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Як улад ка вац ца на пра цу 
і да мо віц ца з су до вы мі 
вы ка наў ца мі, што трэ ба 
ве даць пра алі мен ты 
і спад чы ну, ка лі і за што 
пла ціць па да ткі, які пры бы так 
з чэ каў «Ма ё масць»... Гэ тыя 
і ін шыя пы тан ні, 
што най больш хва лю юць 
бе ла ру саў, вы кла дзе ны 
ў спе цы яль ных бю ле тэ нях, 
вы да дзе ных 
для ін фар ма ван ня гра ма дзян 
аб іх пра вах.

Поў на ка ля ро выя вы дан ні мож на 
знай сці ва ўста но вах мі ніс тэр стваў і 
ар га ні за цый, якія ста лі ўдзель ні ка мі 
ак цыі «Пра ва на служ бу лю дзям», што 
дру гі год пра во дзі ла ся Мі ніс тэр ствам 
юс ты цыі. Важ на, каб ча ла век ра зу меў 
пе ра ва гі, якія дае яму пра віль нае пры-
мя нен не пра воў і ка ры стан не імі ў жыц-
ці, а так са ма па мя таў, што ня ве дан не 
за ко ну не з'яў ля ец ца ар гу мен там ці до-
ка зам не ві на ва тас ці. Та кой дум кі пры-
трым лі ва юц ца ўсе ўдзель ні кі ак цыі.

— Не ка то рыя гра мад скія стасункі 
не пад улад ныя пра ву: лю боў, сяб роў-
ства, пры хіль насць. Але ка лі вы збі ра е-
це ся ажа ніц ца, на ра джа е це дзі ця, куп-
ля е це су мес ную ма ё масць, то па трап-
ля е це ў сфе ру пра ва во га рэ гу ля ван ня 
і атрым лі ва е це на ступ ствы, звя за ныя 
з гэ тым, — пад крэс ліў Сяр гей ЗА ДЗІ-
РАН, на мес нік мі ніст ра юс ты цыі.

Мі нюст пад рых та ваў бук лет «Пра 
што на гад ва юць су до выя вы ка наў-
цы». У ім да ступ ны мі сло ва мі рас-

ка за на пра на ступ ствы не вы ка нан ня 
прад пі сан няў су да па апла це штра фу 
(на што пры ват ным асо бам да ец ца 
ме сяц, а юры дыч ным — 15 дзён). Ка-
лі час пра тэр мі на ва ны, арыш тоў ва-
юц ца ма ё масць і бан каў скія ра хун кі 
даў жні ка, яму за ба ра ня ец ца кі ра ваць 
транс парт ны мі срод ка мі, ча со ва вы-
яз джаць за мя жу, атрым лі ваць ма ё-
масць ад ін шых асоб і ін шае.

ПРА АЛІ МЕН ТЫ 
І СПАД ЧЫ НУ

— Важ на да нес ці да гра ма дзя ні на 
ін фар ма цыю пра ме ха ніз мы, якія вы-
ка рыс тоў ва юц ца для яго аба ро ны, — 
за пэў ніў Вік тар ЧАЙ ЧЫЦ, стар шы ня 
Рэс пуб лі кан скай ка ле гіі ад ва ка-
таў. — Доў гі час лі чы ла ся, што гра-
ма дзя нам не трэ ба ве даць пра свае 
пра вы — ня хай лепш пры хо дзяць да 
ад ва ка таў па тлу ма чэн ні. Ця пер, на-
ад ва рот, ад ва ка ты за ці каў ле ны, каб 
лю дзі ве да лі больш і час цей звяр та-
лі ся да пра фе сі я на лаў з пы тан ня мі, як 
аба ра ніць і рэа лі за ваць свае пра вы.

Ён за клі каў гра ма дзян бе раг чы чы-
ноў ні каў і не пе ра клад ваць на пле-
чы пра ва ахоў ных ор га наў і су до вых 
су пра цоў ні каў аба вяз кі па ака зан ні 
кан суль та цый ных па слуг, якія ажыц-
цяў ля юць ад ва ка ты. Да та го ж яны 
мо гуць не толь кі рас тлу ма чыць праб-
ле му, але і да па маг чы на пі саць, ка лі 
трэ ба, пэў ны зва рот ва ўста но ву ад-
па вед на га ўзроў ню.

