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— Ка жуць, што ацэнь ва юць па ся рэд нім 

па го ра дзе, і ўсё...
— Не, та кое тлу ма чэн не не за да валь няе. 

Не зра зу ме ла, што за ся рэд няя ацэн ка. Ацэн-
ка ажыц цяў ля ец ца ін ды ві ду аль на. Па ві нен 
уліч вац ца і ра ён аб' ек та, і яго ця пе раш ні стан, 
і шэ раг ін шых фак та раў.

— На ўза мен сва іх ква тэр нам ця пер 
пра па ну юць жыл лё ў до ме 1960-х га доў 
па ву лі цы Ка лі ноў ска га, дзе ў па мяш кан-
нях звы чай ныя стан дарт ныя сто лі і кух ні 
пло шчай да 5 квад рат ных мет раў. Лі чым, 
што гэ та не зу сім спра вяд лі ва.

— Пры пра да стаў лен ні но ва га жыл ля пло-
шча ква тэр у до ме пад знос уліч ва ец ца, але 
яна не па він на быць мен шая за ад па вед ны 
нар ма тыў на ча ла ве ка. Акра мя та го, у гэ тым 
вы пад ку бя рэц ца пад ува гу і кошт ква тэ ры, што 
да ец ца ўза мен, і той, якая за бі ра ец ца пад дзяр-
жаў ныя па трэ бы. У тым вы пад ку, ка лі кошт так 
зва най но вай ква тэ ры бу дзе мен шым за кошт 
аб' ек та ў до ме пад знос, та ды но ва му ўлас ні ку 
па він ны за пла ціць роз ні цу. Ця пер вам за ста-
ец ца толь кі са чыць за якас цю пра ве дзен ных 
раз лі каў па гэ тых кош тах.

— А ка лі мы не згод ны з іх ацэн кай?
— У гэ тым вы пад ку ўлас ні кі жыл ля мо гуць 

звяр нуц ца па пра вя дзен не экс пер ты зы дак-
лад нас ці зроб ле най ацэн кі. Та кая пра цэ ду ра 
ро біц ца па да га во ры не бяс плат на, але гэ та, 
пры на яў нас ці су мнен няў, да зва ляе пе ра ка-
нац ца ў аб' ек тыў нас ці пра ве дзе най ацэн кі. 
Ка лі вы ні кі экс пер ты зы не бу дуць су па даць з 
ацэн кай, та ды та кое спрэч нае ра шэн не маг-
чы ма бу дзе аб скар дзіць у су дзе.

Лю боў Ва ла соў ская, Лю бан скі ра ён, па-
сё лак Сос ны-2:

— Анд рэй Ана толь е віч, да па ма жы це. У 
мя не пы тан не пра гро шы. Ча му нам та кі 
вя лі кі пра па ну юць пла ціць па да так за не-
ру хо масць? На лі чы лі аж но 475 ты сяч руб-
лёў. А ў нас там толь кі ад на ха та, у якой 
мы жы вём больш за 30 га доў. У 1990-я 
га ды мы гэ ты дом пры ва ты за ва лі. А муж 
у мя не пен сі я нер. Да гэ та га ўсё жыц цё 
ад пра ца ваў у ляс ніц тве. Мо жа, нам ней кая 
льго та на ле жыць?

— Па гэ тым пы тан ні вам не аб ход на звяр-
нуц ца пісь мо ва ў пад атко вую ін спек цыю і ўдак-
лад ніць ін фар ма цыю па па дат ка аб кла да най 
ба зе ва шай не ру хо мас ці. Трэ ба, каб вам рас-
тлу ма чы лі, якім чы нам атры ма ла ся та кая вя лі-
кая ацэн ка до ма. Ка лі пас ля гэ та га ў вас за ста-
нуц ца пы тан ні па кош це ва ша га жыл ля, та ды 
звяр тай це ся да нас, і ў ка мі тэ це па спра бу юць 
дас ка на ла ра за брац ца па гэ тым пы тан ні.

Ці бу дзе са до вы до мік 
жы лым до мам?

Ка ця ры на Жук, го рад Мінск:
— Я не ад на ра зо ва чу ла, што дач ныя па-

сёл кі пад Мінск ам мо гуць пе ра афарм ляць 
пад на се лен ныя пунк ты: на прык лад, яны 
ста нуць вёс кам або па сёл ка мі. Ці праў да 
гэ та, і што та кое пе ра афарм лен не дасць 
жы ха рам но вых вё сак?

— Па-пер шае, трэ ба ўдак лад ніць, пра дач-
ны па сё лак ці са доў ніц кае та ва рыст ва ідзе 
га вор ка. Па між гэ ты мі струк ту ра мі вя лі кая 
роз ні ца.

— Нам зя мель ны ўчас так да ва лі для 
вя дзен ня ка лек тыў на га са доў ніц тва.

— Для та го, каб тэ ры то рыя са доў ніц ка га 
та ва рыст ва ста ла на се ле ным пунк там, не аб-
ход на вы ка наць да стат ко ва шмат ме ра пры-
ем стваў. Так, гэ та маг чы ма, але... Пра цэ ду ра 
зме ны фар ма ту тэ ры та ры яль на га кі ра ван ня 
маг чы ма дву ма шля ха мі. На тэ ры то рыі са мо-
га са да ўніцкага та ва рыст ва мож на ар га ні за-
ваць на се ле ны пункт або да лу чыць пло шчу 
та ко га та ва рыст ва да блі жэй ша га на се ле на-
га пунк та (вёс кі, аг ра га рад ка, па сёл ка).

