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«Доб ра, «Доб ра, 
бу дзем бу дзем 

раз бі рац ца...»раз бі рац ца...»
Спектр пы тан няў, з які мі звяр ну лі ся 
на пра мую лі нію да ві цэ-спі ке ра Са ве та 
Рэс пуб лі кі Ана то ля ІСА ЧАН КІ жы ха ры роз ных 
кут коў на шай кра і ны, быў раз на стай ны: 
ад са дзе йні чан ня ў пра ца ўлад ка ван ні 
да вы ра шэн ня ма ё мас ных праблем.

Геа гра фія зван коў, як звы чай на, бы ла шы ро-
кая: ад не вя ліч кіх вё са чак да ста лі цы. Усіх за яў ні-
каў на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі ўваж лі ва 
вы слу хаў, пры не аб ход нас ці за да ваў удак лад ня-
ю чыя пы тан ні.

У пры ват нас ці, па жы лая мін чан ка па ве да мі ла 
ві цэ-спі ке ру пра сі ту а цыю ў са до вым та ва рыст-
ве, што мес ціц ца ў Мін скім ра ё не: по бач Мін скае 
мо ра, зо на ку рорт ная, зям ля да ра гая... Стар шы ня 
гэ та га та ва рыст ва, на дум ку за яў ні цы, ска рыс та ла-
ся маг чы мас цю і як юры дыч ная асо ба атры ма ла ў 
ка ры стан не ла пік зям лі са ста ра жыт ны мі ду ба мі, 
што як фі зіч ная асо ба зра біць не змаг ла б ні як. 
Без умоў на, зя мель ныя пы тан ні — ад ны з са мых 
скла да ных у прак ты цы іх раз гля ду, та му вы свят-
ляць усе ака ліч нас ці ад каз ным асо бам да вя дзец ца 
кар пат лі ва. Ана толь Іса чан ка за пэў ніў жан чы ну, 
што яе пы тан не бу дзе вы ву ча на ўваж лі ва.

Жы хар ка го ра да Ба ры са ва па скар дзі ла ся, 
што не мо жа пра даць сваю част ку до ма, бо ас-
тат нія ўла даль ні кі па бу да ва лі ка лісь ці на агуль-
ным участ ку гас па дар чыя па бу до вы і яны да 
гэ та га ча су не ўза ко не ныя. Та му ця пер яна не 
мо жа атры маць афі цый на га да зво лу ад га рад-
скіх улад на про даж сва ёй ма ё мас ці — маў ляў, 
ідзі це ў суд. Стан зда роўя жан чы ны не да зва ляе 
ёй су дзіц ца з су се дзя мі. Вось і про сіць да па-
мо гі ў на мес ні ка стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі. 
Пы тан не ня прос тае, па га дзіў ся ён і па абя цаў 
ра за брац ца дэ таль на, чым мож на да па маг чы ў 
та кім ста но ві шчы.

Жы хар ка Смар го ні, што на Гро дзен шы не, пра-
сі ла ад імя су се дзяў аб са дзей ні чан ні з пра клад кай 
вода пра во да па ву лі цы Кі ра ва. Жан чы на сцвяр-
джае, што шмат лі кія зва ро ты да мяс цо вых улад 
не пры нес лі жа да на га вы ні ку. Зда ва ла ся б, пра ект-
на-каш та рыс ная да ку мен та цыя ёсць, але кошт, які 
па він ны апла ціць лю дзі за сва ёй кі шэ ні, іх не за да-
валь няе. Так, агу ча ная жан чы най су ма не ма лая, 
па га дзіў ся Ана толь Іса чан ка, трэ ба вы свят ляць, 
з ча го яна скла да ец ца.

— Доб ра, бу дзем раз бі рац ца, — па абя цаў ён 
і да ру чыў звя зац ца з мяс цо вы мі ўла да мі, каб 
атры маць ад ка зы на пы тан ні па раз лі ку.

Па жы лая за яў ні ца з Бе ра зі но, што на Мін шчы-
не, пра сі ла па са дзей ні чаць у пра ца ўлад ка ван ні: 
яна на пен сіі, але ха це ла б кры ху пад ра біць, каб 
мець маг чы масць за кон чыць рэ кан струк цыю до-
ма. Муж чы на з Кас цю ко віч Го мель скай воб лас ці 
па пра сіў да па маг чы з ме дабс лу гоў ван нем.

