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Аў та ном ны пад вод ны го рад 
кош там у 26 млрд до ла раў 

Най ста рэй шая япон ская бу даў ні чая 
кам па нія Shіmіzu Соrроrаtіоn пра па на ва-
ла сваё ба чан не вы ра шэн ня праб ле мы 
дэ фі цы ту тэ ры то рый — пад вод ны го рад, 
раз лі ча ны на 5 ты сяч жы ха роў. Кан цэп-
ту аль ны пра ект на зы ва ец ца «Осеаn 
Sріrаl 1» і ўяў ляе са бой вя ліз-
ную (500 мет раў у дыя мет ры) 
сфе ру, апу шча ную пад ва ду. 
З дном яе злу чыць спі ра ле па-
доб ны ліфт даў жы нёй 15 км 
пры глы бі ні апус кан ня 3–4 км. 
Па доб ная сіс тэ ма больш эфек-
тыў ная для ўзняц ця гру заў з 
вя лі кай глы бі ні. Ва кол сфе ры 
пла ну ец ца раз біць фер мы для 
га доў лі рэд кіх па род рыб.

Осеаn Sріrаl бу дзе вы кон ваць га лоў-
ным чы нам на ву ко вую, а так са ма пра мыс-
ло вую функ цыі. Пад ва дой раз мес цяц ца 
на ву ко ва-да след чы цэнтр і ўста ноў ка па 
зда бы чы ка рыс ных вы кап няў з мар ско-
га дна. Пры гэ тым унут ры сфе ры пра ду-
гле джа на мес ца для ўлад ка ван ня жыл ля, 
уклю ча ю чы зо ны ад па чын ку з да рож ка мі, 
пар ка мі і рэ ста ра на мі. Осеаn Sріrаl за дум-

ва ец ца як цал кам аў та ном ны комп лекс: 
ге не ра цыя элект ра энер гіі бу дзе ад бы вац-
ца за кошт роз ні цы тэм пе ра тур ва ды на 
роз ных глы бі нях, а так са ма сі лы мар ской 
плы ні. Аў та ры пра ек та раз ліч ва юць рэа лі-
за ваць яго на пра ця гу 15 га доў з аб' ёмам 
не аб ход ных ін вес ты цый у па ме ры 26 млрд 
до ла раў. Ад нак Shіmіzu Соrроrаtіоn пры-
зна юць, што тэх на ло гій, не аб ход ных для 

бу даў ніц тва па доб на-
га пра ек та, у све це 
па куль не іс нуе. За-
яў ле ныя аб' ёмы бу-
даў ніц тва па тра бу юць 
вя лі кай коль кас ці кам-
па зіт ных ма тэ ры я лаў, 
здоль ных вы тры маць 
глы ба ка вод ны ціск.

Сяр гей КУР КАЧ
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Хо ча це — вер це...Хо ча це — вер це...  �� ЛЕ ГЕН ДАР НАЯ НЕ РУ ХО МАСЦЬ І ГО РАД ПАД ВА ДОЙ 
Экс пер ты су свет на га рын ку не ру хо мас ці ад зна чы лі не каль кі зна ка вых па дзей мі ну ла га го да Эмі ра ты «пра глы ну лі»

Скот ланд-Яр д
Ін вес ты цый ная гру па Аbu Dhаbі Fіnаnсіаl Grоuр з Аб'-

яд на ных Араб скіх Эмі ра таў ле тась за 370 млн фун таў 
стэр лін гаў на бы ла бу ды нак Скот ланд-Яр да — штаб-
ква тэ ры па лі цыі Вя лі ка га Лон да на. Ле ген дар ны бу ды-
нак да вя ло ся пра даць у рам ках пра гра мы па ска ра чэн ні 
вы дат каў. Яго ўтры ман не до ра га абы хо дзі ла ся для 
бюд жэ ту бры тан скай ста лі цы. Пас ля рэ кан струк цыі 
штаб-ква тэ ры тут пла ну ец ца раз мяс ціць жы лыя апар-
т амен ты, ад нак не вы клю ча на, што ў бы лым бу дын ку 
па лі цыі з'я вяц ца офі сы і га тэль.

