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Пра ва вая Пра ва вая   

гас цёў нягас цёў ня

ТВАЯ — 
МАЯ — 

ДЗЯР ЖАЎ НАЯ 
СПАД ЧЫ НА

Як вяр нуць 
за меж ную ма ё масць

— Я пяць га доў бы ла за-
му жам за італь ян цам. Жы-
лі ў Не апа лі, на бы лі там за 
гро шы му жа не вя ліч кую 
ква тэ ру, на ра дзі лі сы на. 
Пас ля мы ска са ва лі шлюб, 
я з ма лым вяр ну ла ся на 
ра дзі му. Ці маю я ней кае 
пра ва на тую ма ё масць, 
і ці мо жа наш сын раз ліч-
ваць на спад чы ну італь ян-
ска га баць кі?

Воль га Д., г. Мінск

На пы тан не ад каз вае Ма-
ры на ЖАН ДА РА ВА, на-
чаль нік ад дзе ла вы ка нан-
ня між на род ных да га во раў 
упраў лен ня між на род на га 
су пра цоў ніц тва Мі ніс тэр-

ства юс ты цыі 
Бе ла ру сі:

— Пра ва на 
за меж ную не-
ру хо мую ма ё-
масць згод на 
з да га во ра мі 
аб пра ва вой 

да па мо зе рэ гу лю ец ца за ко-
на мі дзяр жа вы, на тэ ры то рыі 
якой яна зна хо дзіц ца. Да га-
во ры аб пра ва вой да па мо зе 
рэ гу лю юць вя лі кі спектр пы-
тан няў: пры знан не дзея здоль-
ным ці ад сут ным без звес так, 
уста наў лен не фак та смер ці, 
за клю чэн не або ска са ван не 
шлю бу, вы зна чэн не аса біс тых 
і ма ё мас ных пра ва ад но сін му-
жа і жон кі, баць коў і дзя цей у 
зме ша ных шлю бах, атры ман-
не спад чы ны, пры зна чэн не 
апе кі, кам пен са ван не шко ды 
і ін шыя.

Уз нік нен не або спы нен не 
пра ва ўлас нас ці ці ін ша га маё-
мас на га пра ва на ма ё масць 
аб умоў лі ва ец ца за ко нам краі-
ны мес ца зна хо джан ня гэ тай 
ма ё мас ці на той мо мант, ка лі 
ме лі ся аб ста ві ны, што ста-
лі пад ста вай та ко га пра ва. 
Ка лі ж ма ё масць з'яў ля ец ца 
прад ме там здзел кі, то ўзнік-
нен не ці спы нен не пра ва ўлас-
нас ці вы зна ча ец ца за ко нам 
кра і ны, дзе яна бы ла здзейс-
не на (ка лі ін шае не пра ду гле-
джа на па гад нен нем ба коў).

А вось пра ва ўлас нас ці на 
транс парт ныя срод кі, якія пад-
ля га юць уня сен ню ў дзяр жаў-
ныя рэ ест ры, вы зна ча ец ца, 
на прык лад, за ко нам дзяр жа-
вы, дзе гэ ты сро дак за рэ гіст-
ра ва ны.

Дзя ку ю чы між на род ным 
да га во рам, бе ла ру сы мо гуць 
атры маць за меж ную спад чы-
ну на тых жа ўмо вах і ў тым 
жа аб' ёме, што і ўлас ныя гра-
ма дзя не кра і ны. Пра ва на сле-
да ван ня вы зна ча ец ца за ко-
нам апош няй кра і ны, дзе жыў 
спад чы на да вец. У да чы нен ні 
не ру хо май ма ё мас ці дзей ні-
ча юць за ко ны кра і ны, дзе яна 
зна хо дзіц ца.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі 
ў вас уз нік лі пы тан ні юры-
дыч на га ха рак та ру, да сы-
лай це іх на наш паш то вы або 
элект рон ны ад рас sіdаrоk@
zvіаzdа.bу. У «Пра ва вой гас-
цёў ні» ра зам са спе цы я ліс-
та мі Мі нюс та і ін шых ве дам-
стваў мы бу дзем шу каць на 
іх ад ка зы



21 кастрычніка 2017 г.

ЗА РЫ БІ ЛІ МО РА 
ШЧУ ПА КОМ

Так, чле ны Бе ла рус ка га та ва рыст ва па ляў-
ні чых і ры ба ло ваў, Вя лі ка га ры ба лоў на га 
ін тэр нэт-клу ба і су пра цоў ні кі Мін скай між-
ра ён най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас-
лін на га све ту ў па чат ку кра са ві ка ўся лі лі ў 
За слаў скае ва да схо ві шча 4,2 то ны ма ля вак 
шчу па ка (ад на га до вых асо бін).

