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Сля ды згу бі лі ся ў ча се
Па вы ні ках мі ну ла га го да Доб ра ўскі 

сель са вет Го рац ка га ра ё на быў пры зна ны 
най леп шым у на мі на цыі рэс пуб лі кан ска га 
агля ду-кон кур су «Зем ле ка ры стан не вы-
со кай куль ту ры зем ля роб ства, доб ра ўпа-
рад ка ван не ма шын ных два роў, жы вё ла-
га доў чых ферм і комп лек саў». У Клі ча ве 
на аб лас ным фес ты ва лі-кір ма шы «Да-
жын кі-2017» стар шы ні сель ска га Са ве-
та Ула дзі мі ру ЦЕР БА ВУ ўру чы лі дып лом 
і па да ру нак — трак тар «Бе ла рус 82.1». «Тут 
ме на ві та ўліч ва ла ся ўсё, звя за нае з на вя-
дзен нем па рад ку на зям лі», — пад крэс лі-
вае стар шы ня. Па пра ца ваць прый шло ся 
ўдар на. Шмат бы ло зне се на ста рых да моў, 
фун да мен таў, пры бра на за кі ну тых са доў. 
Аса біс та Ула дзі мір Цер баў удзяч ны за да-
па мо гу Ві та лію Се ку шэн ку, ды рэк та ру Го-
рац кай рай аг рап рам тэх ні кі. Уклю ча ныя ў 
се ва зва рот зем лі ўза ра ны, і ўжо атры ма ны 
пер шыя ўра джаі про са і ку ку ру зы. Вель мі 
да па мог аг ра ном вы твор ча га ўчаст ка «Доб-
рае» Анд рэй Мах ра чоў, так са ма дэ пу тат 
Доб ра ўска га сель ска га Са ве та. Стар шы ня 
па пра сіў па дзя ка ваць і жы ха рам аг ра га-
рад ка Доб рае, якія ак тыў на ўпры гож ва лі 
аса біс тыя ся дзі бы і тэ ры то рыю ва кол іх, 
да па ма га лі рых та ваць на се ле ны пункт да 
ра ён ных «Да жы нак».

На во дзіць па ра дак на зям лі заў сё ды 
ня прос та, лі чыць мой су раз моў нік. Не ха-
пае гро шай, спе цы я лі за ва на га транс пар ту, 
паў на моц тваў.

— Дзя ку ю чы Ука зу №100 за апош нія тры 
га ды ў 11 на се ле ных пунк тах з 17 іс ну ю чых 
на тэ ры то рыі сель са ве та на вя лі па ра дак, — 
ка жа Ула дзі мір Цер баў. — Адзі нае, што 
пе ра шка джае ра бо це, — ад сут насць тэр-
мі ну даў ні ны па ўступ лен ні ў спад чы ну. 
Ка лі ча ла век доб ра сум лен ны, з ім мож на 
да мо віц ца, але ж лю дзі бы ва юць роз ныя. 
Не ка то рыя не ўсту па юць ў свае пра вы на 
до ма ўла дан не і 30 га доў! І мы ні чо га не 
мо жам зра біць. Ка лі вы ра шаць пы тан не 
праз суд, то трэ ба ста віць дом на ба ланс, 
ра біць пра ект на-каш та рыс ную да ку мен-
та цыю, якая каш туе шмат гро шай, і вы-
стаў ляць яго на аў кцы ён. Але трух ля выя 
раз ва лі ны по пы там не ка рыс та юц ца.

У Кі раў скім ра ё не за 10 ме ся цаў з па-
чат ку го да бы ло зне се на 114 пус ту ю чых 
да моў. Уся го ж вы яў ле ны 261. З іх 85 хат 
зна хо дзіц ца ў ка ры стан ні так зва ных не-
афі цый ных спад чын ні каў, якія не афор мі лі 
свае пра вы. І тут так са ма ёсць пы тан ні да 
не ка то рых пунк таў зга да на га Ука за. На-
прык лад, да 3-га, дзе ага вор ва ец ца па-
тра ба ван не да ўлас ні каў, якія на пра ця гу 3 
га доў па він ны па ве да міць у сель вы кан кам 
па мес цы зна хо джан ня жы ло га до ма пра 
на мер у ім пра жы ваць.