Пры гэ тым га лоў ны офіс па лі цыі пе ра е дзе ў больш 
кам пакт ны бу ды нак Сurtіеs Grееn на на бя рэж най Вік то-
рыі. Ар хі тэк та рам но ва га офі са ста ла бю ро АHMM, якое 
так са ма вя до мае пра ек там лон дан скай штаб-ква тэ ры 
кар па ра цыі Gооglе. Пра ек там пра ду гле джа на ства рэн не 
вя лі ка га шкля но га вес ты бю ля з гра мад скі мі зо на мі. На 
да ху пла ну ец ца па бу да ваць за шклё ны кры ты па віль ён з 
кан фе рэнц-за ла мі і ад кры тай тэ ра сай з ві дам на Тэм зу, 
які бу дзе пад свеч вац ца сі нім ко ле рам.

Ар ты кул 1. Унес ці ў Ко дэкс 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб зям лі 
ад 23 лі пе ня 2008 го да (На цы я-
наль ны рэ естр пра ва вых ак таў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 2008 г., 
№ 187, 2/1522; 2010 г., № 120, 
2/1672; На цы я наль ны пра ва-
вы ін тэр нэт-пар тал Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, 25.01.2013, 2/2015; 
11.01.2014, 2/2105) на ступ ныя 
да паў нен ні і змя нен ні:

1. У ар ты ку ле 1:
аб зац двац цаць дзя вя ты 

пас ля сло ва «кош ту» да поў ніць 
сло вам «зя мель,»;

пас ля аб за ца трыц цаць сё-
ма га да поў ніць ар ты кул аб за-
цам на ступ на га змес ту:

«ра шэн не аб ма ю чым ад-
быц ца ада бран ні зя мель на га 
ўчаст ка для дзяр жаў ных па-
трэб і зно се раз ме шча ных на ім 
аб' ек таў не ру хо май ма ё мас ці 
(да лей — ра шэн не аб ма ю чым 
ад быц ца ада бран ні зя мель на га 
ўчаст ка) — ра шэн не дзяр жаў-
на га ор га на, які ажыц цяў ляе 
дзяр жаў нае рэ гу ля ван не і кі-
ра ван не ў га лі не вы ка ры стан-
ня і ахо вы зя мель, аб ма ю чым 
ад быц ца ада бран ні зя мель на-
га ўчаст ка для дзяр жаў ных па-
трэб і зно се раз ме шча ных на ім 
аб' ек таў не ру хо май ма ё мас ці, 
што пры ма ец ца ў па рад ку, вы-
зна ча ным ак та мі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь;»;

аб за цы трыц цаць вось мы — 
со рак трэ ці лі чыць ад па вед на 
аб за ца мі трыц цаць дзя вя тым 
— со рак чац вёр тым.

2. У ар ты ку ле 10:
наз ву ар ты ку ла вы клас ці ў 

на ступ най рэ дак цыі:
«Ар ты кул 10. Дзя лен не, 

зліц цё і зме на мэ та ва га пры-
зна чэн ня зя мель ных участ-
каў»;

част ку дру гую да поў ніць 
сло ва мі «, а так са ма па дзел зя-
мель ных участ каў, вы дзе ле ных 
для бу даў ніц тва (бу даў ніц тва і 
аб слу гоў ван ня) ка пі таль ных 
збу да ван няў (бу дын каў), да за-
вяр шэн ня іх бу даў ніц тва»;

да поў ніць ар ты кул част ка мі 
чац вёр тай і пя тай на ступ на га 
змес ту:

«Зме на мэ та ва га пры зна-
чэн ня зя мель ных участ каў 
ажыц цяў ля ец ца на пад ста ве 
ад па вед на га ра шэн ня, пры ня-
та га дзяр жаў ным ор га нам, які 
ажыц цяў ляе дзяр жаў нае рэ-
гу ля ван не і кі ра ван не ў га лі не 
вы ка ры стан ня і ахо вы зя мель 
у ад па вед нас ці з яго кам пе тэн-
цы яй, у па рад ку, вы зна ча ным 
Са ве там Мі ніст раў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Не да пус ка ец ца зме на мэ-
та ва га пры зна чэн ня зя мель ных 
участ каў, вы дзе ле ных для вя-
дзен ня аса біс тай да па мож най 
гас па дар кі, а так са ма зя мель-
ных участ каў, вы дзе ле ных для 
бу даў ніц тва (бу даў ніц тва і аб-
слу гоў ван ня) ка пі таль ных збу-

да ван няў (бу дын каў), да за вяр-
шэн ня іх бу даў ніц тва.».

3. Аб зац два нац ца ты част кі 
дру гой ар ты ку ла 15 да поў ніць 
сло ва мі «, за вы клю чэн нем 
вы пад каў бу даў ніц тва аб' ек-
таў пры да рож на га сэр ві су ў 
пры га рад ных зо нах г. Мін ска 
і аб лас ных цэнт раў».