Яны бы лі за куп ле ны ў рыб га се «Бе лае» Жыт-
ка віц ка га ра ё на за срод кі ры ба ло ваў. Ры бу ад гру-
жа лі ў ёміс тас ці, да лей іх раз вез лі па аква то рыі 
на лод ках і вы пус ці лі шчу па ка на глы бі ні.

Дзярж ін спек та ры пас ля пра вя дзен ня маш таб-
на га за рыб лен ня ўзмац ні лі кант роль за вы ка нан-
нем пра ві лаў ры ба лоў ства на ва да ёме. Шчу па ка 
ця пер мож на зда бы ваць, але па вод ле ўста ноў ле-
най пра мыс ло вай ме ры — даў жы нёй не менш за 
40 сан ты мет раў.

НЕ РАС ЦІ ЛІ ШЧЫ 
ДЛЯ СУ ДА КА

У той жа час на За слаў скім ва да схо ві шчы 
(Мін скім мо ры) прай шла ак цыя па вы ра бе 
штуч ных не рас ці лі шчаў для су да ка.

Яе іні цы я та рам быў Вя лі кі ры ба лоў ны ін тэр-
нэт-клуб (ВРІК) пры са дзей ні чан ні Дзяр жаў най 
ін спек цыі і Бе ла рус ка га та ва рыст ва па ляў ні чых 
і ры ба ло ваў (БТПР). Ме ра пры ем ства пра во дзіц-
ца што год і, як пра ві ла, но сіць ма са вы ха рак тар, 
мно гія ры ба кі пры яз джа юць цэ лы мі сем' я мі, бо 
зра біць не рас ці лі шча пад сі лу на ват дзі ця ці.

Кан струк цыя вы раб ля ец ца з эка ла гіч ных ма-
тэ ры я лаў: да глі ня най цаг лі ны льня ной вя роў кай 
пры вяз ва юць не каль кі яло вых ла пак — «ка лыс-
ку» ік ры су да ка. За тым не рас ці лі шчы раз во зяць 
на лод ках і на глы бі ні апус ка юць у ва ду. Кож ны 
год су да ку трэ ба но вае не рас ці лі шча, бо ста рыя 
за глей ва юц ца, та му ак цыя ста ла тра ды цый най. 
Гэ та ад нос на тан ны і эфек тыў ны спо саб пад тры-
маць па пу ля цыю су да ка. Сё ле та бы ло зроб ле на 
ка ля 300 гнёз даў-не рас ці лі шчаў. Да лу чыц ца да 
ме ра пры ем ства мо жа лю бы ах вот ны.

У ДНЕПР 
ВЫ ПУС ЦІ ЛІ СЦЕР ЛЯДЗЬ

У маі па блі зу вёс кі Хо лаўе Дуб ро вен ска га 
ра ё на ад бы ло ся за рыб лен не Дняп ра сцер-
ляд дзю.

У ры ба лоў ныя ўгод дзі вы пус ці лі ка ля 1,5 ты-
ся чы асо бін сцер ля дзі агуль най ва гой 300 кі ла-
гра маў. Ры ба па са дач ны ма тэ ры ял пры вез лі з 
до след на га рыб га са «Бе лае» Жыт ка віц ка га ра-
ё на. За куп ле ны ён быў на срод кі ры ба коў, вы-
дзе ле ных Бе ла рус кім та ва рыст вам па ляў ні чых і 
ры ба ло ваў з член скіх уз но саў.

Іні цы я та рам за рыб лен ня вы сту пі ла Дзяр жаў-
ная ін спек цыя ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све-
ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У жніў ні 
2016 го да дзярж ін спек та ры за фік са ва лі на ступ-
ствы маш таб на га за мо ру ры бы, які зда рыў ся 
з-за ана маль най спя ко ты ў вяр хоў ях Дняп ра на 
тэ ры то рыі Ра сіі. Не каль кі дзён уніз па ця чэн ні 
ра кі плы ла мёрт вая ры ба — ты ся чы асо бін бы лі 
са бра ныя і ўты лі за ва ныя.

Спе цы я ліс ты Дзярж ін спек цыі пра вя лі пе ра-
мо вы з ка ле га мі з Рас ры ба лоў ства і да сяг ну лі 
да моў ле нас ці, што ў 2017 го дзе Днепр бу дзе за-
рыб ляц ца абод ву ма ба ка мі. Май скае ўся лен не 
сцер ля дзі — пер шы крок да ад наў лен ня бія рэ-
сур саў ра кі. Сён ня гэ ты від уклю ча ны ў Чыр во ную 

кні гу Бе ла ру сі, вы лоў лі ваць сцер лядзь за ба ро не-
на. Тым не менш ён з'яў ля ец ца аба ры ген ным для 
гэ та га ва да цё ку: яшчэ ў па чат ку ХХ ста год дзя 
сцер лядзь зда бы ва лі на Дняп ры ў пра мыс ло вых 
маш та бах.