Ка ле гія ад ва ка таў пад рых та ва ла 
бю ле тэнь «Што трэ ба ве даць пра 
алі мен ты». Да рэ чы, па гэ тых пы тан-

нях, а так са ма па праб ле мах ад наў-
лен ня на пра цы звы чай на аказ ва ец ца 
бяс плат ная юры дыч ная да па мо га.

Спе цы я ліс та мі Бе ла рус кай на та-
ры яль най па ла ты рас пра ца ва ны бю-
ле тэнь «Што трэ ба ве даць, ка лі ад-
кры ла ся спад чы на». Там пе ра лі ча ны 
пад ста вы для ўступ лен ня ў спад чы ну, 
фор мы, спо са бы і тэр мі ны (не паз ней 
за 6 ме ся цаў пас ля смер ці гра ма дзя ні-
на), а так са ма маг чы мас ці ад мо віц ца 
ад пра ва на спад чы ну. Да рэ чы, прэ-
тэн да ваць на яе мо гуць як асобы, якіх 
пэў ным чы нам неш та звяз ва ла з па-
мер лым гра ма дзя ні нам, так і сва я кі, 
за ча тыя пад час яго жыц ця, але на ро-
джа ныя ўжо пас ля смер ці.

ПРА МА Ё МАСЦЬ 
І ПРА ЦА ЗДОЛЬ НАСЦЬ

Прад стаў ні кі Дзяр жаў на га ка мі тэ-
та па ма ё мас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
вы зна чы лі аж но тры на прам кі сва-
ёй дзей нас ці, якія па тра бу юць боль-
ша га тлу ма чэн ня і асвят лен ня для 
гра ма дзян: «Аба ра чэн не імян ных 
пры ва ты за цый ных чэ каў «Ма ё-
масць», «Дзяр жаў ная рэ гіст ра-
цыя не ру хо май ма ё мас ці, пра воў 
на яе і здзе лак з ёй» і «Ад чу жэн-
не зя мель ных на дзе лаў, што бы лі 
да дзе ны гра ма дзя нам, якія ме лі 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых 
умоў». У апош нім, на прык лад, пра пі-
са ны мо ман ты, ка лі гра ма дзя нін мо-
жа ад мо віц ца ад на дзе лу; рас ка за на, 
якім чы нам мож на вы ку піць зям лю, 
да дзе ную ў па жыц цё вае ка ры стан не 
або арэн ду.

У бра шу ры «У да па мо гу су іс-
каль ні кам пры пра ца ўлад ка ван-
ні», пад рых та ва най Мі ніс тэр ствам 
пра цы і са цы яль най аба ро ны, вы-
кла дзе ны асноў ны шэ раг аба вяз-
ко вых да пра піс ван ня ў да га во ры 
пунк таў. Гэ та мес ца пра цы, пра цоў-
ныя функ цыі, па мер зар пла ты, дні 
яе вы пла ты і г.д.

КА МУ БЯС ПЛАТ НЫЯ 
ПА СЛУ ГІ?

Асоб ны бук лет пры све ча ны тэ ме 
«Тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц-
тва. Са цы яль нае аб слу гоў ван не не-
пра ца здоль ных гра ма дзян». Тут — 
ко рат ка і да ступ на — пра да па мо гу, 
якую мо гуць атры маць ста рыя, не пра-
ца здоль ныя і адзі но кія лю дзі.

Са мы асноў ны і за па тра ба ва ны 
на пра мак пра цы та кіх цэнт раў — да-
па мо га на да му. Бяс плат на яе мо гуць 
атрым лі ваць адзі но кія і не пра ца здоль-
ныя, чый пры бы так ні жэй шы за бюд-
жэ т пра жыт ко ва га мі ні му му (БПМ). 
Част ко ва аплач ва юць па слу гі тыя, у 
ка го пры бы так не вы шэй шы за 200% 
БПМ. Ас тат нія пла цяць цал кам.

Ад дзя лен ні тэр мі но ва га са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня мо гуць аказ ваць 
па слу гі ся дзе лак, пры чым на ват тым 
гра ма дзя нам, якія жы вуць ра зам са 
сва і мі бліз кі мі, але пэў ны час бу дуць 
ад сут ні чаць. Для адзі но кіх ста рых, 
якія на 100% стра ці лі здоль насць да 
са ма аб слу гоў ван ня, па слу гі ся дзел кі 
бяс плат ныя.

