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Пен сі я нер ка з Ма гі лё ва лі чыць, што з яе не па він ны браць гро шы за вы ваз ка му наль ных ад хо даў
Жан чы на жы ве ў пры ват ным 
сек та ры і ўты лі за цы яй свай го 
смец ця зай ма ец ца са ма стой на.
— Па пе ру, плас тык і ме тал зда ём 
у на рых тоў чыя пунк ты — муж на 
гэ тыя гро шы цы га рэ ты куп ляе, — 
ка жа яна. — А рас лін насць ідзе 
на кам пост. Ні чо га ліш ня га не 
за ста ец ца. На вош та мне пла ціць 
за вы ваз ад хо даў?

Пен сі я нер ка ўпэў не на ў тым, 
што мае ра цыю, і на ме ра на да-
лей да каз ваць, што аба вяз ваць 
усіх пла ціць за гэ тую па слу гу не-
спра вяд лі ва. На ват знай шла са бе 
гру пу пад трым кі з лі ку су се дак па 
ву лі цы.

Для ка му наль ні каў ва яў ні чы 
на строй не ка то рых прад стаў-
ні коў на сель ніц тва — не на го да 
для вы зва лен ня іх ад на лі чэн няў 
за вы ваз і ўты лі за цыю ад хо даў. 
Гэ та сён ня ад на з асноў ных ка-
му наль ных па слуг, і пла ціць за 
яе па він ны ўсе.

— Ка лі лю дзі па чы на юць пя-
рэ чыць на конт вы ва зу смец ця, 
мы ім на гад ва ем пра Указ №535 
ад 31.12.2015 го да «Аб пра да-
стаў лен ні жыл лё ва-ка му наль-
ных па слуг» і пра ар ты кул 29.5 
Жыл лё ва га ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, дзе га во рыц ца, што 
ад мо ва ад за клю чэн ня да га во-
ра са Спец аў та прад пры ем ствам 
(СА Пам) на ака зан не гэ тай па-
слу гі не вы зва ляе ча ла ве ка ад не-
аб ход нас ці пла ціць, — па ве да мі лі 
ў Ма гі лёў скім упраў лен ні ка му-
наль ных прад пры ем стваў.

У су вя зі з пе ра хо дам на адзі-
ную ін фар ма цый ную сіс тэ му 
раз лі каў за спа жы тыя жыл лё ва-
ка му наль ныя і ін шыя па слу гі ле-
тась у Ма гі лё ве да агуль най ба зы 
да лу чы лі і жы ха роў пры ват на га 
сек та ра. Гэ та ад ра зу ж вы клі ка ла 
рост коль кас ці не за да во ле ных. 
Ка лі ра ней там пла ці лі за ва ду, 
ка на лі за цыю, ацяп лен не і вы ваз 

ка му наль ных ад хо даў па асоб-
ных кві тан цы ях, то за раз за ўсё 
пла цяць па адзі най. Ця пер па слу-
гу ста ла ня зруч на іг на ра ваць.

— Ча сам да хо дзіць да смеш на-
га, — рас каз вае на чаль нік служ-
бы ка му наль ных сіс тэм і раз лі-
каў Ма гі лёў ска га ЦГІС Тац ця на 
КОР ШУ НА ВА. — Ад ной чы да нас 
звяр ну ла ся жан чы на і па ве да мі-
ла, што яна не жа дае пла ціць за 
вы ваз ад хо даў та му, што вы кід-
вае іх не ў свой кан тэй нер ка ля 
до ма, а но сіць у той, што ста іць 
на школь ным два ры. Яна не ра-
зу мее, што за вы ваз смец ця са 
школь на га два ра так са ма не хта 

пла ціць. Або спа жы вец жа дае 
ад мо віц ца ад па слу гі на пад ста-
ве та го, што нех та, за рэ гіст ра ва-
ны на яго жы лой пло шчы, там не 
жы ве. Мы га то вы пай сці на су-
страч, але па він ны ве даць, ку ды 
той ча ла век пе ра ехаў, каб на лі-
чыць яму су му па ін шым ад ра се. 
Ка лі ён на огул па ехаў з го ра да на 
пра цяг лы тэр мін, па він ны быць 
да ку мен ты, якія па цвяр джа юць 
гэ ты факт. Так па тра буе за кон. А 
ён адзі ны для ўсіх.

Сён ня кож ны жы хар пры-
ват на га сек та ра што ме сяц пла-
ціць 1,33 руб ля за вы ваз і абяс-
шкодж ван не цвёр дых бы та вых 
ад хо даў. І гэ та ліч ба ўзя тая не 
са сто лі. Іс нуе нар ма тыў на ча-
ла ве ка, за цвер джа ны Ма гі лёў-
скім гар вы кан ка мам, які скла дае 
2,17 ку ба мет ра ў год.

