра цу-
юць сель вы кан ка мы. Функ цыя вы кан ка ма — больш 
кант ра ля ваць, а аба вяз кі зем ле ка рыс таль ні каў ні хто 
не ад мя няў. Да рэ чы, эфек тыў ны спо саб уплы ву — пра-
та ко лы аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях.

Стар шы ня Ту раў ска га га рад ско га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та Сяр гей СКА РА ПА ЦКІ:

— Гэ та пы тан не не ад на го дня. Ад каз насць, у пер-
шую чар гу, ля жыць на са міх улас ні ках. Ка лі б кож-
ны з на леж най ува гай ста віў ся да гэ та га пы тан ня, то 
ра бо ты тут бы ло б знач на менш для іх служ баў. Мы 
па він ны пра ца ваць ра зам. Ці на ве дзе ны па ра дак у 
нас? Мы пра цу ем над гэ тым, але да дас ка на лас ці 
нам яшчэ да лё ка. Са мы праб лем ны мо мант у на вя-
дзен ні па рад ку — гэ та пус ту ю чыя ха ты. Спра ва ў тым, 
што час та спад чын ні кі з'яз джа юць у роз ныя кра і ны, 
у Ра сію, на прык лад. І ка лі ця пе раш нія ўла даль ні кі 
па мі ра юць, скла да на ад шу каць сва я коў, якія маг лі б 
жыць і пры гля даць за ўчаст кам. І мы ак тыў на вя дзём 
по шу кі, хоць гэ та і ня прос та. Ка лі мы зна хо дзім гэ тых 
лю дзей, то да сы ла ем ім усе не аб ход ныя да ку мен ты. 
Ці бы ва ла та кое, што ні ко га не зна хо дзі лі? Так, але 
толь кі адзін раз. Ра бо та вель мі скру пу лёз ная, ця пер 
мы ста лі зна хо дзіць сва я коў на ват праз са цы яль ныя 
сет кі. Ска жам, дзе ці гэ тых лю дзей за рэ гіст ра ва ныя 
там, мы ім пі шам. Вось гэ та са мая вя лі кая праб ле ма 
ў нас, як мне зда ец ца.

Стар шы ня Ка пыль ска га сель ска га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та Воль га КУП РЫ ЕН КА:

— Па ра дак на зям лі — гэ та па ра дак ка ля кож на-
га ад мі ніст ра цый на га бу дын ка і зем ле ўла дан ня. Бо 
зям ля бы вае роз ная — ка ля до ма, ка ля да ро гі, зем лі 
сель ска гас па дар ча га пры зна чэн ня, тыя ж смет ні кі і 
па лі го ны. І ўсю ды ад каз ныя па він ны са чыць за тым, 
каб на іх тэ ры то рыі бы ло чыс та і пры бра на. За гэ та 
па ві нен ад каз ваць не толь кі вы ка наў чы ка мі тэт, але і 
лю дзі — не кож ны па асоб ку, а ўсе ра зам.

Я ўвесь час звяр та ю ся да на шых жы ха роў, на прык-
лад, пры ўбор цы мо гі лак — не склад вай це тут смец це, 
вы нось це на спе цы яль ныя пля цоў кі. Бо гэ та свя тое 
мес ца, трэ ба больш па важ лі ва ста віц ца. Больш за 
ўсё па тра ба ван няў да на сель ніц тва, та му мы кож ны 
квар тал вы пус ка ем спе цы яль ныя ліс тоў кі, у якіх за-
клі ка ем бе раг чы зям лю. Да рэ чы, у нас пра хо дзяць 
кон кур сы, на прык лад, на са мы чыс ты ўчас так. Ёсць 
шмат пус ту ю чай зям лі, якую мы ста ра ем ся акуль ту-
рыць. Неш та за са джва ем дрэ ва мі, ка лі ўчас так на огул 
ні як нель га вы ка рыс тоў ваць. Пы тан няў па гэ тай тэ ме 
вель мі шмат, але ўсё па сту по ва вы ра ша ец ца. Не ма гу 
ска заць, што ў нас ужо на ве дзе ны па ра дак, та му што 
гэ та бес пе ра пын ны пра цэс. Мы імк нём ся да гэ та га, 
та му вя дзём пла на вую, па ста ян ную ра бо ту.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zviazda.by

На Ві цеб шчы не з па чат ку го да пра вя лі 
ка ля 460 аў кцы ё наў па про да жы 
аб' ек таў не ру хо мас ці. У вы ні ку 
«з ма ла тка» пай шлі пры бліз на 
70 бу дын каў і збу да ван няў на су му 
больш за 1 міль ён 140 ты сяч руб лёў.