4. У ар ты ку ле 17:
у част цы трэ цяй сло вы «і 

га рад скі мі (га ра доў аб лас но га 
пад па рад ка ван ня)» за мя ніць 
сло ва мі «, га рад скі мі (га ра доў 
аб лас но га, ра ён на га пад па рад-
ка ван ня) і ра ён ны мі»;

част ку чац вёр тую вы клас ці 
ў на ступ най рэ дак цыі:

«Гра ма дзя не, не дзяр жаў ныя 
юры дыч ныя асо бы Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, якія ма юць зя мель-
ныя ўчаст кі ў пры ват най улас-
нас ці, мо гуць з'яў ляц ца арэн-
да даў ца мі гэ тых зя мель ных 
участ каў пры ўмо ве за ха ван ня 
іх мэ та ва га пры зна чэн ня і з улі-
кам аб ме жа ван няў, уста ноў ле-
ных гэ тым Ко дэк сам. Пе ра да ча 
ў арэн ду зя мель ных участ каў, 
вы дзе ле ных у пры ват ную ўлас-
насць для бу даў ніц тва ка пі таль-
ных збу да ван няў (бу дын каў), 
за ба ра ня ец ца, ка лі ін шае не 
вы зна ча на Прэ зі дэн там Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, да атры ман ня 
іх улас ні ка мі да ку мен таў, якія 
свед чаць пра ва на раз ме шча-
ныя на гэ тых участ ках ка пі таль-
ныя збу да ван ні (бу дын кі).»;

част ку дзя вя тую вы клю-
чыць;

част ку дзя ся тую лі чыць 
част кай дзя вя тай.

5. У ар ты ку ле 22:
наз ву ар ты ку ла пас ля слоў 

«звя за ных з» да поў ніць сло ва-
мі «ма ю чым ад быц ца ада бран-
нем,»;

тэкст ар ты ку ла пас ля сло ва 
«ра шэн няў» да поў ніць сло ва-
мі «аб ма ю чым ад быц ца ада-
бран ні,».

6. У ар ты ку ле 25:
пас ля аб за ца шос та га да-

поў ніць ар ты кул аб за ца мі на-
ступ на га змес ту:

«вы зна чае па ра дак зме ны 
мэ та ва га пры зна чэн ня зя мель-
ных участ каў;

вы зна чае па ра дак пра вя-
дзен ня ка даст ра вай ацэн кі зя-
мель, зя мель ных участ каў;»;

аб за цы сё мы — ча тыр нац-
ца ты лі чыць ад па вед на аб за ца-
мі дзя вя тым — шас нац ца тым.

7. У част цы пер шай ар ты-
ку ла 26:

пас ля аб за ца сё ма га да поў-
ніць част ку аб за цам на ступ на-
га змес ту:

«за бяс печ вае пра вя дзен не 
ка даст ра вай ацэн кі зя мель, зя-
мель ных участ каў;»;

аб за цы вось мы — адзі нац-
ца ты лі чыць ад па вед на аб за ца-
мі дзя вя тым — два нац ца тым;

з аб за ца дзя вя та га сло вы «, 
у тым лі ку ка даст ра вай ацэн кі 

зя мель, зя мель ных участ каў» 
вы клю чыць;

аб зац дзя ся ты пас ля сло-
ва «кош ту» да поў ніць сло вам 
«зя мель,».

8. У аб за цы пя тым част кі 
пер шай ар ты ку ла 27 і аб за цы 
чац вёр тым ар ты ку ла 30:

сло вы «ў ад па вед нас ці з за-
ка на даў чы мі ак та мі» за мя ніць 
сло ва мі «з улі кам асаб лі вас цяў, 
пра ду гле джа ных част кай пя тай 
ар ты ку ла 10 гэ та га Ко дэк са, і ў 
ад па вед нас ці з ін шы мі ак та мі 
за ка на даў ства»;

дру гі сказ вы клю чыць.
9. У част цы пер шай ар ты-

ку ла 28:
у аб за цы чац вёр тым:
сло вы «ў ад па вед нас ці з за-

ка на даў чы мі ак та мі» за мя ніць 
сло ва мі «з улі кам асаб лі вас цяў, 
пра ду гле джа ных част кай пя тай 
ар ты ку ла 10 гэ та га Ко дэк са, і ў 
ад па вед нас ці з ін шы мі ак та мі 
за ка на даў ства»;

дру гі сказ вы клю чыць;
з аб за ца дзя ся та га сло вы 

«, за вы клю чэн нем вы ка наў-
чых ка мі тэ таў га ра доў ра ён на-
га пад па рад ка ван ня,» вы клю-
чыць.

