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— Доў гі час вы ра шыць кан-

флікт у Бе ла ру сі мож на бы ло 

толь кі ў су дзе. Ме ды я цыя — 

прын цы по ва но вы спо саб вы ра-

шэн ня спрэ чак, які ад па вя дае 

су час ным рэа лі ям, да па ма гае 

за ха ваць парт нёр скія ад но сі ны і 

ро біць іх больш пра дук цый ны мі, 

ча го на ўрад ці мож на да сяг нуць 

праз суд, — упэў не на Дзі я на 

ПАД ЛЕС КАЯ, на чаль нік упраў-

лен ня ад ва ка ту ры і лі цэн за-

ван ня юры дыч най дзей нас ці 

Мі ніс тэр ства юс ты цыі. — Яна 

за клі ка ная ўрэ гу ля ваць кан флікт, 

ка лі ва ро жыя ба кі не мо гуць са-

ма стой на знай сці вый сце, ад нак 

іс нуе шанц вы ра шыць праб ле му, 

не ча ка ю чы су до ва га ра шэн ня.

Спе цы я ліс ты за пэў ні ва юць, 

што ме ды я цыя — аль тэр на тыў ны 

тра ды цый на му да су до ва му ўрэ гу-

ля ван ню кан флік таў спо саб, ад-

нак не за ме на яму. Па сут нас ці, 

гэ та пе ра мо вы ба коў з удзе лам 

не за леж най асо бы — ме ды я та-

ра, каб вы пра ца ваць уза е ма пры-

маль нае ра шэн не, якое пры муць, 

да рэ чы, са мі спра чаль ні кі, а ме-

ды я тар толь кі ства рае для гэ та га 

ўмо вы.

— Ме ды я цыя не кан ку ры руе з 

су дом. Яна дае маг чы масць вы-

браць, як мы бу дзем раз бі рац-

ца з кан флік там (праз тра цей скі 

суд, ін сты тут пры мі рэн ня, ін сты тут 

ме ды я цыі), дае ім аль тэр на ты ву 

вы ба ру, а не прос та з'яў ля ец ца 

аль тэр на ты вай су ду, — пад крэс-

ліў Ста ні слаў НІ КІ ЦІН, трэ нер 

Цэнт ра ме ды я цыі і пе ра моў, 

біз нес-трэ нер па кар па ра тыў-

най кан флік та ло гіі. — Пад час 

су да вы но сіц ца ра шэн не, якое 

не заўж ды за да валь няе лю дзей. 

Яны губ ля юць ад но сі ны, ці раз бі-

ра цель ствы за цяг ва юц ца на доў-

га. Ад нак ча ла ве чае мыс лен не 

ўсё ж эва лю цы я нуе, і лю дзі ра зу-

ме юць, што да маў ляц ца — больш 

вы гад на, чым доў га су дзіц ца. Бе-

ла ру сы ўжо са спе лі да пры няц ця 

дум кі, што ме ды я цыя да па ма гае 

раз і на заўж ды цал кам вы чар паць 

інцы дэнт без на ступ на га ўзнік нен-

ня кан флік таў.

Ме ды я цыя як раз-та кі і вый шла 

з су доў, і ця пер на зі ра ец ца зда ро-

вая пе ра ем насць і су пра цоў ніц-

тва ме ды я та раў з су да мі, да даў 

Мі хаіл МАЦ КЕ ВІЧ, на чаль нік 

ад дзе ла прак тыч най ме ды я цыі 

Цэнт ра «Ме ды я цыя і пра ва»:

— Ме ды я та ры дзя жу раць у 

су дах, ад куль да іх па сту па юць 

спра вы, і суд дзі ба чаць, што мно-

гія з іх мож на вы ра шыць з да па-

мо гай ме ды я цыі, раз гру зіў шы та-

кім чы нам су ды.

Без іс ка вых 
аб ме жа ван няў, 
але з га ран ты яй 
пры му со ва га 
вы ка нан ня

Сё ле та з 1 лі пе ня па ча лі пра-
ца ваць зме ны ў За кон аб ме ды я-
цыі, якія скі ра ва ны на шы рэй шае 

рас паў сюдж ван не па за су до вай 

ме ды я цыі і па пу ля ры за цыю яе 

маг чы мас цяў, най перш у сфе ры 

шлюб на-ся мей ных ад но сін.