У ра ён ным Са ве це дэ пу та таў звяр та юць 
ува гу на тое, што ўлас ні кі і не ду ма юць 
са ма стой на да іх звяр тац ца. Пры хо дзіц-
ца са мім пі саць ім ліс ты, каб да ве дац ца, 

што яны на огул збі ра юц ца ра біць з до мам. 
А па зба віць улас ні ка гэ тай не ру хо мас ці 
толь кі за тое, што ён іг на руе «со ты» Указ, 
су ды не мо гуць. Па трэб ны больш важ кі 
ар гу мент. Перш за ўсё пісь мо вая ад мо ва 
ад ула дан ня до мам. А бы вае, што ўлас нік 
па мёр, а на шчад каў яшчэ па спра буй знай-
сці. Ра ней у сем' ях бы ло не па 1—2 дзі ця ці, 
як за раз, а па тры і бо лей. Раз ля це лі ся хто 
ку ды. А дом, па куль ідуць по шу кі, зане-
падае, пры хо дзіц ца на во дзіць па ра дак за 
дзяр жаў ны кошт.

У пунк це 4 ага вор ва ец ца: ка лі ка мі сі-
яй па аб сле да ван ні до ма вы яў ле на, што 
ён пус туе, трэ ба пры клас ці на ма ган ні, каб 
знай сці ўлас ні ка або яго на шчад каў. На 
спра ве, ка лі ўлас нік па мёр, а на шчад кі па-
мя ня лі ад рас, проз ві шча, кра і ну, по шу кі 
рас цяг ва юц ца ў ча се. Не зра зу ме ла так-
са ма, якая ме на ві та ка мі сія па він на пры-
знаць дом струх не лым. Ёсць не ра зу мен не 
і ў ад но сі нах да пунк та 10, дзе га во рыц ца, 
што драх лы дом або фун да мент ад яго 
мож на знес ці са зго ды ўлас ні ка. Але дзе 
знай сці ўлас ні ка, ка лі дом быў па бу да ва-
ны яшчэ ў ся рэ дзі не мі ну ла га ста год дзя? 
Та ды яшчэ на ват не бы ло ні на зваў ву ліц, 
ні ну ма ра цыі па бу доў. Ды і сля ды на шчад-
каў ужо згу бі лі ся ў ча се. Па куль усе гэ тыя 
пы тан ні за ста юц ца ад кры ты мі.

Мі на 
за па во ле на га дзе ян ня

Нех та ска жа, што не гу ман на па збаў-
ляць ча ла ве ка пра ва на яго спад чы ну. 
Але ж ча му нех та па ві нен нес ці на гэ тым 
стра ты? У лю бой ма ё мас ці па ві нен быць 
гас па дар — ад каз ваць за яе, да гля даць. 
На спра ве звы чай на ад бы ва ец ца так: гас-
па да ры па мер лі, а на шчад кі не спя ша юц ца 
ўсту паць у за кон ныя пра вы. Абя ца юць, 
што праз па ру га доў вый дуць на пен сію, 
пе ра едуць у вёс ку і аба вяз ко ва пры вя дуць 
дом у цы ві лі за ва ны вы гляд. Пра хо дзіць 
год, два, пяць, але ні хто не пры яз джае. 
Дом стам ля ец ца ча каць і пры хо дзіць у за-
ня пад...