Іры на СІ ДА РОК
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КАБ ХА ТА НЕ СПАЗ НА ЛА НІ ЎРА ЧА, НІ АД ВА КА ТА
Калі хочаце аба ра няць свае пра вы, іх трэ ба ве даць

ЁСЦЬ жа та кія лю дзі, якія 
ўсім на све це неза да во-

ле ны. І дрэн нае ім дрэн на, і ў 
доб рым яны дрэн нае аба вяз ко ва 
зной дуць. Але ад на спра ва, ка-
лі буб ніць і абу ра ец ца свар лі вая 
цёт ка, — та ды па ду ма еш, мо жа, 
яе муж крыў дзіць, маг чы ма, ён 
п'я ні ца ці яшчэ што. А ў мі ну лую 
ня дзе лю мне прос та фа таль-
на «шан ца ва ла» на свар лі вых 
дзядзь каў. Пер шы ў аў то бу се на 
ўвесь са лон абу раў ся, што ў яго 
два ра зы за па езд ку пра ве ры-
лі бі лет. Шмат но ва га пра ся бе 
да ве да лі ся ў той дзень кант ра-
лё ры: і што яны швэн да юц ца, 
бо ім ня ма ча го ра біць, і што 
за над та па воль ныя, і што пе ра-
шка джа юць яму ся дзець спа-
кой на. Не вя до ма, праў да, якім 
чы нам. Я па спра ба ва ла ня сме ла 
ўсту піц ца за жан чын у фор мен-
ных на кід ках, ска за ла, што яны 
ро бяць сваю спра ву. Не ста ры 
яшчэ муж чы на, дзесь ці ў ра ё не 
50 га доў, стаў абу рац ца яшчэ 
гуч ней. Праў да, кант ра лё ры, 
пры выч ныя да па доб ных сцэн, 
ні як не ад рэ ага ва лі на вы пад па-
са жы ра. І гэ та бы ла пра віль ная 
рэ ак цыя.

Бо не вар та ўсту паць у па-
ле мі ку аль бо да каз ваць неш та 
та му, хто не мае ін шай мэ ты, 
як вы плюх нуць на на ва коль ных 
свой не га тыў. У той жа дзень 
пас ля пры ез ду ў цэнтр го ра да 
і не вель мі ўда ла га па хо ду па 
кра мах мы з дач кой пры пы ні-
лі ся на алеі ліх та роў ля май го 
лю бі ма га Ма лень ка га прын-
ца. Там ста я ла ма ці з дзець мі 
і вель мі пры го жа пе ра каз ва ла 
ма лым змест доб рай каз кі Эк-
зю пе ры. Дзе ці, з вы гля ду вуч-
ні ма лод шых кла саў, уваж лі ва 
раз гляд ва лі скульп ту ру прын-

ца, неш та пы та лі ся ў ма мы, 
удак лад ня лі. Ма ці ска за ла ім: 
«Вер нем ся да до му, пе ра чы-
та ем «Ма лень ка га прын ца», 
рас ка жу вам пра яго аў та ра». 
Тут па ды шоў гра ма дзя нін, які 
ад па чы ваў на су сед няй лаў цы, 
і па чаў сваю пра мо ву. Ад ра зу 
ста ла яс на, што дзядзь ка, не-
вы раз най знеш нас ці, цяж ка 
вы зна чаль на га ўзрос ту, толь кі 
і ча каў мо ман ту, каб вы ка зац ца. 
Сваё абу рэн не ён ад ра са ваў і 
га рад скім ула дам, і аў та рам ідэі 
алеі ліх та роў, і раў на душ най 
гра мад скас ці, якая не ра зу мее 
не да рэ чнас ці на брэсц кай ву лі-
цы «чу жых» ге ро яў. «Хто нам 
фран цуз Эк зю пе ры з яго дзі ва-
ком-прын цам?» — пры клад на 
та кую дум ку імк нуў ся да нес ці 
ча ла век у сва ёй шмат слоў най 
і блы та най ты ра дзе. Ча мусь ці 
на пом ніў ён мне ге роя ін ша га 
тво ра, які рап там «са ткаў ся 
з па вет ра». Я раз га да ла гэ-
ты пры мі тыў ны псі ха ла гіч ны 
пры ём, які ча сам на зы ва юць 
па глы нан нем чу жой энер гіі, і 