Ця пер су ды і загсы пры зва ро-

це су жэн цаў аб ска са ван ні шлю бу 

бу дуць аба вя за ны рас тлу ма чыць 

ім іх пра ва на ін фар ма цый ную су-

стрэ чу з ме ды я та рам, а ўжо ён 

рас ка жа, што та кое ме ды я цыя і 

чым яна ка рыс ная. Ра шэн не на-

конт удзе лу ў ме ды я цыі пры ма юць 

са мі су жэн цы, рас ка за ла прад-

стаў ні ца Мі нюс та:

— Гэ та маг чы масць яшчэ раз 

па шу каць кам пра міс нае ра шэн не, 

каб за ха ваць нар маль ныя ад но сі-

ны. Ча сам пры чы ны кан флік ту зу-

сім не ў тым, што ка жуць ба кі. За-

да ча ме ды я та ра — да па маг чы ім 

гэ та зра зу мець, і, маг чы ма, гэ та і 

ста не вы ра шэн нем кан флік ту.

Ко дэкс аб шлю бе і сям'і да паў-

ня ец ца па ла жэн ня мі, якія пра ду-

гледж ва юць пры мя нен не ме дыя-

цыі па спрэч ках, якія ўзні ка юць 

у шлюб на-ся мей ных ад но сі нах. 

Спрэч кі, якія мож на ўрэ гу ля ваць 

з да па мо гай ме ды я та ра, ба кі вы-

зна ча юць у шлюб ным да га во ры.

Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не — 

ука ра нен не ме ды я цыі ў якас ці 

аль тэр на тыў на га да су до ва га спо-

са бу вы ра шэн ня спрэ чак па між 

юры дыч ны мі асо ба мі і ін ды ві ду-

аль ны мі прад пры маль ні ка мі на-

роў ні з прэ тэн зій ным па рад кам.

— Ад на з мэт за ка на даў чых 

змен — уні фі ка цыя нор маў гра ма-

дзян ска га і гас па дар ча га пра цэ саў 

у част цы пы тан няў, звя за ных з ме-

ды я цы яй, у су вя зі з чым ба кі мо гуць 

звяр нуц ца да ме ды я цыі на лю бой 

ста дыі су да вод ства, — звяр ну ла 

ўва гу Дзі я на Пад лес кая. — Суд 

мае пра ва па кі нуць іск без раз гля-

ду, ка лі ба кі ў ме ды я цыі за клю ча-

юць па гад нен не аб пры мі рэн ні. Пры 

гэ тым ба кі мо гуць аб мяр коў ваць 

свае прэ тэн зіі, не аб мя жоў ва ю чы ся 

іс ка вы мі па тра ба ван ня мі, і ім яшчэ 

вер нуць дзярж пош лі ну.

Як да дат ко вая га ран тыя па за-

вяр шэн ні ме ды я цыі пра ду гледж-

ва ец ца вы да ча вы ка наў ча га ліс-

та на пры му со вае вы ка нан не 

ме дыя цый на га па гад нен ня. Хоць 

да 90 % па гад нен няў і так доб ра-

ах вот на вы кон ва ец ца.

Ка лі ме ды я цыя 
да рэм ная

Час цей за ўсё лю дзі пры хо-

дзяць да ме ды я та раў з ся мей ны мі 

кан флік та мі: па пы тан нях па дзе лу 

ма ё мас ці, з за пы там на вы зна чэн-

не па рад ку ад но сін з дзець мі, са 

спад чын ны мі праб ле ма мі. А так-

са ма па эка на міч ных спрэч ках, 

акрэс лі ла Але на ЛЯС НАЯ, прад-

стаў ні ца Ме ды я тыў на га бю ро.

Ка лі лю дзі звяр та юц ца да 

ме дыя та ра з за пы там на пра вя-

дзен не пра цэ ду ры, спе цы я ліст 

най перш вы зна чае, ці мож на 

ўрэ гу ля ваць спрэч ку з да па мо гай 

ме ды я цыі, бо ёсць ка тэ го рыі спрэ-

чак, для якіх гэ та не маг чы ма.

— Пад час су мес най су стрэ чы 

спра чаль ні каў і ме ды я та ра па чы-

на ец ца не па срэд на са ма пра цэ ду-

ра ме ды я цыі. Кож ны з ба коў рас-

каз вае сваё ба чан не праб ле мы 

і пры чы ну ўзнік нен ня кан флік ту. 