— Па «со тым» Ука зе на огул шмат пы-
тан няў. І я пра гэ та коль кі ра зоў пі саў 
на шым се на та рам, — ка жа стар шы ня 
Баб руй ска га рай са ве та дэ пу та таў 
Аляк сандр ЕМЯЛЬ Я НАЎ. — Ча ла век 
ка рыс та ец ца до мам, але ў спад чы ну не 
ўсту пае. А зна чыць, на яго ад мі ніст ра-
цый на і не паў плы ва еш. А за тое, што 
там за рас тае, спа га ня юць са стар шы ні 
сель ска га Са ве та. Сан стан цыя пры еха ла 
і аштра фа ва ла яго. І на су дзе ні чо га не 
да ка жаш. Го ра-гас па дар зной дзе све-
дак, якія за паў літ ра па цвер дзяць, што 
ён пе ры я дыч на пры яз джае. Быў у нас та кі 
вы па дак у Ка ва лёў скім сель са ве це.

— Пад час ап ты мі за цыі да нас да лу чы-
лі 27 вё сак, у не ка то рых з іх да 10 пус ту -
ючых да моў, — пра цяг вае раз мо ву стар-
шы ня Глу шан ска га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на Ма рыя 
СУ ШЧАН КА. — Уяў ля е це, коль кі па-
він на ад быц ца су до вых па ся джэн няў, 
каб іх афі цый на пры зна лі та кі мі? Да мы 
атрым лі ва ем фак тыч на ў ста дыі трух ля-
вас ці. Гэ та як мі на за па во ле на га дзе ян ня. 
Ні ко лі не ве да еш, ка лі і дзе ўза рвец ца. 
Яны быц цам маг ні там пры цяг ва юць аса-
цы яль ных і кры мі наль ных асоб. Ка лі мы 
хо чам, каб быў па ра дак, трэ ба ўно сіць 
яс насць у за ка на даў ства, вы зна чыц ца, на 

пра ця гу яко га ча су ча ла век па ві нен ус-
ту піць у спад чы ну. Тэр мін па ві нен быць 
ра зум ны — год, мак сі мум два. Уваж-
лі вая пры чы на ад тэр мі ноў кі — толь-
кі хва ро ба або тур ма. А ўсё ас тат няе — 
гэ та не пры чы на.

На ват ка лі ча ла век вы яз джае да-
лё ка, ён мо жа па кі нуць да ве ра насць. 
А то мы са мі ся бе ж аб крад ва ем. 
Лю дзі га да мі не ўсту па юць у пра вы 
спад чын ні каў, а вы дат кі ня се дзяр-
жа ва. Ва Ука зе №100 увесь час ідзе 
раз мо ва пра ўлас ні каў. Але ж час цей 
за ўсё праб ле мы ўзні ка юць та ды, ка лі 
тыя па мі ра юць і на га ры зон це з'яў ля-
юц ца на шчад кі.

Трэ ба ўно сіць праў кі 
ў Гра ма дзян скі ко дэкс

У пры ват най гу тар цы дэ пу та ты час та 
да юць во лю эмо цы ям, але па пя рэдж-
ва юць: гэ та не для дру ку. Бо час цей за 
ўсё прос та за кры ва юць во чы на ўсе гэ-
тыя су пя рэч нас ці і імк нуц ца да га ва рыц-
ца з людзь мі. Са мы пры маль ны ва ры-
янт, ка лі ча ла век па га джа ец ца, што яго 
спад чы на каш тоў нас ці не ўяў ляе, і пі ша 
ў сель са вет за яву з прось бай да па маг чы 
знес ці ха ту. Не ка то рыя жы ха ры пас ля 
пра фі лак тыч най раз мо вы са мі раз бі ра-
юць свае ха лу пы або ад да юць су се дзям 
на дро вы. Але са мыя «ра зум ныя» гра-
ма дзя не прын цы по ва не афарм ля юць 
спад чы ну га да мі — ча ка юць су стрэ чы 
ў су дзе, каб атры маць кам пен са цыю 
за знос. Па куп ні кам гэ тая ма ё масць і 
дар ма не па трэб на, а вось з дзяр жа вай 
мож на і ў гуль ні па гу ляць. За кон, маў-
ляў, не за ба ра няе.