Але гэ та не зу сім прос та. Па пя рэд не не-
аб ход на ме няць ме жы іс ну ю чай вёс кі, або, 
згод на з дзей ным за ка на даў ствам, ства-
раць но вы на се ле ны пункт. Ра шэн не аб 
гэ тым пры мае ад па вед ны тэ ры та ры яль ны 
Са вет дэ пу та таў. Каб па доб нае ра шэн не бы-
ло ста ноў чым, трэ ба пра вес ці шмат роз ных 
ме ра пры ем стваў. На прык лад, па тра ба ван ні 
да са до вых до мі каў і да інф ра струк ту ры, у 
тым лі ку са цы яль ных аб' ек таў та ва рыст ваў, 
іс тот на ад роз ні ва юц ца ад па доб ных па тра-
ба ван няў у на се ле ных пунк тах. Нор мы за ка-
на даў ства па жы лых да мах больш жорст кія, 
чым па лёг кіх са до вых до мі ках. Пры клад на 
та кая сі ту а цыя іс нуе і па па тра ба ван нях да 
да рог, во да за бес пя чэн ня, элект рыч нас ці і 
ін шых ас пек таў інф ра струк ту ры.

— Так. Звы чай на му са да во ду та кую 
апе ра цыю не зра біць. Атрым лі ва ец ца, 
што для та кой рэ ар га ні за цыі не аб ход на 
іні цы я ты ва мяс цо вых Са ве таў?

— Вель мі су мнява ю ся, што мяс цо выя Са-
ве ты бу дуць ак тыў ні чаць на гэ ты конт. Маг-
чы ма, што з па доб най іні цы я ты вай мо гуць 
звяр тац ца гра ма дзя не, якія жа да юць афор-
міць свой дых тоў ны са до вы до мік у якас ці 
жы ло га до ма. Ад нак звы чай на ў са доў ніц кім 
та ва рыст ве да лё ка не ўсе са до выя до мі кі 
ад па вя да юць кры тэ ры ям ка пі таль най па бу-
до вы. Уво гу ле, гэ та да во лі скла да нае пы-
тан не, якое па він на вы ра шац ца вы ключ на 
комп лекс на, з улі кам ін та рэ саў роз ных ба коў 
і пры вы ка нан ні ўсіх дзей ных па тра ба ван няў 
у сфе ры го ра да бу даў ніц тва.

Рэ гіст ра ваць 
не ру хо масць 
ста ла пра сцей

Аляк сандр Іва ноў, Мінск:
— Анд рэй Ана толь е віч, дня мі чуў, што 

ў ва шай сіс тэ ме ста ла ляг чэй рэ гіст ра-
ваць не ру хо мую ма ё масць. Ка жуць, што 
рэ гіст ра ваць ста ла і пра сцей, і хут чэй. У 
мя не ў ін шым го ра дзе за стаў ся да мок ад 
дзе да. Якім чы нам я яго ма гу ця пер за рэ-
гіст ра ваць, за які час, і коль кі гэ та бу дзе 
каш та ваць?

— Маг чы ма за рэ гіст ра ваць лю бы аб' ект 
не ру хо май ма ё мас ці ў дзень звяр тан ня па 

дзяр жаў ную рэ гіст ра цыю, ка лі ўсе не аб ход-
ныя да ку мен ты бы лі па да дзе ны клі ен там у 
ад па вед нае пад раз дзя лен не рэ гіст ра цыі па 
мес цы пра піс кі да 16 га дзін дня. У су вя зі з тым, 
што ва ша не ру хо масць зна хо дзіц ца ў ін шым 
мес цы, то ў вас ёсць маг чы масць звяр нуц-
ца ў Мін скае агенц тва па дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі ма ё мас ці па зав. Вай ска во му, 15 або 
вул. Ру мян ца ва, 14. Там ар га ні зу юць пе ра сыл-
ку да ку мен таў у струк тур нае пад раз дзя лен не, 
якое бу дзе ажыц цяў ляць рэ гіст ра цыю. У гэ тым 
вы пад ку пра цэс рэ гіст ра цыі зай ме кры ху боль-
шы час, але вам не спат рэ біц ца ехаць па да-
ваць за яву па мес цы зна хо джан ня до ма.

Дру гое. За здзяйс нен не рэ гіст ра цый ных 
дзе ян няў у па ско ра ным па рад ку (на пра ця гу 
ад на го дня) бя рэц ца пла та, якая ад роз ні ва ец-
ца ад звы чай ных та ры фаў на 0,1-0,2 ба за вай 
ве лі чы ні. Стар та вая ба за вая па зі цыя за ад но 
рэ гіст ра цый нае дзе ян не скла дае 0,5 ба за вай 
ве лі чы ні. Поў ны кошт рэ гіст ра цыі вам пад ка-
жуць не па срэд на на мес цы.