У да лей шым ра ку бу дуць за рыб ляць так са ма 
шчу па ком і су да ком. Згод на з бія ла гіч ным аб грун-
та ван нем, у на ступ ныя год-два на тэ ры то рыі Бе-
ла ру сі пла ну ец ца ўся ліць ка ля сямі ты сяч асо бін 
шчу па ка, 3,5 ты ся чы асо бін су да ка і яшчэ ка ля 
дзвюх ты сяч асо бін сцер ля дзі.

ПА ПАЎ НЕН НЕ 
З РА СІЙ СКА ГА БО КУ

І пра цяг не пры му сіў ся бе доў га ча каць. 
Ужо ў лі пе ні больш за 30 ты сяч асо бін ма-
ля вак сцер ля дзі бы ло вы пу шча на ў Днеп р 
на за ход няй ускра і не Сма лен ска.

За рыб лен не транс гра ніч на га ўчаст ка ра кі пра-
во дзі ла ся ў рам ках да моў ле-
нас ці па між Рас ры ба лоў ствам і 
Дзяр жаў най ін спек цы яй ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь з удзе лам прад стаў ні-
коў бе ла рус ка га бо ку.

Спе цы я ліс ты абедз вюх кра-
ін спа дзя юц ца не толь кі ад на-
віць за па сы Дняп ра, але і ўзна-
віць не ка лі тра ды цый ную для 
гэ тай ра кі па пу ля цыю сцер ля-
дзі. На тэ ры то рыі Сма лен скай 
воб лас ці ра ку за рыб ля лі ёю 
во сем ра зоў за апош нія тры 
га ды, хоць і не так маш таб на, 
як ця пер. Ві цеб скія ры ба кі, са-
праў ды, ад зна ча юць, што сцер-
лядзь усё час цей з'яў ля ец ца 
ва ўло вах на Дняп ры. Праў да, 

за бі раць гэ тую ры бу ў нас нель га: сцер лядзь у 
Бе ла ру сі — па куль чыр ва на кніж ні ца.

Вяр нуць сцер лядзь у Нё ман ма юць на мер і 
на шы за ход нія су се дзі лі тоў цы. Для гэ та га Мі ніс-
тэр ства сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Літ вы 
што год пла нуе ўся ляць па 30 ты сяч рыб на ўчаст-
ку ра кі ад го ра да Мас ты да Каў нас кай ГЭС.

У па чат ку жніў ня ў рам ках вы ка нан ня да моў-
ле нас цяў па між Дзярж ін спек цы яй і ра сій скі мі ка-
ле га мі аб су мес ным ад наў лен ні рэ сур саў Дняп ра 
ад бы ло ся чар го вае за рыб лен не ра кі. Су пра цоў ні-
кі Дэ парт амен та Сма лен скай воб лас ці па ахо ве, 
кант ро лі і рэ гу ля ван ні вы ка ры стан ня ляс ной гас-
па дар кі, аб' ек таў жы вёль на га све ту і ася род дзя 
іх пра жы ван ня вы пус ці лі ў Днепр 182 кі ла гра мы 
ма ля вак са за на. Ся рэд няя ва га кож най ры бі ны 
ка ля 200 гра маў, уся го бы ло ўсе ле на амаль ты-
ся ча асо бін.

Чар го вае ма са вае за рыб лен не транс гра ніч-
на га ўчаст ка Дняп ра ра сі я не пра вя лі лі та раль на 
дня мі, вы пус ціў шы ка ля дзвюх ты сяч ма ля вак 
шчу па ка.

НО ВАЯ ЗА БА РО НА 
НА ВІ ЦЕБ ШЧЫ НЕ

Пе рад пла ці най Ві цеб скай гід ра элект ра-
стан цыі ў знач най коль кас ці збі ра ец ца 
ры ба, якую вель мі ак тыў на вы лоў лі ва юць 
ры ба кі.

У мэ тах за ха ван ня аба ры ген ных ві даў рыб Мі-
ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь па ста но вай 
№22 ад 22.06.2017 уста на ві ла за ба ро ну на ама-
тар скае ры ба лоў ства на ўчаст ку ра кі За ход няя 
Дзві на ад пла ці ны Ві цеб скай гід ра элект ра стан-
цыі на ад лег лас ці 800 мет раў уніз па ця чэн ні да 
мес ца ўпа дзен ня ра кі Лу жас нян кі па 9 кра са ві ка 
2019 го да.