І на ват ка лі суд пры мае ра шэн не 
не на ка рысць спад чын ні ка, ра дас ці 
сель са ве там ні я кай. Гэ та зна чыць — 
узяць на ся бе ўста наў лен не меж зя-
мель на га ўчаст ка, вы раб тэх ніч на га 
паш пар та, рэ гіст ра цыю до ма, яд яко га 
час та за ста юц ца ад ны толь кі сце ны. 
У сель са ве це ня ма ліш ніх гро шай, каб 
ра біць усё гэ та, тым больш на за ве-
да ма ні ко му не па трэб ны аб' ект. Ды і 
з аў кцы ё ну яго ні хто не ку піць. На ват 
у якас ці дроў.

Уста наў лен не тэр мі наў іс ка вай даў-
нас ці на спад чы ну — гэ та не чый сьці кап-
рыз, а жа дан не зэка но міць бюд жэт ныя 
срод кі, свед чаць дэ пу та ты. Пры чым ад-
ным Ука зам №100 спра ва не аб мя жоў-
ва ец ца.

— Сён ня ён ідзе ўраз рэз з Гра ма дзян-
скім ко дэк сам у ад но сі нах да пра ва на 
спад чы ну, — звяр та юць ува гу дэ пу та ты. — 
Та му і су ды не мо гуць пры няць ра шэн не 
аб пры знан ні до ма пус ту ю чым. Гра ма-
дзян скі ко дэкс кан крэт на не ага вор вае 
тэр мін ус туп лен ня на шчад каў у спад чы-

ну. Та му перш за ўсё не аб ход на ўнес ці 
зме ны ў Ко дэкс.

... і ў Зя мель ны
Па Зя мель ным ко дэк се так са ма ёсць 

пы тан ні, сіг на лі зу юць на род ныя абран ні кі. 
А ад гэ та га за ле жыць па ра дак на сель скіх 
тэ ры то ры ях.

— Сён ня, ка лі ча ла век ус ту пае ў спад-
чы ну, ён мае пра ва толь кі на 25 «со так». 
А яго баць кі, на прык лад, ме лі іх 35, — ка-
жа Ма рыя Су шчан ка. — Мож на, вя до ма, 
ліш нія «сот кі» ўзяць пад аса біс тую пад соб-
ную гас па дар ку, але афарм лен не каш туе 
400 руб лёў. Дач ні кам гэ та на огул не трэ-
ба. У вы ні ку на тэ ры то рыі за ста юц ца так 
зва ныя апен дык сы. Мы да гля да ем іх, але, 
па сут нас ці, мар ну ем дзяр жаў ныя гро шы. 
І ні чо га зра біць нель га.

Зя мель ны ко дэкс ад ноль ка вы хоць 
для Мін ска, хоць для сель скай мяс цо-
вас ці. Ха ця для та кіх рэ гі ё наў, дзе зям-
ля не аў кцы ён ная, не за па тра ба ва ная, 
ня ма не аб ход нас ці рэг ла мен та ваць за-
ка на даў ствам гэ тыя 25 «со так». Ча му 
нель га даць маг чы масць мяс цо вым 
ула дам са ма стой на вы ра шаць «зя-
мель нае» пы тан не? 

Ка лі ча ла век ус ту пае ў спад чы ну, хай 
ён гэ ту зям лю і за бі рае не за леж на ад та-
го, коль кі яе зна хо дзі ла ся ва ўла дан ні. 
Гэ та ж да дат ко выя па да ткі! За мест гэ-
та га сён ня ўтва ры ла ся шмат пус ту ю чых 
тэ ры то рый, якія не маг чы ма ўцяг нуць у 
се ва зва рот. По бач ля сы, рэ кі — тэх ні ка 
там не прой дзе.