10. У част цы пер шай ар ты-
ку ла 29:

у аб за цы чац вёр тым:
сло вы «ў ад па вед нас ці з за-

ка на даў чы мі ак та мі» за мя ніць 
сло ва мі «з улі кам асаб лі вас цяў, 
пра ду гле джа ных част кай пя тай 
ар ты ку ла 10 гэ та га Ко дэк са, і ў 
ад па вед нас ці з ін шы мі ак та мі 
за ка на даў ства»;

дру гі сказ вы клю чыць;
пас ля аб за ца дзя вя та га да-

поў ніць част ку аб за цам на ступ-
на га змес ту:

«мо гуць дэ ле га ваць ад мі-
ніст ра цы ям сва бод ных эка-
на міч ных зон, спе цы яль ных 
ту рысц ка-рэ крэ а цый ных пар-
каў, ор га нам кі ра ван ня якіх 
з'яў ля ец ца ад мі ніст ра цыя 
сва бод най эка на міч най зо ны, 
свае пра вы па ада бран ні і вы-
дзя лен ні ў арэн ду рэ зі дэн там 
гэ тых зон, пар каў зя мель ных 
участ каў, якія зна хо дзяц ца ў 
ме жах сва бод ных эка на міч-
ных зон, спе цы яль ных ту рысц-
ка-рэ крэ а цый ных пар каў, і 
пры не аб ход нас ці на пе ра вод 
зя мель ных участ каў з ад ных 
ка тэ го рый у ін шыя, у тым лі ку 
па пад рых тоў цы пра ек таў да га-
во раў арэн ды гэ тых зя мель ных 
участ каў і іх за клю чэн ні;»;

аб за цы дзя ся ты — два нац-
ца ты лі чыць ад па вед на аб за-
ца мі адзі нац ца тым — тры нац-
ца тым.

11. У част цы трэ цяй ар ты-
ку ла 311:

аб зац сё мы да поў ніць сло-
ва мі «, за вы клю чэн нем вы-
пад каў бу даў ніц тва аб' ек таў 
пры да рож на га сэр ві су ў пры-
га рад ных зо нах г. Мін ска і аб-
лас ных цэнт раў»;

аб зац дзя вя ты да поў ніць 
сло ва мі «, ка лі ін шае не вы-

зна ча на Прэ зі дэн там Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь»;

з аб за ца дзя ся та га сло вы 
«для дзяр жаў ных па трэб і зно-
се раз ме шча ных на ім аб' ек таў 
не ру хо май ма ё мас ці» вы клю-
чыць;

пас ля аб за ца тры нац ца та га 
да поў ніць част ку аб за цам на-
ступ на га змес ту:

«ар га ні за цы ям, а так са ма 
ін ды ві ду аль ным прад пры маль-
ні кам, якія ажыц цяў ля юць збор, 
сар та ван не (па дзел па ві дах), 
пад рых тоў ку да абяс шкодж-
ван ня і (або) вы ка ры стан ня 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ-
сур саў, — для раз мя шчэн ня 
пры ём ных пунк таў дру гас най 
сы ра ві ны, аб' ек таў сар та ван ня, 
абяс шкодж ван ня, пе ра пра цоў кі 
ка му наль ных ад хо даў і аб' ек таў 
па ха ван ня цвёр дых ка му наль-
ных ад хо даў;»;

аб зац ча тыр нац ца ты лі чыць 
аб за цам пят нац ца тым.

12. У ар ты ку ле 39:
част ку пер шую пас ля слоў 

«дач ны ка а пе ра тыў» да поў ніць 
сло ва мі «, ка лі ін шае не вы зна-
ча на Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь»;

част ку дру гую пас ля дру го-
га ска за да поў ніць ска зам на-
ступ на га змес ту: «Сва бод ныя 
(не за ня тыя) зя мель ныя ўчаст кі 
для ка лек тыў на га са доў ніц тва, 
дач на га бу даў ніц тва, якія раз-
ме шча ны ў іс ну ю чых са доў ніц-
кіх та ва рыст вах, дач ных ка а-
пе ра ты вах і зна хо дзяц ца на 
тэ ры то рыі пры га рад най зо ны 
г. Мін ска, вы дзя ля юц ца ў вы-
зна ча ным па рад ку гра ма дзя-
нам па вы ні ках аў кцы ё наў па 
про да жу зя мель ных участ каў 
у пры ват ную ўлас насць аль бо 
па вы ні ках аў кцы ё наў на пра ва 
за клю чэн ня да га во раў арэн ды 
зя мель ных участ каў.».