На вош та ін вес та ру кар та?
Да ці ка вых вы ва да ў прый шлі су-

пра цоў ні кі фон ду «Ві цеб скабл ма ё-
масць».

— На ін та рэс ін вес та ра ўплы вае не 
толь кі стан бу дын ка, але і яго геа гра-

фіч нае раз мя шчэн не. Больш актыўна 
пра да юц ца да мы і зя мель ныя ўчаст кі, 
якія зна хо дзяц ца ка ля га ра доў. Але, 
ка неш не, эфек тыў насць уцяг ван ня іх у 
гас па дар чы аба рот у мно гім за ле жыць 
ад іні цы я ты вы мяс цо вай ула ды, — рас-
каз вае Воль га ЮШ КОЎ СКАЯ, на мес-
нік на чаль ні ка ўпраў лен ня па рас-
па ра джэн ні дзярж ма ё мас цю.

Ста ноў чых пры кла даў ня ма ла. 
У вёс цы Га рад нян скі Мох Ві цеб ска га 
ра ё на пры ват нік вы ку піў пус ту ю чы ад-
мі ніст ра цый ны бу ды нак і ад крыў кра-
му. На бы ва юц ца не за па тра ба ва ныя 
бу дын кі ў ма ла на се ле ных вёс ках і пад 
ар га ні за цыю больш сур' ёз ных пра ек-
таў. Прад пры маль ныя лю дзі асвой ва-
юць ні шы, якія, на пер шы по гляд, не 

вель мі ўлас ці выя паў ноч на му рэ гі ё ну. 
Узяць хоць бы прад пры ем ства «Май-
стар-грыб». Яно спе цы я лі зу ец ца на 
вы рошч ван ні шам пінь ё наў.

— Пі я не ры грыб но га біз не су ў воб-
лас ці ар га ні за ва лі спра ву ў вёс цы Ва-
сіль кі Ві цеб ска га ра ё на — у бу дын ках 
бы ло га зер няск ла да, — тлу ма чыць су-
пра цоў нік фон ду.

Эліт ныя свя ціль ні
Зра зу ме ла, што пус ту ю чыя бу дын-

кі ка рыс та юц ца по пы там і ў рэ гі ё нах з 
ба га тым пры род ным 
па тэн цы я лам, перс-
пек ты ва мі раз віц ця 
ту рыз му. Ся род та-
кіх Брас лаў шчы на, 
Глы боч чы на.

У пры ват нас ці, 
доў гі час у Глы бо кім 
ні ко му не быў не-
аб ход ны ад мі ніст-
ра цый ны бу ды нак 
«Сель гас тэх ні кі». Ця-
пер яго не па знаць. 
Пры ват ная кам па нія 
ўкла ла срод кі ў ра-
монт і ар га ні за ва ла 

кам фар та бель ную гас ці ні цу. Там спы-
ня ец ца ня ма ла ту рыс таў.

Ці ка вую вы твор часць ар га ні за ва лі 
ў Па ста вах у бу дын ках, якія так са ма 
доў гі час не вы ка рыс тоў ва лі ся. Іх ку-
пі лі на аў кцы ё не з па ні жэн нем па чат-
ко вай ца ны на 80%. Там пры клад на 
год та му та ва рыст ва з аб ме жа ва най 
ад каз нас цю на ла дзі ла вы раб на столь-
ных свя ціль няў. Для ар га ні за цыі вы-
твор час ці на бы лі аб ста ля ван не за 
70,4 ты ся чы руб лёў. Ства ры лі ча ты ры 
ра бо чыя мес цы. Элект ра пры бо ры ро-
бяць з роз ных па род драў ні ны: ду ба, 
бу ка, хвоі. Пра дук цыя экс пар ту ец ца ў 
Ра сію. Ужо зра бі лі больш за 630 свя-
ціль няў агуль ным кош там 23,9 ты ся чы 
до ла раў.