Яшчэ адзін спрэч ны мо мант. У шмат-
ква тэр ных да мах з іза ля ва ны мі ўва хо-
да мі (ёсць та кія ў сель скай мяс цо вас ці) 
так са ма зям ля «пры вяз ва ец ца» да до-
лі ма ё мас ці. А гэ та га, лі чаць дэ пу та ты, 
ра біць не трэ ба. Афарм ляць не аб ход на 
не па до лях, а па фак тыч ным вы ка ры-
стан ні. Лю дзі па він ны са мі да га вор вац ца. 
А ка лі па чы на юць дзя ліць зям лю на до лі, 
су се дзі не мо гуць да сяг нуць уза ем най 
зго ды.

— Вось у нас да мы ба рач на га ты пу — 
ра ней лю дзі там ка рыс та лі ся на дзе ла мі 
так, як ка лісь ці да мо ві лі ся па між са бой 
іх баць кі, — ка жа су раз моў нік. — А ка лі 
ста лі дзя ліць зям лю ў до лях ква тэр, па ча-
лі ся роз на га лос сі. І пай шлі су ды, вы дат кі. 
Гэ та на сён няш ні дзень са мыя цяж кія су-
до выя пра цэ сы. Я аб мяр коў ва ла пы тан не 
з ка ле га мі з ін шых аб лас цей, і яны так-
са ма па цвяр джа юць: ка лі па чы на юц ца 
спрэч кі — дзе якую ага ро джу па ста віць, 
дзе які пра езд зра біць, ідзе са праўд ная 
вай на. І шмат хто ва юе не дзе ля зям лі, а з 
прын цы пу. У мя не быў вы па дак, ка лі лю дзі 
дзя лі лі до лю ў до лі і за 18 га доў су праць-
ста ян ня так і не да сяг ну лі зго ды. Яны ўжо 
па мер лі, але меж у па дзе ле зя мель на га 
ўчаст ка так і не ўста на ві лі...

Нэ лі ЗІГУЛЯ. zigulya@zviazda.by

СІТУАЦЫЯ

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

НІ ЧЫЙ НЫЯ СОТ КІ?
На род ныя абран ні кі 

Ма гі лёў скай воб лас ці — 
пра не да хо пы 

зя мель на га за ка на даў ства

«Ча ла век ка рыс та ец ца 
до мам, але ў спад чы ну не 

ўсту пае. Тэр мі ну іс ка вай даў нас ці 
ня ма, вось і атрым лі ва ец ца, што 
ён спад чын нік, але не ўла даль нік. 
А зна чыць, на яго ад мі ніст ра цый на 
і не паў плы ва еш».

З мэ тай на вя дзен ня па рад ку і ска ра чэн ня коль кас ці пус ту ю чых да моў у сель скай 
мяс цо вас ці не каль кі га доў та му быў пад пі са ны Указ №100. Але пы тан ні ўсё роў на 
за ста лі ся. Дэ пу та ты-прак ты кі ў адзін го лас за яў ля юць: за ка на даў ства аба вяз ко ва 
па він на ага ва рыць тэр мін іс ка вай даў ні ны ўступ лен ня на шчад каў у спад чы ну. 
Пры чым не толь кі ва Ука зе, але і ў Гра ма дзян скім ко дэк се, дзе гэ ты тэр мін так са ма 
не вы зна ча ны. За раз пра цэс ус туп лен ня ў пра вы ва ло дан ня не ру хо мас цю на 
пра вах улас ні ка рас цяг ва ец ца на дзе ся ці год дзі. І ста яць да мы са мі па са бе, без 
гас па да роў. Ка лі што — і спы таць ня ма з ка го... Дэ пу та ты Ма гі лёў скай воб лас ці 
дзе ляц ца мер ка ван ня мі на конт та го, што трэ ба зра біць, каб удас ка на ліць ра бо ту 
з на вя дзен нем па рад ку на зям лі.