ха це ла ўжо па вяр нуць. А ма ла-
дая сім па тыч ная жан чы на, што 
на зы ва ец ца, па па ла ся. Яна 
па ча ла спра чац ца, абу рац ца ў 
ад каз, на кшталт: «Як вы мо жа-
це?! Хі ба Ма лень кі прынц мае 
да чы нен не да Фран цыі боль-
шае, чым да на шай кра і ны? Ён 
жа — на сель нік ін шай пла не ты. 
І ні хто ў све це не на пі саў пра 
друж бу, пра шчы рыя ча ла ве чыя 
ад но сі ны ле пей, чым Ан ту ан дэ 
Сент-Эк зю пе ры ў яго «Пісь ме 
за лож ні ку...» Я зра зу ме ла, што 
трэ ба ўмя шац ца і па клі ка ла яе 
з са бой, ад вя ла ад гэ та га чу жа-
род на га эле мен та.

МЫ пай шлі па алеі да лей 
і раз га ва ры лі ся. Дзі я на 

рап там рас ка за ла сваю гіс то-
рыю. Ро дам яна з Ра сіі. Пры-
еха ла сю ды за му жам. Усё ў 
іх бы ло цу доў на. На ра дзі лі ся 
вось гэ тыя сім па тыч ныя двай-
нят кі. Яны з му жам узя лі крэ-
дыт і ста лі бу да ваць ква тэ ру. 
Яшчэ не па спе лі ўся ліц ца, як 
спа сціг ла го ра: муж за гі нуў у 
ава рыі. Ёй та ды мно гія ра і лі 
вяр тац ца да баць коў, пад Пі-
цер. Але ў іх жыл лё выя ўмо вы 
так са ма не вель мі, а тут гро-
шы ўкла дзе ны, ква тэ ра бы ла 
на па ды хо дзе. Праў да, як яна 
бу дзе вы плач ваць крэ дыт, як 
ад на пад ні маць дзя цей, та ды 
зу сім не ўяў ля ла.

Сяб ры му жа да па ма га лі. 
Тыя, з кім ра ней ха дзіў у па-
хо ды (Іван за хап ляў ся ту рыз-
мам), не па кі ну лі яе сам-на сам 
з праб ле ма мі. Най больш яна 
ўдзяч на за тое, што да па маг лі 
на доб рую ра бо ту ўлад ка вац ца 
пас ля дэ крэт на га, каб маг ла 
вы плач ваць па зы ку. А ра ней, 
ка лі ся дзе ла до ма з дзець мі, 
ве да ла, што заў сё ды мо жа 

па зва ніць не ка му з сяб ро вак, 
ка лі трэ ба, на прык лад, у па лі-
клі ні ку ці неш та ку піць, пад вез-
ці. «Каб не гэ тыя чу жыя лю дзі, 
не ве даю, як вы жы ла б, — га-
во рыць ма ла дая жан чы на і 
пра цяг вае: — Сён ня чы та ла 
ін тэр в'ю ад ной вя до май акт-
ры сы, яна ка жа, што здраб не лі 
лю дзі, здраб не лі ад но сі ны. Я 
не ма гу па га дзіц ца. Бо лю дзі 
ёсць зу сім не дроб ныя і не ўсё 
вы мя ра ец ца гра шы ма. І гэ та 
са мае важ нае ў жыц ці, я ця пер 
ве даю...» Неш та вель мі доб рае 
іш ло ад той вы пад ко вай жан-
чы ны, як свят ло ад ліх та ра на 
нач ной ву лі цы. Зда ва ла ся, яна 
га то ва дзя ліц ца да бром, тым, 
якое атры ма ла ад ін шых.

Я прый шла да до му, пе ра чы-
та ла «Пісь мо за лож ні ку» і знай-
шла там рад кі, пра якія, ві даць, 
га ва ры ла Дзі я на: «Ас но ва ўся ля-
кай куль ту ры най перш за ўсё — 
у са мім ча ла ве ку. Най перш за 
ўсё — гэ та ўлас ці вая ча ла ве ку 
сля пая, не адоль ная пра га цеп-
лы ні. А по тым скрозь па мыл кі 
ча ла век зна хо дзіць да ро гу да 
агню. Вось та му, мой ся бар, мне 
так па трэб на твая друж ба. Мне, 
як глы ток ва ды, па трэ бен та ва-
рыш, які пад ні ма ец ца над спрэч-
ка мі, якія на ро джа ны ро зу мам, 
па ва жае ўва мне па лом ні ка, які 
ідзе да гэ та га агню».