13. Ар ты кул 47 да поў ніць 
част ка мі трэ цяй і чац вёр тай 
на ступ на га змес ту:

«Пе ра да ча пра воў і аба-
вяз каў па да га во рах арэн ды 
зя мель ных участ каў, вы дзе ле-
ных для бу даў ніц тва ка пі таль-
ных збу да ван няў (бу дын каў), 
за ба ра ня ец ца, ка лі ін шае не 
вы зна ча на Прэ зі дэн там Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, да атры ман-
ня іх аран да та ра мі да ку мен таў, 
якія свед чаць пра ва на раз ме-
шча ныя на гэ тых участ ках ка-
пі таль ныя збу да ван ні (бу дын кі), 
за вы клю чэн нем пе ра да чы пра-
воў і аба вяз каў па да га во рах 
арэн ды зя мель ных участ каў з 
раз ме шча ны мі на іх не за вер-
ша ны мі за кан сер ва ва ны мі ка-
пі таль ны мі збу да ван ня мі.

У пры га рад ных зо нах г. Мін-
ска і аб лас ных цэнт раў за ба ра-
ня юц ца, ка лі ін шае не вы зна-
ча на Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, пе ра да ча ў арэн ду 
зя мель ных участ каў, вы дзе-
ле ных у пры ват ную ўлас насць 
для ка лек тыў на га са да вод ства, 
пе ра да ча пра воў і аба вяз каў па 
да га во рах арэн ды зя мель ных 

участ каў, вы дзе ле ных у арэн ду 
для на зва най мэ ты, у тым лі ку 
зя мель ных участ каў, утво ра-
ных у вы ні ку іх па дзе лу, зліц-
ця, да за кан чэн ня пя ці га доў 
з дня дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 
ўзнік нен ня пра воў на та кія зя-
мель ныя ўчаст кі.».

14. У ар ты ку ле 51:
аб зац чац вёр ты част кі шос-

тай вы клю чыць;
да поў ніць ар ты кул част кай 

дзя вя тай на ступ на га змес ту:
«У пры га рад ных зо нах 

г. Мін ска і аб лас ных цэнт раў 
за ба ра ня юц ца, ка лі ін шае не 
вы зна ча на Прэ зі дэн там Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, ад чу жэн не 
(куп ля-про даж, ме на, да рэ нне) 
вы дзе ле ных у пры ват ную ўлас-
насць для ка лек тыў на га са доў-
ніц тва зя мель ных участ каў, у 
тым лі ку зя мель ных участ каў, 
утво ра ных у вы ні ку іх па дзе лу, 
зліц ця, а так са ма ад чу жэн не 
ка пі таль ных збу да ван няў (бу-
дын каў), не за вер ша ных за-
кан сер ва ва ных ка пі таль ных 
збу да ван няў, раз ме шча ных на 
зя мель ных участ ках, вы дзе ле-
ных для ка лек тыў на га са доў-
ніц тва, у тым лі ку на зя мель ных 
участ ках, утво ра ных у вы ні ку іх 
па дзе лу, зліц ця, да за кан чэн ня 
пя ці га доў з дня дзяр жаў най рэ-
гіст ра цыі ўзнік нен ня пра воў на 
та кія зя мель ныя ўчаст кі, за вы-
клю чэн нем ад чу жэн ня зя мель-
ных участ каў і (або) раз ме шча-
ных на іх ка пі таль ных збу да ван-
няў (бу дын каў), не за вер ша ных 
за кан сер ва ва ных ка пі таль ных 
збу да ван няў мяс цо вым вы ка-
наў чым ка мі тэ там.».

15. Аб зац пя ты част кі пер-
шай, част кі пя тую і сё мую ар-
ты ку ла 84 пас ля сло ва «кош ту» 
да поў ніць сло вам «зя мель,».

16. Аб зац вось мы част кі 
пер шай ар ты ку ла 85 вы клас ці 
ў на ступ най рэ дак цыі:

«ве да мас ныя спра ва зда чы 
аб на яў нас ці і раз мер ка ван ні 
зя мель;».