Усім, хто звяр нуў ся са сва і мі пы тан ня мі ў Са вет 
Рэс пуб лі кі, без умоў на, пад рых ту юць грун тоў ныя 
ад казы — ні вод ны зва рот не за ста нец ца без на-
леж най ува гі.

— Част ка пы тан няў, з які мі сён ня звяр ну лі ся 
гра ма дзя не, маг ла б быць вы ра ша на на мяс цо-
вым уз роў ні, — ад зна чыў у раз мо ве з жур на ліс-
та мі Ана толь Іса чан ка. — Ка лі лю дзі звяр та юц ца, 
мы па він ны іх вы слу хаць і пры няць усе ме ры, каб 
ака заць са дзей ні чан не і да па маг чы.

Ён ад зна чыў, што зда ра юц ца сі ту а цыі, якія на 
мяс цо вым уз роў ні нель га вы ра шыць, та му лю дзі 
вы хо дзяць на рэс пуб лі кан скі, дзе ў вы ра шэн ні іх 
пы тан ня мож на атры маць пад трым ку.

Ад па вед ныя да ру чэн ні бы лі да дзе ны і па вы-
ні ках пра вя дзен ня ця пе раш няй пра мой лі ніі. Усе 
пы тан ні бу дуць зна хо дзіц ца на кант ро лі да іх вы-
ра шэн ня.
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Му шу ад зна чыць, што прын цып сіс-
тэм нас ці і комп лекс нас ці пра ва во га рэ-
гу ля ван ня гра мад скіх ад но сін за бяс печ-
ва ец ца ў тым лі ку пад рых тоў кай і пры-
няц цем па ке та нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў, на кі ра ва ных на сіс тэм нае і комп-
лекс нае пра ва вое рэ гу ля ван не пэў най 
сфе ры гра мад скіх ад но сін. Тым са мым 
за бяс печ ва ец ца рэа лі за цыя но ва га нар-
ма тыў на га пра ва во га ак та, у тым лі ку і 
тых, якія пра ду гледж ва юць змя нен не, 
пры знан не стра ціў шы мі сі лу ўза е ма звя-
за ных нор маў, якія змя шча юц ца ў роз-
ных нар ма тыў ных пра ва вых ак тах.

Як па каз вае прак ты ка, ме на ві та на 
ста дыі рас пра цоў кі пад за кон ных ак таў 
нар мат вор чы ор ган вы яў ляе шмат лі кія 
«пад вод ныя ка мя ні» но ва га пра ва во га 
рэ гу ля ван ня, за кла дзе на га ў за ко не. Гэ-
та га мож на па збег нуць, ка лі вы зна чаць 
змест пад за кон ных ак таў ад на ча со ва са 
змес там за ко на пра ек та. На на шу дум-
ку, на леж нае вы ка ры стан не па кет на-
га прын цы пу па він на стаць дзейс ным 
спо са бам не да пу шчэн ня не свое ча со вай 
пад рых тоў кі і пры няц ця нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў, не аб ход ных для рэа лі-
за цыі нор маў за ко наў, а так са ма за бес-
пя чэн ня ста біль нас ці за ка на даў ства.

Гэ та да зво ліць вы клю чыць вы пад кі, 
ка лі дзяр жаў ны мі ор га на мі, упаў на ва-
жа ны мі на пры няц це ад па вед ных ак таў 
за ка на даў ства, гэ тыя да ку мен ты пры-
ма юц ца з па ру шэн нем уста ноў ле на га 
тэр мі ну аль бо зу сім не пры ма юц ца. 
У су вя зі з гэ тым пра па ну ем уста ля ваць 
у за ко не нор му, якая пра ду гледж вае 
аба вяз ко васць пад рых тоў кі па ке та пра-
ек таў нар ма тыў ных пра ва вых ак таў у 
вы пад ках увя дзен ня прын цы по ва но-
вых па ды хо даў пра ва во га рэ гу ля ван ня 
ў пэў най сфе ры гра мад скіх ад но сін ці 
зме ны кан цэп ту аль ных па ла жэн няў за-
ка на даў ства.

— Бу дзем спа дзя вац ца, што гэ-
тыя ме ры да зво ляць зні зіць гра дус 
кан флік таў па зя мель ных і ін шых 
жыц цё вых пы тан нях. Да рэ чы, чым 
час цей за ўсё не за да во ле ныя аў та ры 
зва ро таў у верх нюю па ла ту пар ла-
мен та?