— Па зя мель ным участ ку да ку мен ты 
ўжо ёсць, а вось з до мам...

— Ка лі сам дом не быў за рэ гіст ра ва ны і 
трэ ба ра біць тэх ніч ную ін вен та ры за цыю, то 
за вы раб тэх паш пар та не аб ход на бу дзе за-
пла ціць ад па вед ную су му да дат ко ва.

— У мя не іс нуе пы тан не на конт та па-
гра фіч ных кар таў. У про да жы Бел кар-
та гра фіі я ба чыў кар ты ра ё наў, аў та ма-
біль ныя кар ты га ра доў Бе ла ру сі і ін шыя. 
Гэ та ўсё доб ра, але цы ві лі за цыя кро чыць 
на пе рад. Ці не раз гля да ец ца ў ка мі тэ це 
ідэя ства рэн ня элект рон ных кар таў вы-
со кай якас ці?

— Ці ка вае і да во лі сур' ёз нае пы тан не. 
Пра цу ем над ім. Абя цаю вам аба вяз ко ва раз-
гле дзець гэ тую пра па но ву. Дзя куй за ідэю.

Ан та ні на Бя ля е ва, г. п. Ба раў ля ны:
— Ці са праў ды сён ня трэ ба рэ гіст ра-

ваць зя мель ныя ўчаст кі ў са доў ніц кіх та-
ва рыст вах? Усе на шы су се дзі яшчэ ле-
тась так ху цень ка рэ гіст ра ва лі ся...

— Так, вы са праў ды ма е це ра цыю. Гэ та 
трэ ба ра біць. Больш за тое, асаб лі ва гэ та ты-
чыц ца та го, хто мае не ру хо масць у са доў ніц кіх 
та ва рыст вах пры га рад ных зон Мін ска і аб лас-
ных цэнт раў. Там ця пер дзей ні чае пя ці га до вая 
за ба ро на на рэа лі за цыю та кіх на дзе лаў з да-

ты іх дзяр жаў най рэ гіст ра цыі. Рас тлу ма чу сі ту-
а цыю. Маг чы ма, ча ла век атры маў зя мель ны 
ўчас так пад Мінск ам на ват 10-15 га доў та му. 
Ён яго не рэ гіст ра ваў. За гэ ты час па бу да ваў 
там са до вы до мік і вы ра шыў яго пра даць. 
Ця пер гас па дар гэ тай не ру хо мас ці мо жа пра-
даць та кую зям лю (ра зам з па бу до ва мі) толь кі 
пас ля та го, як за рэ гіст руе яе, і по тым з да ты 
рэ гіст ра цыі прой дзе 5 га доў.

— І на вош та ўсё так ус клад ні лі?
— Гэ та зроб ле на дзе ля та го, каб вы клю-

чыць маг чы масць спе ку ля цый у гэ тай сфе ры, 
каб не ўзні ка ла ней кіх шэ рых схем пе ра про-
да жу зя мель ных участ каў. А та кое ра ней бы-
ло, бо іс нуе па вы ша ны по пыт на зя мель ныя 
ўчаст кі ва кол буй ных га ра доў кра і ны.

Пры ват нае
жыл лё фір мы 
не пры ва ты зу ец ца

Аляк сандр Са пож ні каў, Мінск:
— У мя не та кое пы тан не. Ка лі пе ра афор-

мі лі не ру хо масць, але не за рэ гіст ра ва лі яе 
ў БТІ, то які тэр мін да ец ца, каб за рэ гіст ра-
ваць? Гэ та ты чыц ца здзел кі да рэ ння.

— У гэ тым вы пад ку тэр мін для звяр тан-
ня ў агенц тва па рэ гіст ра цыі не вы зна ча ны, 
але трэ ба ра зу мець, што мо гуць уз нік нуць 
пэў ныя ню ан сы. Так, толь кі з мо ман ту дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі гэ ты да га вор бу дзе мець 
юры дыч ную сі лу. Удак лад ню. Ка лі ў гэ ты пе-
ры яд да рыль шчык пе ра ду мае або з ім неш та 
зда рыц ца, то та кі да га вор не ўсту пае ў сі лу. 
На прык лад, пры смер ці да рыль шчы ка ў гэ ты 
час да га вор ро біц ца не са праўд ным, а не ру-
хо масць пе рад аец ца па спад чы не.

Ва лян ці на, Ста ра да рож скі ра ён, вёс ка 
Леў кі:

— Муж атры маў дом ад кал га са, дзе 
ён пра ца ваў да 2002 го да. У свой час мы 
яго не пры ва ты за ва лі, а ў 2004 го дзе кал-
гас быў рэ ар га ні за ва ны ў ак цы я нер нае 
та ва рыст ва. Ця пер мы хо чам пры ва ты за-
ваць гэ ты дом, але нам ад маў ля юць, бо ў 

скла дзе ўлас ні каў пры сут ні чае за меж ны 
ін вес тар. Мо жа, яны неш та блы та юць, бо 
не ве да юць усіх за ко наў?