Шко лы пад жыл лё
Так са ма ў Па ста вах не каль кі га доў 

та му на ана ла гіч ных умо вах ін ды ві-
ду аль ны прад пры маль нік на быў бу-
ды нак кан то ры з пры бу до вай. І сён ня 
за мест аб' ек та, які не вы ка рыс тоў ваў-
ся, мож на ўба чыць пры го жы ганд лё вы 
аб' ект. На пер шым па вер се — кра ма па 
про да жы мэб лі, а на дру гім, які над бу-
да ва лі, — біль ярд ная за ла. На рэ кан-
струк цыю па тра ці лі больш за 10 ты сяч 
руб лёў. Ра бо ту атры ма лі во сем мяс цо-
вых жы ха роў.

Ці ка вай тэн дэн цы яй апош ніх га доў 
стаў ін та рэс гра ма дзян да на быц ця пад 
жыл лё за кры тых школ, ін шых бу дын-
каў у сель скай мяс цо вас ці.

— Пра ва на бы ваць на аў кцы ё-
нах не ру хо масць для вы ка ры стан-
ня ў якас ці жы лых па мяш кан няў 
або вя дзен ня пад соб най гас па-
дар кі пра да стаў ле на ў ся рэ дзі не 
2012 го да. Гэ та бы ло зроб ле на 
ў ад па вед нас ці з Ука зам Прэ зі дэн-
та (№294). Але толь кі пры ўмо ве, 
ка лі аб' ек там не за ці ка ві лі ся ін вес-
та ры для ар га ні за цыі вы твор час ці. 
Но выя ўла даль ні кі аба вяз ва юц ца 
ў кан крэт ныя тэр мі ны акуль ту рыць 
учас так і аб жыц ца на но вым мес-
цы, — кан ста та ваў Мі ха іл Паў люч-
коў, стар шы ня фон ду «Ві цеб скабл-
ма ё масць».

Уся ін фар ма цыя для па тэн цый ных 
ін вес та раў, у тым лі ку аб нар ма тыў най 
ба зе, ёсць на сай це фон ду. Не аб ход-
ныя звест кі мож на знай сці і на сай тах 
ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня.

На ліс та пад-сне жань фонд пры зна-
чыў больш за 100 аў кцы ё наў. Па не ка-
то рых аб' ек тах па чат ко вая ца на про-
да жу зні жа ная на 20, 50 і на ват 80%. 
Ёсць аб' ек ты, якія мож на на быць уся го 
за ад ну ба за вую ве лі чы ню.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

МЕР КА ВАН НІ

АК ТУ АЛЬ НА

(Заканчэнне. Пачатак 
на 1-й стар. «МС»)

У ра шэн ні праб ле мы 
ста рых і па кі ну тых да моў 
са праў ды ёсць пэў ныя 
скла да нас ці. У пер шую чар-
гу яны звя за ны з по шу кам 
спад чын ні каў. Па тэн цый-
ныя ўла даль ні кі час та жы-
вуць за мя жой, і знай сці іх 
ча сам вель мі ня прос та. Ёсць 
і ін шыя мо ман ты. Мно гія 
на ўмыс на не ўсту па юць у 
спад чы ну, каб не пла ціць 
па да так на зям лю і не ру хо-
масць.

ТРЫ АСНОЎ НЫЯ 
БЛО КІ

У на шай кра і не лі та-
раль на з 2006 го да дзей-
ні чае адзі ны па ра дак улі ку 
ста рых і пус ту ю чых да моў. 
Апош ні раз ён ка рэк та ваў ся 
5 га доў та му Ука зам №100, 
які рас паў сюдж ва ец ца 
толь кі на сель скую мяс-
цо васць і га ра ды ра ён на га 
пад па рад ка ван ня. «З улі-
кам пра па ноў з мес цаў і 
ана лі зу прак ты кі пры мя-
нен ня ўка за, у но вым пра-
ек це пра па ну ец ца рас паў-
сю дзіць яго дзе ян не на ўсю 
тэ ры то рыю — Мінск, аб лас-
ныя цэнт ры і ін шыя буй ныя 
га ра ды. Пра ект — гэ та но вы 
крок, у ім ідзе га вор ка аб 
трох прын цы по вых бло ках 

пы тан няў», — тлу ма чыць 
Анд рэй Га еў.