— Лю дзі, з ад на го бо ку, ня рэд ка 
скар дзяц ца на прэ тэн зіі і па тра ба ван-
ні мяс цо вых ула д аб зно се не за кон на 
па бу да ван ных да моў і аб' ек таў. Дру-
гая знач ная част ка зва ро таў утрым лі вае 
скар гі на ад мо ву ў рэ гіст ра цыі не за кон-
на па бу да ван ных да моў. Уз ні ка юць час-
та між су сед скія кан флік ты.

Вось у не чым ты по вы прык лад з жыц-
ця. По бач зна хо дзяц ца два зя мель ныя 
ўчаст кі. На ад ным — стан цыя тэх ніч на га 
аб слу гоў ван ня, на дру гім — аў та мый-
ка. Гас па да ру, які раз ві вае сэр віс аў та-
транс пар ту, не ха пае зям лі. Ён да маў ля-
ец цца з су се дам аб зго дзе на пе ра да чу 
яму дзвюх со так, той па га джа ец ца. Усё 
афі цый на за ма цоў ва ец ца. Рап там су-
сед пра дае свой учас так з аў та мый кай. 
Но вы гас па дар лі чыць сва і мі пе ра да-
дзе ныя па пя рэд нім ула даль ні кам дзве 
сот кі. Уз ні кае кан флікт. І па доб ных пы-
тан няў шмат. Зме ны ў Ко дэк се аб зям лі 
да зво ляць па збя гаць па доб ных не па-
ра зу мен няў.

Яшчэ прык лад. Ча ла ве ку, згод на з 
яго пісь мо вай прось бай, вы дзя ля ец ца 
ма ляў ні чы ўчас так 25 со так для вя дзен-
ня да па мож най гас па дар кі, але там ча-
мусь ці ўзво дзіц ца за га рад ны дом ці да-
ча з лаз няй. Пад час спро бы рэ гіст ра цыі 
гэ тай не ру хо мас ці да гас па да ра з бо ку 
мяс цо вых ула д уз ні кае за кон ная прэ тэн-
зія: а дзе ж аб' ек ты да па мож най гас па-
дар кі? Ня ма? Дык і рэ гіст ра цыі не бу дзе. 
Так, хіт рун сам ві на ва ты ў ня мэ та вым 
вы ка ры стан ні зям лі. Гэ та бяс спрэч на. 
Але ўзні кае пы тан не і да ра бот ні каў ра-
ён ных служ баў, сель ска га Са ве та: ня-
ўжо яны не ба чы лі, што там не за кон на 
бу ду ец ца жыл лё? Су мнеў на.

— Ці шмат фак таў па доб най чы-
ноў ніц кай блі за ру кас ці?

— Да стат ко ва. Да рэ чы, пры вы ву-
чэн ні ў Са ве це Рэс пуб лі кі зва ро таў 
гра ма дзян ста но вяц ца ві да воч ныя іс-
тот ныя не да хо пы ў ра бо це не ка то рых 
ор га наў мяс цо вай ула ды, вы кан ка маў 
па сял ко вых і сель скіх Са ве таў па пад-
рых тоў цы пяр віч ных да ку мен таў па зя-
мель ных пы тан нях. Ча сам пра яў ля ец ца 
юры дыч ная не пісь мен насць, воль нае 
трак та ван не за ка на даў чых ак таў, без-
ад каз насць, бю ра кра тызм. А ў вы ні ку 
ўзні ка юць кан флікт ныя сі ту а цыі, якія 
мож на бы ло б за га дзя па пя рэ дзіць.

Ці ка вы вы па дак зда рыў ся ў Мін скай 
воб лас ці. Жы ха ру Ма ла дзеч на афі цый-
на вы дзе лі лі ўчас так зям лі пад бу даў-
ніц тва жыл ля. Той ра біў усё па за ко не, 
амаль ужо па бу да ваў ся, ка лі рап тоў-
на вы свет лі ла ся, што дом уз во дзіц ца 
ў ахоў най зо не га за пра во да. Га рад скія 
ўла ды за па тра ба ва лі знес ці па бу до ву. 
Але ча ла век у чым ві на ва ты? У тым, што 
не пе ра пра ве рыў ра шэн не чы ноў ні ка 
на п рад мет пра віль нас ці яго дзе ян няў? 
Суд як ні дзіў на па лі чыў пра ва мер ным 
па тра ба ван не мяс цо вай ула ды аб зно-
се до ма. А на маю дум ку, знос па ві нен 
быць за кошт та го чы ноў ні ка, які пад ста-
віў ча ла ве ка. Так бу дзе спра вяд лі ва.