— Пры ва ты за цыя жыл ля ажыц цяў ля ец ца 
толь кі ў да чы нен ні да дзяр жаў най улас нас-
ці. Хут чэй за ўсё, ця пер гэ ты дом з'яў ля ец-
ца пры ват най улас нас цю та ва рыст ва. Та му 
сён ня пы тан не ста віц ца не аб пры ва ты за цыі, 
а аб про да жы аб' ек та не ру хо мас ці. Ка лі ак-
цы я нер нае та ва рыст ва не жа дае пра да ваць 
гэ ты дом, то ні хто не мо жа пры му сіць яго гэ та 
зра біць. Вам я па раю кан крэт на ўдак лад ніць, 
ка му ваш дом са праў ды на ле жыць. Маг чы ма, 
ён зна хо дзіц ца на ба лан се мяс цо вых улад. У 
гэ тым вы пад ку пры ва ты за цыя ці ін шы спо саб 
ад чу жэн ня да зва ля ец ца.

— Ку ды мне звяр тац ца кан крэт на?
— На ве дай це жыл лё вы ад дзел мяс цо ва га 

рай вы кан ка ма.

Да па мо жа сэр ві тут
Ва лян цін Ка валь чук (кан крэт ны ад рас 

сва ёй вёс кі не на зваў):
— У мя не праб ле ма з су се дзя мі. Ад сця-

ны май го до ма да су сед ска га пло та ўся го 
20 сан ты мет раў. Так зда ры ла ся, што мы 
з су се дзя мі ця пер не вель мі сяб ру ем. А 
гэ тая мя жа ўпры тык да на ша га до ма не 
да зва ляе мне ра біць ра монт бу дын ка. Мне 
зда ец ца, што ў свой час бы лі па ру ша ны 
нор мы. Бы ло б доб ра гэ тую па мыл ку ця-
пер вы пра віць. Спра ба ваў я знай сці спра-
вяд лі васць на мес цы, але на шы чы ноў ні кі 
мя не не ра зу ме юць або не жа да юць гэ та га 
ра біць...

— Я так са ма вам не да па ма гу, бо гэ тае 
пы тан не зна хо дзіц ца ў кам пе тэн цыі або вы-
кан ка ма, або су да. Ні во дзін ін шы дзяр жаў-
ны ор ган кі ра ван ня ў гэ тым вы пад ку вам не 
да па мо жа.

— Ад ка жы це ўсё ж, сён ня па за ко не 
мне па він ны даць пэў ны ка ва лак зям лі 
ка ля май го до ма (хля ва), для яго аб слу-
гоў ван ня (ра мон ту)?

— Ка лі б зя мель ны ўчас так вы атры ма лі 
сён ня ці кры ху ра ней, то пы тан няў на конт 
мя жы ўпры тык не іс на ва ла. Але зя мель ныя 
ўчаст кі вы з су се дам атрым лі ва лі знач на ра-
ней, ка лі дзей ні ча лі ін шыя нор мы. У вас ёсць 
пра ва звяр тац ца ў суд па гэ тым пы тан ні, але 
не факт, што вы яго вый гра е це. Я б вам па-
ра іў па ста віць пы тан не аб пра да стаў лен ні 
вам сэр ві ту ту. На ўрад ці вы кан кам па спра буе 
ада браць част ку пры ват най зям лі ад ад на го 
ўлас ні ка, каб пе ра даць яе дру го му пры ват-
ні ку.

— Сло ва «сэр ві тут» чую пер шы раз.
— Гэ та пра ва аб ме жа ва на га ка ры стан-

ня чу жым зя мель ным участ кам. У ва шым 
вы пад ку не вя лі кі ка ва ла чак зям лі ўчаст ка 
су сед кі аб мя жоў ва ец ца ва шым пра вам не-

каль кі раз на год (або па ста ян на) мець до-
ступ да сця ны і да ху ва шых па бу доў. Ад нак 
увесь учас так за ста ец ца ў ка ры стан ні (ва ло-
дан ні), улас нас ці су сед кі.

Кар. «Звяз ды»:
— Па доб ных спрэч ных пы тан няў сён ня 

ўзні кае шмат?
— Ха пае. Ра ней бы ло знач на больш. Яшчэ 

раз па тлу ма чу ўсю схе му та кіх пы тан няў. Зя-
мель ныя спрэч кі вы ра ша юц ца аль бо мяс цо-
вым вы кан ка мам, або су дом. Ка лі праб ле ма 
мя жы зя мель ных участ каў уз ні кае ў да чы-
нен ні да зям лі, што зна хо дзіц ца ў пры ват най 
улас нас ці, ці кан флікт звя за ны з ін ды ві ду аль-
ны мі па бу до ва мі, то ў гэ тым вы пад ку апош-
нюю кроп ку па спра ве ста віць толь кі суд.

Ка лі па доб ныя спрэч кі раз гля дае вы кан-
кам, та ды ства ра ец ца спе цы яль ная ка мі сія. 
Гэ тая ка мі сія па він на бу дзе на ве даць аб' ект 
спрэч кі, дзе не па срэд на на мес цы бу дуць 
раз гля дац ца ар гу мен ты абод вух ба коў і пры-
мац ца ад па вед нае ра шэн не. Ка лі адзін бок 
кан флік ту не зго дзен з та кім ра шэн нем, та ды 
та кі гра ма дзя нін мае пра ва сваё мер ка ван не 
па гэ тым пы тан ні ад стой ваць у вы шэй шай 
ін стан цыі або праз суд. Ад нак, ка лі ка заць 
чыс та па-люд ску, то з лю бы мі су се дзя мі 
лепш сяб ра ваць.