Пер шы блок пы тан няў 
на цэ ле ны ме на ві та на рас-
паў сюдж ван не ўка за на ўсю 
тэ ры то рыю кра і ны. Дру гі 
мо мант. Ця пер рэ гістр пус-
ту ю чых да моў вя дзец ца ў 
па пя ро вым вы гля дзе, а ў 
да чы нен ні да ста рых да моў 
та кі рэ сурс не вя дзец ца. 
Пра па ну ец ца ўні фі ка ваць 
па ды ход і ажыц цяў ляць 
улік і ста рых, і пус тых да-
моў у ад па вед ных рэ гіст рах 
у элект рон ным вы гля дзе. 
Гэ та па мен шыць па пя ро-
вую ра бо ту і спрос ціць аб-
мен ін фар ма цы яй па між 
вы кан ка ма мі. Трэ ці блок 
пы тан няў да ты чыц ца па-
рад ку про да жу і ўдас ка на-
лен ня за лу чэн ня аб' ек таў у 
гас па дар чы аба рот. Прак-
ты ка па каз вае: пус ту ю чыя 
ха ты ў асноў ным зно сяц ца. 
Так, за апош нія пяць га доў 
больш за 47 ты сяч та кіх да-
моў зне се на і толь кі 355 
пра да дзе на.

РАЗ ВА РУ ШЫЦЬ 
ПРО ДАЖ

Што ў гэ тым кі рун ку 
ро біц ца? З'я віц ца маг чы-
масць про да жу на зва ных 
аб' ек таў не толь кі на аў-
кцы ё нах, але і на ўпрост. 
Ад нак гэ тае пра ві ла не бу-
дзе рас паў сюдж вац ца на 
Мінск, аб лас ныя цэнт ры і 
ін шыя на се ле ныя пунк ты, 
якія вы зна чаць са мі вы-
кан ка мы, уліч ва ю чы по-
пыт. Для та го каб не бы ло 
ні я кіх не га тыў ных мо ман-
таў, пра цэ ду ра про да жу 
ар га ні за ва на мак сі маль на 
праз рыс та: ін фар ма цыя 
аб про да жы аб' ек таў бу-
дзе раз мя шчац ца на сай-
тах вы кан ка маў, у СМІ. 
Ка лі за ме сяц, на прык лад, 
па сту піць ад на за ява — ад-
бу дзец ца пра мы про даж. 
Дзве і больш — ар га ні зу-
юць тар гі. Ка лі тар гі не 
да дуць ні я ка га вы ні ку, бу-
дзе да зво ле на па ні жаць 
пер ша па чат ко вы кошт 
да 80%.

ЗА КОШТ НО ВА ГА 
 КА РЫС ТАЛЬ НІ КА
Што даты чыц ца да моў, 

якія не аб ход на зно сіць. 
Сён ня гэ та ро біц ца за кошт 
вы кан ка маў. Каб па мен-
шыць гэ тыя вы дат кі, да ец ца 
маг чы масць пе ра да ваць ва 
ўста ноў ле ным па рад ку зя-
мель ныя ўчаст кі з умо вай 
зно су трух ля ва га або пус-
то га до ма но вым зем ле ка-
рыс таль ні кам. З'яў ля юц ца і 
не ка то рыя зме ны, якія ты-
чац ца так зва най вы ма рач-
най спад чы ны. Ка лі ўлас нік 
жы ло га до ма па мі рае і не за-
ста ец ца спад чын ні каў ні па 
за ко не, ні па за вя шчан ні, то 
та кая ма ё масць пе ра хо дзіць 
ва ўлас насць ад мі ніст ра цый-
най тэ ры та ры яль най адзін кі. 
Тут так са ма ўзні кае пы тан не: 
як да лей з гэ тай ма ё мас цю 
быць? Па прось бе вы кан ка-
маў пра па ну ец ца па ра дак 
дзе ян ня ўка за рас паў сю-
дзіць і на та кія аб' ек ты.

Сяр гей КУР КАЧ. 
kurkасh@zvіаzdа.bу

ПУС ТЫЯ ДА МЫ...

 У ТЭ МУ
Пус тыя ха ты не прос та вы гля да юць не пры ваб-

на. У іх час та ўзні ка юць па жа ры, а так са ма іх іс на-
ван не ўплы вае на сі ту а цыю з па вы шэн нем узроў ню 
зла чын нас ці ў вёс ках. Больш за па ло ву кра дзя жоў 
у сель скай мяс цо вас ці ад бы ва ец ца ме на ві та ў пус-
тых да мах.

ЯК «РУ ХА ЕЦ ЦА» НЕ РУ ХО МАСЦЬ?

Га тэль у Глы бо кім.