— Для кож на га рэ гі ё на ін сты-
ту там «Бел жылп ра ект» быў рас-
пра ца ва ны свой нар ма тыў, — 
тлу ма чыць га лоў ны спе цы я ліст 
упраў лен ня ЖКГ абл вы кан-
ка ма Ма ры на ПАД ГЛА ЗА-
ВА. — На ву ко выя су пра цоў ні кі 

вы ву ча лі, коль кі смец ця вы во зіц-
ца, пе ры я дыч насць яго вы ва зу, 
коль кі ўста ля ва на кан тэй не раў, 
ін шыя дэ та лі. Та му ліч ба гэ та аб-
грун та ва ная.

Ка му наль ні кі пра вя лі не як 
экс пе ры мент — па гля дзе лі «мар-
фа ла гіч ны склад» смец ця, пры-
ве зе на га з пры ват на га сек та ра 
Ма гі лё ва. У амаль 100 кі ла гра мах 
ака за ла ся 1,4 кі ла гра ма шкла, 
0,5 — пласт ма сы, 1,2 — бруд на га 
по лі эты ле ну, 2,2 — ма ку ла ту ры, 
2,8 — тэкс ты лю, 10 кі ла гра маў 
драў ня ных ад хо даў, 25,3 — ар-
га ні кі, 5,9 — бу даў ні чых ад хо даў, 
22 кі ла гра мы — роз на га бру ду.

— Кож ны кры чыць пра тое, 
што ў яго смец ця ня ма. Але 
ад куль та ды бя руц ца гэ тыя не-

санк цы я на ва ныя звал кі ва кол 

го ра да? — абу ра ец ца на мес-

нік ды рэк та ра Ма гі лёў ска-

га Спец аў та прад пры ем ства 

Ва лян ці на ПЛЕС КА ЧО ВА. — 

І нех та ж амаль 20 гек та раў 

агуль на га рад ско га па лі го на на-

сы паў. Ча му мы па він ны бяс-

плат на пры бі раць звал кі, які мі 

ня дбай ныя «пры ват ні кі» за ва-

лі лі ўсю рэч ку Дзеб ру? Ле тась 
мы ме сяц чыс ці лі бе ра гі ра кі 
ад смец ця. Ця га лі мяш ка мі па 
кру тым схі ле. Гэ та на зы ва ец ца 
«ў лю дзей смец ця ня ма». Хай 
з на мі прой дуц ца па сты хій ных 
звал ках і па гля дзяць.

Там, дзе пры ват ны сек тар 
шчыль на мя жуе са шмат па вяр-
хо вай жы лой за бу до вай, ка му-
наль ні кі ста вяць кан тэй не ры з 
раз лі кам на гэ та су сед ства. І яны 
заў сё ды пе ра поў не ныя. Ва лян ці-
на Плес ка чо ва ўспа мі нае, як пас-
ля лік ві да цыі сты хій най звал кі ў 
ра ё не Ка ра ба наў кі там па ста ві лі 
два кан тэй не ры. І іх не ха па ла. 
Ча сам пры хо дзі ла ся двой чы на 
дзень вы во зіць смец це. На огул 
за мі ну лы год Спец аў та прад-
пры ем ствам бы ло вы ве зе на 505 
ку ба мет раў ад хо даў са зва лак — 
яроў і ін шых не санк цы я на ва ных 
мес цаў.

Тое, што пла ціць за вы ваз і 
абяс шкодж ван не ад хо даў мы па-
він ны, гэ та ві да воч на. Інакш хут ка 
мож на свой двор пе ра тва рыць у 
смец це вы па лі гон. Ва зіць смец-
це са ма стой на на агуль на га рад-
скі так са ма не атры ма ец ца. Трэ ба 
мець спе цы яль ную ма шы ну. Але 
на ват ка му наль ні кі пры зна юць той 

факт, што пла та за вы ваз смец ця 

не па він на быць, як тая тэм пе ра ту-

ра — ся рэд няй па кра і не. Усе лю дзі 

роз ныя, і па ды хо ды да ўты лі за цыі 

ад хо даў так са ма ва ўсіх не ад ноль-

ка выя. Ка лі ў кра і не прак ты ку ец ца 

ды фе рэн цы ра ва ны збор бы та во га 
смец ця і шмат га во рыц ца пра ка-
рысць дру гас ных ад хо даў, па він на 
быць і сіс тэ ма за ах воч ван няў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

СІТУАЦЫЯ

СПРЭЧ НАЕ СМЕЦ ЦЕСПРЭЧ НАЕ СМЕЦ ЦЕ

Тое, што пла ціць 
за вы ваз 

і абяс шкодж ван не 
ад хо даў мы па він ны, 
гэ та ві да воч на. 
Інакш хут ка мож на свой 
двор пе ра тва рыць 
у смец це вы па лі гон.