Чэ кі «Ма ё масць» 
яшчэ па жы вуць

Тац ця на Лу цэ віч, го рад Мінск:
— Ваш ка мі тэт дэ ле га ваў пра ва аб мень-

ваць чэ кі «Ма ё масць» на ак цыі ак цы я нер-
ных та ва рыст ваў Бе ла рус бан ка.

— Так, сён ня та кія чэ кі аб мень ва юц ца 
праз ад дзя лен ні на ша га са ма га буй но га 
бан ка.

— Я свае чэ кі ўжо даў но аб ме ня ла на 
каш тоў ныя па пе ры. Дня мі ў спад чы ну 
атры ма ла яшчэ чэ кі. Збі ра ла ся і іх аб мя-
няць, але су тык ну ла ся з ад ной не вель мі 
зруч най сі ту а цы яй. Вы бар прад пры ем-
стваў не вя лі кі. Больш за тое, у кож ным 
ра ё не іс нуе свой спіс прад пры ем стваў, 

ак цыі якіх пра па ну юц ца ў аб мен на чэ кі. 
У на шым ад дзя лен ні ёсць ак цыі толь кі 
трох прад пры ем стваў. Ча му спа жыў цам 
нель га пра па на ваць на вы бар каш тоў-
ныя па пе ры ад ра зу ўсіх ак цы я нер ных 
та ва рыст ваў на ват не рэ гі ё на, а свай го 
го ра да?

— Пы тан не слуш нае. Іс нуе шэ раг аб' ек-
тыў ных аб ста він, ча му іс нуе ме на ві та та кі 
ме ха нізм аб ме ну. Ця пер ва ўра дзе раз гля да-
ец ца пы тан не аб пад аў жэн ні тэр мі наў аб ме ну 
чэ каў «Ма ё масць» на ак цыі на шых прад пры-
ем стваў. Дзя куй вам за пы тан не. Бу дзем над 
ім пра ца ваць.

Вік тар Шко да, го рад Ма ла дзеч на:
— У мя не пяць га доў та му па мёр баць-

ка. А да гэ та га на яго імя бы ла аформ ле-
на спад чы на — ха та дзе да. До лю гэ тай 
спад чы ны ад баць кі атры ма лі мы з сяст-
рой. Але ся род спад чын ні каў ха ты ёсць 
яшчэ дзве на шы цёт кі (род ныя сёст ры 
баць кі). Цёт кі па між са бой і з на мі так са-
ма сур' ёз на па сва ры лі ся з-за гэ та га до ма. 
Зя мель ны па да так і па да так на не ру хо-
масць пла цім мы з сяст рой, а цёт кі ўсё 
не мо гуць ра за брац ца, хто з іх га лоў ны. 
Ці ма ем мы маг чы масць ця пер ад мо віц ца 
ад гэ тай спад чы ны?

— Ці ўсе спад чын ні кі афор мі лі свае пра вы 
на гэ ты дом?

— Мы з сяст рой афор мі лі зя мель ны 
ўчас так пад гэ ту ха ту. А сам дом яшчэ не 
аформ ле ны, бо ў афарм лен ні яго па він ны 
пры сут ні чаць усе спад чын ні кі.

— Ад маў ляц ца ад гэ тай спад чы ны маг-
чы ма бы ло на пра ця гу шас ці ме ся цаў з да ты 
смер ці ўлас ні ка. Як за раз вый сці з гэ тай сі-
ту а цыі? Вам з сяст рой трэ ба афор міць свае 
до лі на гэ ты дом. Пас ля гэ та га мож на бу дзе 
пра даць ці па да рыць свае до лі цёт кам, су-
се дзям, ін шым трэ цім асо бам — лю бо му. 
Прос та ад мо віц ца ад сва ёй до лі спад чы ны 
па су дзе вам бу дзе скла да на.

Не тра піць на ву ду 
зя мель ных афе рыс таў

Іры на Ма жэй ка, го рад Мінск:
— У мя не двое дзе так: спа дзя ём ся, што 

праз пэў ны час бу дзе і трэ цяе. А мы з му-
жам жы вём у Мін ску ў ква тэ ры баць коў. 
Ка лі ў нас бу дзе трое дзе так, то ці змо жам 
мы як шмат дзет ная сям'я раз ліч ваць на 
атры ман не зя мель на га ўчаст ка для бу даў-
ніц тва ўлас на га до ма ў Мін ску ці Мін скай 
воб лас ці?