ТОЕ ж толь кі ін шы мі сло-
ва мі га ва рыў і Ма лень кі 

прынц, які са праў ды не мае 
ні кра і ны, ні на цы я наль нас-
ці. І доб ра, што свое асаб лі вы 
пом нік яму ёсць у Брэс це і што 
ў ад ной з бе ла рус кіх ка лы ха-
нак ёсць сло вы: «Прынц і ру жа 
пры сняц ца та бе».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevich@zviazda.by
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ПРЫНЦ І РУ ЖА 
ПРЫ СНЯЦ ЦА ТА БЕ
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открытый аукцион без условий по продаже 

БАЗЫ ОТДЫХА В ЧЕЧЕВИЧАХ, принадлежащей 
ОАО «Могилевский металлургический завод»
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Капитальное строение с инв. № 702/С-809 – Спальный 
корпус на базе отдыха; капитальное строение с инв. 
№ 702/С-811 – Баня базы отдыха; капитальное строение 
с инв. № 702/С-808 – Спальный корпус-4 базы отдыха; 
капитальное строение с инв. № 702/С-814 – Здание 
топочной базы отдыха; капитальное строение с инв. 
№ 702/С-813 – Кухня базы отдыха; капитальное строение 
с инв. № 702/С-806 – Дом базы отдыха № 3; капиталь-
ное строение с инв. № 702/С-807 – Дом базы отдыха; 
капитальное строение с инв. № 702/С-812 – Склад на 
базе отдыха; капитальное строение с инв. № 702/С-815 
– Электроподстанция с в/вольтными сетями на базе 
отдыха; капитальное строение с инв. № 702/С-816 
– Туалет в Чечевичах; капитальное строение с инв. 
№ 702/С-817 – Уборная на базе отдыха, а также соору-
жения и имущество согласно перечня

Адрес
Могилевская область, Быховский район, 

Черноборский с/с, 0,6 км севернее д.Чечевичи
Начальная цена 

продажи с учетом 
НДС, руб.

7 180 000 000

Сумма задатка 
и расчетный счет 
для его внесения

150  000 000 рублей, 
получатель платежа Филиал 

«Центр «Белтехинвентаризация»,
р/с 3012105618108 в Региональной дирекции 

№700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, 
код 369, УНП 102353509

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
721385600001000016, площадью 4,8718 га, 

расположенный по адресу: 
Могилевская область, Быховский район, 

Черноборский с/с, 0,6 км севернее д. Чечевичи
Регистрация на участие в аукционе осуществляется по адресу:

г. Могилев, ул. Лазаренко, 29, 
до 21 декабря 2015 года до 15.00 включительно

Информация о предыдущем аукционе была размещена 
в газете «Рэспубліка» от 23.09.2015

Дополнительную информацию можно получить у организатора аукциона: 
(8-0291) 400-394 vel.; (8-029) 624-26-25; bti9@yandex.ru

ФЕ ЕР ВЕРК НЕ АД БЫЎ СЯ
У Го ме лі кан фіс ка ва на пі ра тэх ні ка на 243 міль ё ны руб лёў. Ін ды-

ві ду аль ны прад пры маль нік не меў су пра ва джаль ных да ку мен таў 
на вя лі кую пар тыю пе тард і фе ер вер каў.Су пра цоў ні кі мі лі цыі, у якіх 
былі пад ста вы на агляд жыл ля, пра ве ры лі тры ад ра сы: пры ват ны 
дом у Доб руш скім ра ё не і дзве ква тэ ры ў аб лас ным цэнт ры. У жы-
лых па мяш кан нях зна хо дзі лі ся пі ра тэх ніч ныя вы ра бы ім парт най вы-
твор час ці ў асар ты мен це. Яны бы лі спа ка ва ны ў кар дон ныя скры-
ні. Як рас ка за лі ў прэс-служ бе УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма, 
кан фіс ка ва на 158 066 штук раз на стай най пі ра тэх ні кі на агуль ную 
су му 243 671 000 руб лёў. Ця пер пра во дзіц ца да дат ко вае вы ву чэн не 
ма тэ ры я лаў спра вы, якая бу дзе пе ра да дзе на ў ін спек цыю па па-
дат ках і збо рах для пры няц ця ра шэн ня аб пры цяг нен ні 35-га до ва га 
га мяль ча ні на да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by