Па ста но ва бы ла апуб лі ка ва на на На цы я наль-
ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь 11 лі пе ня, ка лі і ўсту пі ла ў сі лу.

ПА РА ДАК АРЭН ДЫ 
ЎГОД ДЗЯЎ ЗМЯ НІЎ СЯ

13 лі пе ня На цы я наль ны пра ва вы ін тэр нэт-
пар тал апуб лі ка ваў тэкст Ука за Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 11 лі пе ня 2017 го да 
№247 «Аб змя нен ні Ука за Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь» (ад 8 снеж ня 2005 го да 
№580). Да ку мент вы зна чае но вы па ра дак 
пе ра да чы ў арэн ду ры ба лоў ных угод дзяў 

і зя мель ных участ каў у мэ тах па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці вя дзен ня ры ба лоў най гас-
па дар кі і ры ба лоў ства.

Згод на з Ука зам, больш не бу дуць пе ра да-
вац ца ў арэн ду рэ кі — ама тар скае ры ба лоў ства 
на іх ста не бяс плат ным. Гэ та но ва ўвя дзен не іні-
цы я ва лі спе цы я ліс ты Дзярж ін спек цыі ў су вя зі са 
шмат лі кі мі зва ро та мі гра ма дзян, якія свед чы лі аб 
на рас тан ні са цы яль на га на пру жан ня. Абл вы кан-
ка мы аба вя за ны бу дуць пры вес ці ў ад па вед насць 
з па тра ба ван ня мі Ука за ўжо дзе ю чыя да га во ры 
арэн ды ўчаст каў ва да цё каў.

Указ так са ма пра ду гледж вае, што ры ба лоў ныя 
ўгод дзі бу дуць зда вац ца ў арэн ду па ўзгад нен ні 
з Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі Бе ла русь, па вы ні ках 
кон кур су і толь кі ра зам з зя мель ным участ кам, 
не аб ход ным для рэа лі за цыі комп лекс на га пла на 
іх вы ка ры стан ня, на прык лад, для бу даў ніц тва ка-
пі таль ных бу дын каў.

Акра мя та го, ура ду бы ло да ру ча на рас пра ца-
ваць комп лекс ную схе му раз мя шчэн ня са жа лак 
і аб вод не ных кар' е раў, пры дат ных для ры ба вод-
ства, на пад ста ве якой у да лей шым гэ тыя вод ныя 
аб' ек ты бу дуць зда вац ца ў арэн ду для га доў лі 
та вар най ры бы. Гэ та да зво ліць па збег нуць сі ту а-
цый, ка лі аран да та рам-ры ба во дам пе ра да ва лі ся 
пра дук цый ныя ры ба лоў ныя ўгод дзі, якія ка рыс та-
лі ся па пу ляр нас цю ў ры ба ло ваў-ама та раў.

РАЗ ВІ ВАЦЬ ТУ РЫЗМ 
НА ДРЫ ВЯ ТАХ

Вод ныя транс парт ныя срод кі з ру ха ві ка-
мі ўнут ра на га зга ран ня ма гут нас цю звыш 
15 кон скіх сіл ця пер да зво ле на вы ка рыс-
тоў ваць юры дыч ным і фі зіч ным асо бам, у 
тым лі ку ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні-
кам, якія ажыц цяў ля юць ака зан не па слуг 
у сфе ры ту рыз му на во зе ры Дры вя ты ў 
Брас лаў скім ра ё не.

Но ва ўвя дзен не за ма ца ва на на за ка на даў чым 
уз роў ні — у Па ла жэн ні аб На цы я наль ным пар-
ку «Брас лаў скія азё ры», за цвер джа ным Ука зам 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь №59 ад 9 лю та-
га 2012 го да «Аб не ка то рых пы тан нях раз віц ця 
асаб лі ва ахоў ва е мых пры род ных тэ ры то рый», 
у які ня даў на бы лі ўне се ны змя нен ні (Указ Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь №248 ад 11 лі пе ня 
2017 го да).

Пры гэ тым ах вот ныя па ка таць ту рыс таў на 
плаў срод ках з ма гут ным ма то рам (больш за 
15 кон скіх сіл) па він ны за клю чыць з на цпар кам 
да га вор, які пра ду гледж вае што га до вую пла ту ў 
па ме ры ад ной ба за вай ве лі чы ні за кож ную кон-
скую сі лу ру ха ві ка вод на га транс парт на га срод ку 
звыш уста ноў ле най нор мы. Гэ тыя да хо ды бу дуць 
на кі ра ва ны на доб ра ўпа рад ка ван не рэ крэ а цый-
най зо ны на цы я наль на га пар ку, уз наў лен не каш-
тоў ных аба ры ген ных ві даў рыб і за рыб лен не ры-
ба лоў ных угод дзяў.