— Са праў ды, шмат дзет ным сем' ям зя-
мель ныя ўчаст кі пра да стаў ля юц ца, ка лі яны 
ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. 
У Мін ску атры маць зям лю вам тэ а ры тыч на 
бу дзе маг чы ма, але... Гэ та адзі ны вы па дак 
(для шма тдзет ных), ка лі на тэ ры то рыі Мін ска 
да пус ка ец ца вы дзя лен не зя мель на га ўчаст-
ка пад бу даў ніц тва ін ды ві ду аль на га жы ло га 
до ма без пра вя дзен ня аў кцы ё ну. Ад нак трэ-
ба ўліч ваць той факт, што на тэ ры то рыі ста лі-
цы за ста ла ся да во лі аб ме жа ва ная коль касць 
сва бод ных зя мель ных участ каў, пра ду гле-
джа ных пад ін ды ві ду аль нае жыл лё вае бу даў-
ніц тва. Вя до ма, што ах вот ных атры маць та кі 
зя мель ны ўчас так ме на ві та ў Мін ску да во лі 
шмат. У чар гу вас са праў ды па ста вяць, але 
за ста нец ца ад кры тым пы тан нем рэ аль ны 
тэр мін атры ман ня зя мель на га ўчаст ка.

У Мін скай воб лас ці атры маць зя мель-
ны ўчас так вам бу дзе пра сцей. Тут трэ ба 
спа чат ку вы зна чыц ца з ра ё нам і дак лад на 
з сель са ве там, дзе вы жа да е це жыць. На гэ-
ты конт іс нуе па ста но ва Саў мі на №1781, якая 
вы зна чае па ра дак па ста ноў кі на гэ ты ўлік. 
Пас ля та го, як вы там па кі не це сваю за яву, 
вам за ста нец ца толь кі ча каць сва ёй чар гі на 
атры ман не зя мель на га ўчаст ка.

— А ця пер, ка лі мы не з'яў ля ем ся шмат-
дзет най сям' ёй, мо жам на быць учас так 
толь кі на аў кцы ё не?

— У якас ці ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў вы мо жа це і сён ня стаць на 
ад па вед ны ўлік у Мін скай воб лас ці (акра мя 
Мін ска) і ча каць пра па ноў ад мяс цо вых улад 
вы бра на га ва мі ра ё на.

— Му жу пра па ну юць яшчэ адзін ва ры-
янт. На быць на дру гас ным рын ку зя мель-
ны ўчас так з не за вер ша ным бу даў ніц твам. 
Тут іс ну юць ней кія «пад вод ныя ка мя ні»?

— Тут так са ма трэ ба ўліч ваць шэ раг мо ман-
таў. Спра ва ў тым, што, ка лі зя мель ны ўчас так 
атрым лі ваў ся ва шым па тэн цый ным пра даў-

цом у якас ці ма ю ча га па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, то сён ня іс нуе за ба ро на на 
про даж та кіх аб' ек таў на пра ця гу 8 га доў з да-
ты рэ гіст ра цыі ўжо па бу да ва на га до ма. Та му ў 
та ко га гра ма дзя ні на за кан сер ва ва ны аб' ект вы 
не вы ку пі це. Ка лі зя мель ны ўчас так на бы ваў ся 
ча ла ве кам на аў кцы ё не ці ней кім ін шым чы-
нам — не ў якас ці жыл лё ва га чар га ві ка, та ды 
па доб ную «не за вер ша нку» вы на быць мо жа це. 
Та му ў гэ тай сі ту а цыі рэ ка мен дую спа чат ку 
дак лад на ра за брац ца з тым мо ман там, на якой 

пад ста ве гэ ты ўчас так на ле жыць пра даў цу.
Ка лі вам па спра бу юць пра па на ваць ку-

піць па доб ны аб' ект, маг чы ма, і тан ней, але 
без ад па вед на га афарм лен ня на ва ша імя 
(па абя ца юць афор міць яго на вас паз ней), 
то шчы ра рэ ка мен дую не звяз вац ца з та кі мі 
схе ма мі. Гэ та — афе ра.

— Удак лад ні це па не за вер ша ным бу-
даў ніц тве адзін мо мант. Ці іс нуе кан крэт-
ны тэр мін, ка лі гэ ты дом пас ля кан сер ва-
цыі мы па він ны да бу да ваць?

— Згод на з нор ма мі Ука за Прэ зі дэн та 
№87 ка роб ка до ма (фун да мент, сце ны і дах) 
па він на быць уз ве дзе на на пра ця гу трох га-
доў з да ты рэ гіст ра цыі пра ва на зя мель ны 
учас так. Атрым лі ва ец ца, што ка лі жыл лё-
вы аб' ект ужо бу да ваў ся 1,5 го да, а по тым 
быў за кан сер ва ва ны, то вам за ста ец ца яшчэ 
1,5 го да на яго ўзвя дзен не. Гэ ты тэр мін маг-
чы ма па доў жыць у вы пад ку цяж ка га ма тэ-
ры яль на га ста но ві шча ці ін шых уваж лі вых 
пры чын. Мяс цо вы вы кан кам мо жа да зво ліць 
да бу доў ваць гэ ты дом да двух га доў. Гэ та 
ты чыц ца бу даў ніц тва ме на ві та ка роб кі. Унут-
ра нае ад строй ван не жы лых па мяш кан няў 
і ін шыя ра бо ты па інф ра струк ту ры ней кі мі 
дак лад ны мі тэр мі на мі не аб мя жоў ва юц ца.