Да лей шля хам ужы ван ня ме ды я-

цый ных тэх нік і тэх на ло гій, за да-

ючы пы тан ні, ме ды я тар да па ма-

гае ба кам да сяг нуць па гад нен ня 

ў вы ра шэн ні іх пы тан ня, — акрэс-

лі ла сут насць пра цэ ду ры На тал ля 

ГАН ЧА РО ВА, за сна валь нік кан-

суль та цый на-прак тыч най уста-

но вы «Ме ды я цый нае бю ро».

Пра ца ме ды я та ра — ства рэн не 

кан струк тыў най ат мас фе ры, якую 

ён за хоў вае пад час пра цэ ду ры. 

І ме на ві та ў гэ тай ат мас фе ры ба кі 

мо гуць пра га ва рыць тыя мо ман-

ты, якія не змаг лі агу чыць у ін шых 

умо вах. Та ды кан флікт па чы нае 

рас кры ва цца па-но ва му, і ка лі ба-

кам паступае но вая ін фар ма цыя, 

з'яў ля ец ца маг чы масць для вы-

ра шэн ня кан флік ту, да даў Мі ха іл 

Мац ке віч.

Та кім чы нам, ме ды я цыя да-

па ма гае не толь кі на ла дзіць ка-

му ні ка цыю, але і на ву чыц ца ў 

да лей шым да маў ляц ца ўжо са-

ма стой на, каб вы ра шаць но выя 

кан флік ты без чы ёй сьці да па мо-

гі. А са мае га лоў нае — яна ву-

чыць браць на ся бе ад каз насць 

за пры ня тыя ра шэн ні.

Спрэч ка не мо жа пад ля гаць 

ме ды я цыі, ка лі ў ад на го з ба коў 

верх няя мя жа не су па дае з ніж-

няй мя жой дру го га. Іх ін та рэ сы 

та кім чы нам ні ко лі не пе ра ся куц-

ца, і яны не да сяг нуць да моў ле-

нас ці. Ад нак гэ та не зна чыць, 

што нель га іс ці ў ме ды я цыю. 

Пад час пра цэ ду ры ба кі змо гуць 

хоць бы вы слу хаць ад но ад на го 

і, маг чы ма, зра зу мець свае ін-

та рэ сы і ме жы сва іх жа дан няў, 

а так са ма — што ра біць да лей.

— Адзін ча ла век хо ча пра-

даць рэч, за якую ён про сіць 

пяць руб лёў і мен шай ца ну не 

зро біць. А па куп нік не га то вы 

на быць яе больш чым за ча ты-

ры руб лі, — пры вя ла прык лад 

На тал ля АЛЬШЭЎ СКАЯ, ад ва-

кат, ме ды я тар, член праў лен-

ня Бе ла рус кай лі гі ся мей ных 

ме ды я та раў. — І коль кі б яны 

ні раз маў ля лі, іх ін та рэ сы не су-

па дуць, як і ме жы жа дан няў. А ў 

ме ды я цыі ба кі зы хо дзяць перш 

за ўсё з та го, што яны ўсё ж змо-

гуць да мо віц ца.

Не пад ля гае ме ды я цыі і сі ту а-

цыя, ка лі кан флікт да сяг нуў эс-

ка ла цыі і ва ро жыя ба кі зай ма юць 

па зі цыю «ўсё або ні чо га». Гэ та 

не зна чыць, што не вар та спра-

ба ваць, ад нак для спра чаль ні каў 

пра цэ ду ра бу дзе вель мі цяж кая, 

бо за па тра буе ад іх шмат на ма-

ган няў, каб ад пра ца ваць свае 

эмо цыі і дай сці да іс цін ных ін-

та рэ саў.

Не маг чы мая так са ма ме ды я-

цыя, ка лі адзін з ба коў мае ал ка-

голь ную за леж насць ці псі хіч ныя 

рас строй ствы. У та кіх лю дзей 

ня ма ад каз нас ці за ра шэн ні, 

якія яны пры ма юць, на ват ка-

лі і бу дуць на ўсё па га джац ца. 

Усе ўдзель ні кі ме ды я цыі бу дуць 

ра зу мець, што ў гэ тым вы пад-

ку ўмо вы па гад нен ня не бу дуць 

вы ка на ны, пад крэс лі лі спе цы я-

ліс ты.

Няхай мя не на ву чаць... 
быць ства раль ні кам 
ме ды я цый най 
куль ту ры

У Бе ла ру сі ця пер сер ты фі-

ка ва на 865 ме ды я та раў, больш 

за 600 з якіх прай шлі на ву чан не 

ў Цэнт ры «Ме ды я цыя і пра ва». 