ЦІ КА ВАЦІ КА ВА!!
Тры га ды та му ў Ма гі лё ве быў вы па дак, ка лі мяс цо вы жы хар 

да біў ся та го, што САП ска са ва ла з ім да га вор на вы ваз і абяс шкодж-
ван не цвёр дых ка му наль ных ад хо даў. Муж чы на звяр таў ся ў роз-
ныя ін стан цыі і на ват пра ку ра ту ру на конт не за кон на сці ўтры ман ня з 
яго гро шай за гэ ту па слу гу. У якас ці рэ ча вых до ка заў прад' явіў чэ кі, 
якія свед чы лі, што ён са праў ды вы вез на агуль на га рад скі па лі гон 
не аб ход ны аб' ём смец ця. Але сён ня ад сут насць да га во ра не вы-
зва ляе спа жыў ца ад не аб ход нас ці пла ціць за па слу гу.

У свой час мно гія з вяс коў цаў пе ра еха лі 
ў га ра ды. Яны ву чы лі ся тут, пра ца ва лі, 
га да ва лі дзя цей і ўну каў. Ця пер жа, 
апы нуў шы ся на за слу жа ным ад па чын ку, 
як мне зда ец ца, з за да валь нен нем па кі ну лі б 
свае ква тэ ры і пе ра еха лі ў вёс кі: у не ка га там 
за ста лі ся баць коў скія ха ты. А што ра біць 
тым, у ка го ня ма? Як пен сі я не ру атры маць 
зя мель ны ўчас так (ва ўлас насць 
або ў арэн ду) для бу даў ніц тва жы ло га до ма 
ў сель скай мяс цо вас ці?

Г.Ф. Пят ке віч, г. Мінск.

— Па вод ле Па ла жэн ня, за цвер джа на га па-
ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь ад 30.12.2011 го да №1781, улік гра ма дзян, 
якія жа да юць атры маць зя мель ныя ўчаст кі, 
ажыц цяў ля ец ца:

сель скі мі, па сял ко вы мі вы кан ка ма мі — у 
да чы нен ні да зя мель ных участ каў у ме жах 
сель скіх на се ле ных пунк таў, па сёл каў га рад-
ско га ты пу;

ра ён ны мі вы кан ка ма мі — у да чы нен ні 
да зя мель ных участ каў у ме жах га ра доў, 
якія з'яў ля юц ца ад мі ніст ра цый ны мі цэнт-
ра мі ра ё наў;

га рад скі мі (га ра доў аб лас но га, ра ён на га 
пад па рад ка ван ня) вы кан ка ма мі — у да чы-
нен ні да зя мель ных участ каў ад па вед на ў 
ме жах га ра доў аб лас но га, ра ён на га пад па-
рад ка ван ня.

Па ста ноў ка гра ма дзян на ўлік ажыц цяў-
ля ец ца ў хо дзе пры ёму гра ма дзя ні на або яго 
прад стаў ні ка на пад ста ве за явы (з пры кла дан-
нем не аб ход ных да ку мен таў) аб па ста ноў цы 
на ўлік, якая па да ец ца ў ад па вед ны мяс цо вы 
вы ка наў чы ка мі тэт. За явы аб па ста ноў цы на 
ўлік рэ гіст ру юц ца ў жур на ле ўлі ку, які па ві нен 
быць пра ну ма ра ва ны, пра шы ты і зма ца ва ны 
пя чат кай мяс цо ва га вы ка наў ча га ка мі тэ та.

За ява аб па ста ноў цы на ўлік раз гля да ец ца 
на па ся джэн ні мяс цо ва га вы ка наў ча га ка мі-
тэ та на пра ця гу 15 ка лян дар ных дзён з дня яе 
па да чы, а ў вы пад ку за пы ту мяс цо вым вы ка-
наў чым ка мі тэ там да ку мен таў і звес так, — на 
пра ця гу ад на го ме ся ца. Аб вы ні ках раз гля ду 
за явы аб па ста ноў цы на ўлік гра ма дзя ні ну па-
ве дам ля ец ца ў пісь мо вай фор ме на пра ця гу 
5 ка лян дар ных дзён з дня пры няц ця ра шэн ня.