А за зям лю да пла ці
Кар. «Звяз ды»:
— Ха чу ўдак лад ніць пэў ныя мо ман ты 

на конт за ба ро ны на про даж жы лых аб' ек-
таў на пра ця гу 8 га доў з да ты рэ гіст ра цыі 
ўжо па бу да ва на га до ма, ка лі зя мель ны 
ўчас так пад ім быў пра да стаў ле ны гра-
ма дзя ні ну па чар зе. Сён ня та кая за ба ро на 
ўжо не та кая жорст кая?

— Так. З улі кам скла да ных жыл лё вых сі-
ту а цый (нех та па мёр, атры маў ін ва лід насць, 
улас нік жыл ля пе ра ве дзе ны на пра цу (служ-
бу) у ін шую мяс цо васць), ка лі па аб' ек тыў ных 
аб ста ві нах ча ла век не мо жа да бу да ваць аб'-
ект, то ў гэ тым вы пад ку ўлас ні ку да зва ля ец ца 
пра даць сваю не ру хо масць. У пер шую чар гу 
та кі аб' ект пра па ну ец ца ку піць вы кан ка му, а 
ка лі ў вы кан ка ма ня ма та кой маг чы мас ці — 
да зво ліць пра да ваць на сва бод ным рын ку. 
Тут іс нуе яшчэ адзін ню анс.

Ка лі зям ля вы дзя ля ла ся чар га ві ку па 
льгот най ца не, то пры та кім тэр мі но вым 
про да жы гас па дар не ру хо мас ці па ві нен да-
пла ціць за зя мель ны ўчас так да поў на га яе 
ка даст ра ва га кош ту. Ка лі зям ля да ва ла ся 
клі ен ту ў па жыц цё вае ва ло дан не без апла ты, 
то ця пер гас па дар аб' ек та па ві нен цал кам 
вы ку піць учас так па ка даст ра вым кош це або 
афор міць арэн ду на 99 га доў, за што так са ма 
трэ ба за пла ціць.

Гэ та зроб ле на дзе ля та го, каб ней кі мі хіт-
ры ка мі не ажыц цяў ляў ся «шэ ры» про даж 
зям лі.

Улас ны кант роль 
за якас цю

Ва сіль Іва ноў, го рад За слаўе:
— Ці іс нуе ў струк ту ры ва ша га ка мі тэ-

та спе цы яль ная служ ба ўлас най бяс пе кі, 
якая со чыць за маг чы мы мі па мыл ка мі?

— Ва ўсіх ар га ні за цы ях, якія пра цу юць з 
на сель ніц твам і з юры дыч ны мі асо ба мі (аказ-
ва юць па слу гі, вы кон ва юць ра бо ты), ство ра-
ны служ бы кант ро лю за якас цю. Спе цы я ліс ты 

гэ тай струк ту ры пра гля да юць да ку мен ты, якія 
вы да юц ца клі ен там. Гэ та комп лекс ная сіс тэ-
ма, ка лі кож ны да ку мент ана лі зу ец ца (акра-
мя вы ка наў ца) кі раў ні ком ад дзе ла. Акра мя 
та го, цал кам па кет да ку мен таў раз гля да ец ца 
служ бай сіс тэ мы якас цю ўнут ры прад пры-
ем ства. Та кая сіс тэ ма якас ці раз ві ва ец ца і 
ў тэх на ла гіч ным на прам ку. Вы ка рыс тоў ва-
юц ца аў та ма ты за ва ныя сіс тэ мы кант ро лю 
якас ці з пра грам ным за бес пя чэн нем. У тых 
мес цах пры ёму гра ма дзян, дзе з'яўляецца 
са праў ды шмат за яў, уста ноў ле ны сіс тэ мы 
аў дыя- і ві дэа за пі су. Апош няе дыс цып лі нуе 
не толь кі ра бот ні каў, але і спа жыў цоў.

А ўсё гэ та да во лі іс тот на па мян шае вы-
хад да ку мен таў з па мыл ка мі на ру кі да клі-
ен таў.

Кар. «Звяз ды»:
— Чуў, што сё ле та ваш ка мі тэт пад няў-

ся яшчэ на ад ну пры ступ ку па лі ніі пад-
рых тоў кі вы со ка ква лі фі ка ва ных спе цы я-
ліс таў. Што но ва га бы ло зроб ле на?

— Так. На пры кан цы ліс та па да быў ад-
кры ты фі лі ял ка фед ры геа дэз іі і кар та гра фіі 
ге аг ра фіч на га фа куль тэ та Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та, пры клад ной геа дэз іі І 
фо та грам мет рыі, геа дэз іі і ка даст раў геа дэ-
з іч на га фа куль тэ та По лац ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та, а так са ма спе цы яль ны на ву-
чаль ны кам п'ю тар ны клас.

Аб' яд нае на ву чаль ную пра сто ру прад пры-
ем ства «Бел геа дэз ія» Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па ма ё мас ці Бе ла ру сі.