17. Ар ты кул 88 вы клас ці ў 
на ступ най рэ дак цыі:

«Ар ты кул 88. Ка даст ра вая 
ацэн ка зя мель, зя мель ных 
участ каў

Ка даст ра вая ацэн ка зя-
мель, зя мель ных участ каў 
пад раз дзя ля ец ца на ка даст-
ра вую ацэн ку зя мель, зя мель-
ных участ каў на се ле ных пунк-
таў, са доў ніц кіх та ва рыст ваў і 
дач ных ка а пе ра ты ваў, зя мель, 
зя мель ных участ каў, раз ме-
шча ных за ме жа мі на се ле ных 
пунк таў, са доў ніц кіх та ва рыст-
ваў і дач ных ка а пе ра ты ваў 
(да лей — ка даст ра вая ацэн ка 
зя мель), і ка даст ра вую ацэн ку 
сель ска гас па дар чых зя мель 
зя мель ных участ каў, вы дзе ле-
ных сель ска гас па дар чым ар га-
ні за цы ям, у тым лі ку ся лян скім 
(фер мер скім) гас па дар кам, ін-
шым ар га ні за цы ям для вя дзен-
ня сель скай гас па дар кі, у тым 
лі ку ся лян скай (фер мер скай), 
а так са ма для вя дзен ня да па-

мож най сель скай гас па дар кі 
(да лей — ка даст ра вая ацэн ка 
сель ска гас па дар чых зя мель), 
і пра во дзіц ца па іні цы я ты ве 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма-
ё мас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь за 
кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту.

Ка даст ра вая ацэн ка зя мель 
пра во дзіц ца не ра дзей чым 
праз ча ты ры га ды.

Ка даст ра вая ацэн ка сель-
ска гас па дар чых зя мель пра-
во дзіц ца не ра дзей чым праз 
дзе сяць га доў. Яе вы ні кі пад-
трым лі ва юц ца ў ак ту аль ным 
ста не шля хам што га до вай ка-
рэк ці роў кі з улі кам іс ну ю чых 
ста ну зя мель і ін шых умоў.

Вы ні кі ка даст ра вай ацэн-
кі зя мель за цвяр джа юц ца 
Мін скім га рад скім, га рад скім 
(га ра ды аб лас но га, ра ён на га 
пад па рад ка ван ня), ра ён ным 
вы ка наў чым ка мі тэ там у ад па-
вед нас ці з яго кам пе тэн цы яй па 
ада бран ні і вы дзя лен ні зя мель-
ных участ каў.

Вы ні кі ка даст ра вай ацэн кі 
сель ска гас па дар чых зя мель 
за цвяр джа юц ца Дзяр жаў ным 
ка мі тэ там па ма ё мас ці Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь.

Звест кі аб ка даст ра вым 
кош це зя мель, зя мель ных 
участ каў, атры ма ным пры пра-
вя дзен ні ка даст ра вай ацэн кі зя-
мель, ка даст ра вай ацэн кі сель-
ска гас па дар чых зя мель, вы ні кі 
якіх за цвер джа ны ў па рад ку, 
пра ду гле джа ным част ка мі чац-
вёр тай і пя тай гэ та га ар ты ку ла, 
уклю ча юц ца ў рэ гістр кош ту зя-
мель, зя мель ных участ каў.

Пра вя дзен не ка даст ра вай 
ацэн кі зя мель, ка даст ра вай 
ацэн кі сель ска гас па дар чых 
зя мель і пад тры ман не яе вы ні-
каў у ак ту аль ным ста не ажыц-
цяў ля юц ца ў па рад ку, які вы-
зна ча ец ца Са ве там Мі ніст раў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Вы ка наў цаў ра бот па пра-
вя дзен ні ка даст ра вай ацэн цы 
зя мель, ка даст ра вай ацэн кі 
сель ска гас па дар чых зя мель і 
пад тры ман ні яе вы ні каў у ак ту-
аль ным ста не вы зна чае Дзяр-
жаў ны ка мі тэт па ма ё мас ці 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з лі ку 
пад па рад ка ва ных яму ар га ні-
за цый.».

Ар ты кул 2. Са ве ту Мі ніст-
раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь у двух-
ме сяч ны тэр мін:

за бяс пе чыць пры вя дзен не 
ак таў за ка на даў ства ў ад па-
вед насць з гэ тым За ко нам;

пры няць ін шыя за ха ды па 
рэа лі за цыі па ла жэн няў гэ та га 
За ко на.

Ар ты кул 3. Гэ ты За кон ува-
хо дзіць у сі лу праз дзе сяць дзён 
пас ля яго афі цый на га апуб лі ка-
ван ня.

Прэ зі дэнт 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
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