— А ці заў сё ды са мі за бу доў шчы кі 
без гра ху ў зя мель ных пы тан нях?

— Я б не ска заў. Зда ра ец ца, яны на-
ўмыс на ідуць на па ру шэн ні. Ска жам, 
па ру ша юць пра ект нае раз мя шчэн не 
до ма на ўчаст ку з дроб ным за хо пам 
зям лі. З ад на го бо ку пры ха пі лі ка ва лак, 
з дру го га вы лез лі за ме жы вы зна ча ных 
па ра мет раў участ ка на метр-два. І та кім 
чы нам не за кон на пры дба лі па ру со так. 
Сён ня гэ тыя па ру шэн ні прос та фік су юц-
ца. А по тым не за да во лен ныя пі шуць 
і скар дзяц ца ў вы шэй ста я чыя ін стан-
цыі на не ла яль насць ра ён ных служ баў, 
маў ляў, пра яў ля юць чэр ствасць, не ра-
зу мен не, па тра бу юць спра вяд лі ва га, на 
іх по гляд, раз гля ду пы тан ня.

Бы ва юць вы пад кі, ка лі мяс цо выя 
ўла ды за бі ра юць у гра ма дзян учас так 
з до мам з пры чы ны ўзвя дзен ня на гэ тай 
тэ ры то рыі не аб ход на га го ра ду вя лі ка га 
аб' ек та. Лю дзі скар дзяц ца на не да стат-
ко вую кам пен са цыю іх страт. Та кія вы-
пад кі ха рак тэр ныя больш для Мін ска, 
аб лас ных цэнт раў. Пы тан не ня прос тае, 
але яно па він на вы ра шац ца з улі кам 
ін та рэ саў абод вух ба коў.

— А шмат зва ро таў па сту пае на 
ваш раз гляд?

— Сё ле та за пе ры яд са сту дзе ня 
да мая на ша ка мі сія атры ма ла ка ля 
400 зва ро таў.

— Я так ра зу мею, што ў ка мі сіі ра-
бо та са зва ро та мі гра ма дзян зна хо-
дзіц ца пад асаб лі вым кант ро лем?

—Так. Трэ ба ад зна чыць, што стар шы-
ня Са ве та Рэс пуб лі кі На тал ля Ка ча на ва 
па ста ян на ары ен туе се на та раў вель мі 
ўваж лі ва ста віц ца да раз гля ду зва ро-

таў гра ма дзян. Ды і са ма На тал ля Іва-
наў на заў сё ды пры трым лі ва ец ца гэ та га 
прын цы пу ў ра бо це. Асаб лі ва, ка лі ў 
ста ліч ных ка бі не тах цяж ка зра зу мець 
усе пры чы ны, ас пек ты і на ступ ствы 
жыц цё вых цяж кас цяў, якія тур бу юць 
лю дзей. Та му ак тыў на прак ты ку ец ца 
раз гляд зва ро таў з вы ез дам на мес ца. 
Так лепш унік нуць у тое, што не па ко іць 
ча ла ве ка. І гэ та да ты чыц ца не толь кі 
зя мель ных пы тан няў.

Я, на прык лад, ад нос на ня даў на па 
да ру чэн ні На тал лі Іва наў ны раз бі раў ся 
ў сі ту а цыі, якая скла ла ся ў вёс цы Яеч ка-
ві чы Іва наў ска га ра ё на. Там па-чы ноў-
ніц ку па ды шлі да пра цэ су пры ва ты за цыі 
жы лых да моў. Ацэн ка іх кош ту, згод на 
з бух гал тар скім улі кам прад пры ем ства, 
не ад па вя да ла ні ця пе раш ня му ста ну 
да моў, ні цэ нам, якія скла лі ся ў рэ гі ё не 
на жыл лё.