ВА ДА ЁМ — ПАД КАНТ РОЛЬ
Во зе ра Спо раў скае ў Бя ро заў скім ра ё не 
Брэсц кай воб лас ці вы лу ча ец ца не толь кі 
сва ёй пры га жос цю і ба гац цем іх ты я фаў-
ны, але і прэ сін гам з бо ку бра кань е раў. 
Пры гэ тым асноў ная ма са па ру шэн няў 
пра ві лаў ры ба лоў ства здзяйс ня ец ца жы-
ха ра мі вёс кі Спо ра ва, раз ме шча най на 
бе ра зе во зе ра.

З па чат ку го да на ім бы ло за тры ма на не каль кі 
мяс цо вых бра кань е раў, не ка то рыя з іх аказ ва лі 
не пад па рад ка ван не ра бот ні кам ін спек цыі. У па-
ру шаль ні каў кан фіс ка ва лі больш за 600 мет раў 
се так. Па двух фак тах ма тэ ры я лы пе ра да дзе ны 
ў пра ва ахоў ныя ор га ны для вы ра шэн ня пы тан ня 
аб уз бу джэн ні кры мі наль ных спраў. Акра мя та го, 
з ва ды да ста лі звыш 30 без гас па дар ных се так 
агуль най даў жы нёй 1510 мет раў, у якіх за гі ну ла 
60 кі ла гра маў ры бы.

Пло шча во зе ра ў 11,5 квад рат на га кі ла мет-
ра знач на ўсклад няе кант роль за вы ка нан нем 
нор маў пры ро да ахоў на га за ка на даў ства. Гэ та 
пры му сі ла ра бот ні каў Бя ро заў скай між ра ён най 
ін спек цыі змя ніць звык лыя ме та ды ра бо ты з бра-
кань е ра мі. Мяс цо выя ін спек та ры, ка рыс та ю чы ся 
апе ра тыў най ін фар ма цы яй, су мес на з су пра цоў-
ні ка мі Бя ро заў ска га РА УС пра вя лі шэ раг агля-
даў жыл ля і гас па дар чых па бу доў мер ка ва ных 
па ру шаль ні каў у вёс цы Спо ра ва, пад час якіх 
вы яві лі і кан фіс ка ва лі не за кон ныя пры ла ды ры-
ба лоў ства.

Так, у хо дзе ад на го агля ду пад вор каў па ча-
ты рох роз ных ад ра сах кан фіс ка ва на 106 ры-
ба лоў ных се так агуль най даў жы нёй звыш 
3900 мет раў і шэсць вен це раў. Ра ней быў вы-
яў ле ны факт не за кон на га за хоў ван ня 35 ры ба-
лоў ных се так агуль най даў жы нёй 1792 мет ры. 
У да чы нен ні да ві на ва тых рас па ча ты ад мі ніст-
ра цый ныя пра цэ сы па ар ты ку ле 15.36 Ко АП 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь (не за кон нае за хоў ван не 
пры лад зда бы чы ры бы).

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

НІ ХВАС ТА І НІ ЛУС КІ!
Што ро біц ца, каб на поў ніць гэ тыя сло вы сэн сам

Чу ю чы та кое па жа дан не пе рад на вед ван нем ва да ёма, кож ны ры ба лоў ма-
рыць вяр нуц ца да до му з пры стой ны мі тра фе я мі. Ад нак ад на го май стэр-
ства, спры яль ных умоў на двор'я і эле мен тар на га шан ца ван ня ча сам бы вае 

не да стат ко ва. З той прос тай пры чы ны, што ва ўгод дзях ры бы па прос ту мо жа не быць... 
Не дзе «па гас па да ры лі» бра кань е ры, дзесь ці са ма пры ро ды ўнес ла ка рэк ты вы ў жыц цё 
пад вод ных на сель ні каў. Каб яно не спы ні ла ся ў вод ных угод дзях уво гу ле, у кра і не пра во-
дзіц ца вя лі кая ра бо та па за рыб лен ні, ка лі трэ ба, увод зяц ца аб ме жа ван ні і за ба ро ны. А ня-
чыс тым на ру ку «ры ба кам» да юць па іх у поў най ме ры. Усім гэ тым зай ма юц ца ў тым лі ку 
і ра бот ні кі Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.