Ад зна чу, што фі лі ял ка фед раў дзвюх 
вя ду чых на ву чаль ных уста ноў кра і ны ство-
ра ны ў мэ тах па вы шэн ня ўзроў ню пад рых-
тоў кі сту дэн таў па спе цы яль нас цях «Кос ма-
а э ра кар таг ра фія», «Геа дэз ія» і «Геа гра фія 
(геа ін фар ма цый ныя сіс тэ мы)», у тым лі ку 
за бес пя чэн ня ву чэб най, вы твор чай і пе рад-
дып лом най прак тык сту дэн таў, вы ка нан ня 
кур са вых І дып лом ных пра ек таў, ма гіс тар-
скіх, кан ды дац кіх і док тар скіх ды сер та цый 
па на прам ках асноў най дзей нас ці прад пры-
ем стваў Дзярж кам ма ё мас ці. Но ва ўвя дзен не 
бу дзе спры яць леп шай адап та цыі сту дэн таў 
у пра цэ се на ву чан ня да кан крэт ных вы твор-
чых умоў, атры ман ню імі на вы каў пра цы ў 
пра цоў ных ка лек ты вах па на прам ках кар то-
гра фа-геа дэз іч най дзей нас ці.

Гэ та ўжо не пер шая на ву чаль ная ба за 
для ВНУ, ство ра ная па іні цы я ты ве і сі ла мі 
Дзярж кам ма ё мас ці. У 2013 го дзе для ін тэ-
гра цыі пра ект най і на ву ко вай дзей нас ці і вы-
шэй шай аду ка цыі, уз мац нен ня прак тыч най 
на кі ра ва нас ці пад рых тоў кі спе цы я ліс таў па 
спе цы яль нас цях «Геа ін фар ма цый ныя сіс тэ-
мы», «Кос ма а э ра кар таг ра фія», «Геа гра фія» 
на ба зе пра ект на га ін сты ту та «Бел гіп ра зем» 
быў ство ра ны фі лі ял ка фед ры гле ба знаў ства 
і зя мель на-ін фар ма цый ных сіс тэм геа гра-
фіч на га фа куль тэ та БДУ. У тым жа го дзе на 
ба зе пра ект ных ін сты ту таў «Бел гіп ра зем» 
і «Ма гі лёў гіп ра зем» бы лі ад кры ты фі лі ялы 
ка фед ры зем ле ўпа рад ка ван ня БДСГА.

Сё ле та ў маі, да 90-год дзя ства рэн ня зем-
ле ўпа рад ка валь на га фа куль тэ та Бе ла рус кай 
дзяр жаў най сель ска гас па дар чай ака дэ міі ў 
Гор ках, за кошт спон сар скай да па мо гі ар-
га ні за цый па зем ле ўпа рад ка ван ні сіс тэ мы 
УП «Пра ект ны ін сты тут Бел гіп ра зем» у 
БДСГА бы ла ад ра ман та ва на ву чэб ная аў ды-
то рыя, у якой раз мес ціц ца кам п'ю тар ны клас 
для ўка ра нен ня ў на ву чаль ны пра цэс са мых 
су час ных іна ва цый ных тэх на ло гій.

У цэ лым у га лі не вя дзец ца мэ та на кі ра-
ва ная пра ца, на кі ра ва ная на ўдас ка на лен не 
пад рых тоў кі спе цы я ліс таў для про філь ных 
ар га ні за цый, су мес на з Дзярж кам ма ё мас цю 
ў БДСГА вы зна ча ец ца не аб ход ны пе ра лік і 
аб' ём на ву чаль ных дыс цып лін і прак тык.

На прык лад, вы пуск ні кі зем ле ўпа рад ка-
валь на га фа куль тэ та ўжо з 3-га кур са ака дэ-
міі (з мо ман ту пра хо джан ня пер шых вы твор-
чых прак тык на прад пры ем ствах і ў ар га ні-
за цы ях) зна ё мыя з бу ду чы мі пра ца даў ца мі. 
Сё ле та 66 з 74 ма ла дых спе цы я ліс таў бы лі 
пра ца ўлад ка ва ны ў сіс тэ ме Дзярж кам ма ё-
мас ці і зем ле ўпа рад ка валь ных служ бах.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

А З СУ СЕ ДЗЯ МІ 
ЛЕПШ СЯБ РА ВАЦЬ...

«Пры пра да стаў лен ні но ва га жыл ля 
пло шча ква тэр у до ме пад знос 
уліч ва ец ца, але яна не па він на быць 
мен шая за ад па вед ны нар ма тыў 
на ча ла ве ка». 

«Маг чы ма за рэ гіст ра ваць лю бы 
аб' ект не ру хо май ма ё мас ці 
ў дзень звяр тан ня па дзяр жаў ную 
рэ гіст ра цыю, ка лі ўсе не аб ход ныя 
да ку мен ты бы лі па да дзе ны клі ен там 
у ад па вед нае пад раз дзя лен не 
рэ гіст ра цыі па мес цы пра піс кі 
да 16 га дзін дня». 

«Ка лі праб ле ма мя жы зя мель ных 
участ каў уз ні кае ў да чы нен ні 
да зям лі, што зна хо дзіц ца 
ў пры ват най улас нас ці, ці кан флікт 
звя за ны з ін ды ві ду аль ны мі 
па бу до ва мі, то ў гэ тым вы пад ку 
апош нюю кроп ку па спра ве ста віць 
толь кі суд».

Нават такі прыгожы дом у Лошыцкім завулку Мінска можа хуткім часам пайсці пад знос... 

Працэдура, калі тэрыторыя садоўніцкага таварыства становіцца населеным пунктам, — 
даволі складаная.
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