Мно гія асаб лі вас ці і дэ та лі пры ва-
ты за цыі не бы лі ад люст ра ва ны ў зва-
ро це вяс коў цаў. Толь кі пас ля та го як 
спе цы я ліс ты на свае во чы ўба чы лі тыя 
да мы, па гу та ры лі з людзь мі, вы ву чы-
лі да ку мен ты, уда ло ся склас ці аб' ек-
тыў нае ўра жан не. І, аказ ва ец ца, як ні 
дзіў на, усё ў Іва на ве бы ло зроб ле на па 
за ко не.

— І якія сён ня ро бяц ца за ха ды па 
гэ тым і ін шых зва ро тах?

— Я моц на спа дзя ю ся на тое, што су-
мес на са спе цы я ліс та мі з Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па ма ё мас ці нам удас ца вы-
ра шыць не толь кі гэ та пры ват нае пы-
тан не, але і ўнес ці ад па вед ныя зме ны ў 
за ка на даў ства. Каб у бу ду чым у кра і не 
та кія спрэч ныя пы тан ні ка лі і ўзні ка лі, 
то вы ра ша лі ся пра сцей і ад па вя да лі рэ-
аль на му ста ну спраў.

Ін шы кан крэт ны прык лад. Да нас 
звяр ну лі ся жы ха ры да моў № 6 і № 4 
па ву лі цы Гле ба ўка ў аг ра га рад ку Ка-
ло дзі шчы Мінскага ра ё на з прось бай 
па са дзей ні чаць у па ска рэн ні лік ві да-
цыі пад тап лен ня. Іх зва рот быў раз гле-
джа ны су мес на з ра ён ным вы ка наў чым 
ка мі тэ там і не ўза ба ве прад пры ем ства 
«Мінск гар ра маў та дар» вы ка на ла ўсе 
не аб ход ныя ра бо ты па Гле ба ўцы: бы лі 
ўста ля ва ны бар та выя ка мя ні, ар га ні за-
ва ны пад' езд да ўчаст каў.

— І яшчэ ад но ак ту аль нае пы тан-
не. Да ро гі так са ма ў пры яры тэ це пы-
тан няў гра ма дзян з мес цаў. Мно гіх 
ці ка віць лёс да рож на га сбо ру. Ва ша 
мер ка ван не на гэ ты конт?

— Ужо агу ча ны шэ раг пра па ноў па 
ўдас ка на лен ні апла ты да рож на га збо-
ру, але кан чат ко вае ра шэн не па куль 
не пры ня та. Да аб мер ка ван ня гэ та-
га пы тан ня да лу чы лі ся і чле ны Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

На мой по гляд і на дум ку ін шых ка-
лег-се на та раў, вар та пры вя заць да-
рож ны збор да кош ту па лі ва: больш 
ру ха еш ся па кра і не — больш і пла ці. 
Так бу дуць вы ка на ны і прын цып са цы-
яль най спра вяд лі вас ці і за бяс пе ча на 
мак сі маль на маг чы мая паў на та збо ру 
за ка ры стан не да ро га мі.

— Веч ная тэ ма — сфе ра жыл лё ва-
ка му наль ных па слуг. Якія тут за ха-
ды мяр ку юць зра біць се на та ры для 
па ляп шэн ня яе дзей нас ці?

— Ня гле дзя чы на пры ма е мыя ме ры 
па-ра ней ша му ад гра ма дзян па сту пае 
знач ная коль касць зва ро таў, якія да-
ты чац ца та кіх праб лем, як тэх ніч ны і 
са ні тар ны стан жы лых да моў, пра вя-
дзен не ка пі таль на га і бя гу ча га ра мон-
таў, якасць ра бо ты ка му наль ных служ-
баў і па слуг, якія імі аказ ва юц ца. Та кая 
сі ту а цыя па тра буе апе ра тыў на га пры-
няц ця комп лек су мер па іх вы ра шэн ні 
як на рэс пуб лі кан скім, так і мяс цо вым 
уз роў нях. Ві да воч на, што на спе ла не аб-
ход насць ка рэк ці роў кі вы пра ца ва най 
ура дам кан цэп цыі раз віц ця ЖКГ і ад-
па вед най за ка на даў чай ба зы. Са вет 
Рэс пуб лі кі га то вы да лу чыц ца да гэ тай 
ра бо ты.

Гу та рыў Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

«НА СПЕЎ ЧАС КОМП ЛЕКС НАЙ 
ДА ПРА ЦОЎ КІ КО ДЭК СА АБ ЗЯМ ЛІ»
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