Па ста ноў ка гра ма дзян на ўлік ажыц цяў ля-
ец ца з да па мо гай фар мі ра ван ня мяс цо вы мі 
вы кан ка ма мі спі саў гра ма дзян, якія жа да юць 
атры маць зя мель ныя ўчаст кі для бу даў ніц тва 
і аб слу гоў ван ня жы лых да моў.

Спі сы і ін фар ма цыя аб умо вах уклю чэн-
ня ў іх гра ма дзян раз мя шча юц ца мяс цо вы-
мі вы ка наў чы мі ка мі тэ та мі ў да ступ ных для 
азна ям лен ня мес цах на ін фар ма цый ных стэн-
дах, афі цый ных сай тах мяс цо вых вы ка наў чых 
ка мі тэ таў у гла баль най кам п'ю тар най сет цы 
Ін тэр нэт, а так са ма мо гуць да во дзіц ца да 

на сель ніц тва ін шы мі да ступ ны мі спо са ба мі, 
у тым лі ку праз срод кі ма са вай ін фар ма цыі.

Пас ля ўклю чэн ня ў вы зна ча ным па рад-
ку зя мель ных участ каў у пе ра лік сва бод ных 
(не за ня тых) зя мель ных участ каў, якія мо гуць 
быць вы дзе ле ны гра ма дзя нам для бу даў ніц-
тва і аб слу гоў ван ня жы лых да моў, та кія ўчаст-
кі пра па ну юц ца гра ма дзя нам, якія жа да юць іх 
атры маць, зы хо дзя чы з да ты і ча су ўклю чэн ня 
ў спіс, па чы на ю чы з гра ма дзя ні на, які ра ней 
за ін шых па да це і ча се ўклю ча ны ў спіс.

Шмат дзет ным сем' ям, якія ста яць на ўлі ку 
для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў і ўклю ча-
ны ў вы зна ча ным па рад ку ў спі сы, зя мель-
ныя ўчаст кі для бу даў ніц тва і аб слу гоў ван ня 
жы лых да моў вы дзя ля юц ца па-за чар гой з 
улі кам пас ля доў нас ці ўклю чэн ня та кіх сем'-
яў у спі сы. Пра ва на атры ман не зя мель ных 
участ каў гра ма дзя на мі як ма ю чы мі па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў мо жа быць рэа-
лі за ва на толь кі адзін раз.

Асаб лі вас ці па рад ку і ўмоў вы дзя лен ня зя-
мель ных участ каў (па вы ні ках пра вя дзен ня аў-
кцы ё наў або без іх пра вя дзен ня), а так са ма ўня-
сен ня пла ты за зя мель ныя ўчаст кі, што да юц ца 
ў пры ват ную ўлас насць, і пла ты за пра ва за клю-
чэн ня да га во раў арэн ды зя мель ных участ каў у 
кан крэт ных на се ле ных пунк тах мож на да ве дац-
ца ў ад па вед ных мяс цо вых вы кан ка мах.

Вік тар СА ВІЦ КІ.

ВАМ АДКАЗВАЕ ЮРЫСТ

ЗАЙ МЕЦЬ ЗЯМ ЛЮ, ПРЫ ДБАЦЬ СВОЙ КУТ...
А НЕ ШКОДЗЬ!

Кан цы ў ва ду 
сха ваць 

не ўда ло ся
Су пра цоў ні кі Мі ка шэ віц кай 

між ра ён най ін спек цыі ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту спы ні-
лі аў та ма біль у Лу ні нец кім ра ё не. 
Па са жыр з ма шы ны ад ра зу ўцёк, 
за стаў ся ва дзі цель. У са ло не аў то 
зна хо дзі ла ся га ла ва ка зу лі і два 
мяш кі з мя сам. На мес ца пры бы лі 
су пра цоў ні кі мі лі цыі. У хо дзе апе-
ра тыў на-по шу ка вых ме ра пры-
ем стваў бы лі зной дзе ны шку ры 
і вант ро бы ад дзвюх ка зуль, якія 
бра кань е ры пас ля раз бі ран ня кі ну-
лі ў ва ду рэч кі Валх ва. Паз ней уста-
на ві лі і асо бу па са жы ра, што ўцёк. 
За ве дзе на кры мі наль ная спра ва ў 
да чы нен ні да двух гра ма дзян.

Як па ве да міў су пра цоў нік 
Брэсц кай аб лас ной ін спек цыі 
Ігар КА ЛЕНЬ КА, па мер уро ну 
на ва коль на му ася род дзю за зні-
шчэн не дзвюх ка зуль еў ра пей скіх 
ацэ не ны ў 5520 руб лёў, а кошт 
не за кон на зда бы тай пра дук цыі 
ў 966 руб лёў. Акра мя та го па ру-
шаль ні кам па гра жае штраф.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by