Пад рых тоў кай спе цы я ліс таў зай-

ма юц ца пяць ар га ні за цый.

— Спа чат ку ме ды я та ра мі ста-

на ві лі ся амаль ад ны юрыс ты. Пас-

ля з'я ві лі ся пе да го гі, на та рыусы, 

дзярж слу жа чыя, на стаў ні кі. 

Каштоў насць на ву чан ня ме ды я цыі 

ў тым, што яна дае маг чы масць 

атры маць ка му ні ка тыў ныя на вы-

кі, — звяр тае ўва гу Мі ха іл Мац-

ке віч. — Ад нак най перш важ на, 

каб на ву чыў ся кі раў нік струк ту ры, 

бо ён пас ля ста не ства раль ні кам 

ме ды я цый най куль ту ры.

Вя до мы вы пад кі, ка лі біз нес-

ме ды я цыя ста но віц ца ба дай што 

кан са лтын га вай па слу гай. Да спе-

цы я ліс таў звяр та юц ца па да па мо-

гу і пас ля ўнут ры кам па ній ства ра-

юць мі ні-ін сты ту ты ме ды я цыі, ка лі 

су пра цоў ні кі ўжо ўлас ны мі сі ла мі 

ста ра юц ца вы ра шаць унут ры кар-

па ра тыў ныя спрэч кі ці пра соў ваць 

пэў ныя зме ны.

У кра і не вы ма лёў ва ец ца бе-

ла рус кая ма дэль ся мей най ме-

дыя цыі для вы ра шэн ня школь-

ных кан флік таў. Для гэ та га трэ ба 

пра ца ваць і са школь ні ка мі, і з іх 

баць ка мі, пры цяг ва ю чы да ўдзе лу 

псі хо ла гаў.

— Лю бы кан флікт у сям'і ўзні кае 

з эма цы я наль най сфе ры, у глы бі-

ні якой ля жыць не за да валь нен не 

ўлас ных ін та рэ саў, — рас ка за ла 

На тал ля Аль шэў ская. — Звяр та-

ю чы ся па да па мо гу да юрыс таў, 

лю дзі не за да валь ня юць свае 

ін та рэ сы, і эма цы я наль ны кан-

флікт па глыб ля ец ца. Суд мо жа 

за да во ліць толь кі фак тыч ную 

па зі цыю, але не са праўд ныя ін-

та рэ сы ба коў. Та му ў ся мей най 

ме ды я цыі ад пра цоў ва ец ца ме на-

ві та эма цы я наль ная сфе ра. Толь кі 

ра за браў шы крыў ду, злосць, гнеў, 

зайз драсць су жэн цаў, ка лі яны па-

чы на юць ра зу мець, што эмо цыі 

жон кі ці му жа — ад люст ра ван не 

іх ду шэў на га ста ну, які за ле жыць 

улас на ад ча ла ве ка, пач нец ца 

кан струк тыў нае ра шэн не праб-

ле мы.

Ка лі на ват ад на са ста сем' яў 

за ха вае шлюб пас ля ме ды я цыі, 

гэ та ўжо доб ра, лі чаць экс пер ты, 

бо ас тат нія 99 так са ма не прос та 

цы ві лі за ва на ра зы дуц ца, а транс-

фар му юць свае ад но сі ны ў неш та 

леп шае. З да па мо гай ме ды я цыі, 

пэў на, мож на па леп шыць і якасць 

жыц ця «лас кут ных» сем' яў, якія 

ства ра юц ца ў дру гіх, трэ ціх шлю-

бах, а ад пер шых за ста юц ца дзе-

ці. Усім ім не як да во дзіц ца ўза е-

ма дзей ні чаць, а не за да валь нен-

не ўспры ма ец ца як нор ма. Та му і 

пра цэнт раз во даў у дру гіх шлю бах 

яшчэ вы шэй шы, чым у пер шых: 

лю дзі не ўлі чы лі па пя рэд ніх па мы-

лак і не вы ву чы лі ўро кі.

Перс пек ты ву вы ка ры стан ня 

ме ды я цыі ба чаць экс пер ты і ў 

кры мі наль ным пра цэ се пад час 

ад наў лен ча га пра ва суд дзя. А ў 

школь най ме ды я цыі ўво гу ле за-

кла дзе ны вя лі кі па тэн цы ял, бо ка-

лі пра ва вая куль ту ра ўкла да ец ца 

з ма лен ства, гэ та доб ры за дзел 

на бу ду чы ню.

Іры на СІ ДА РОК.

Як эма цы я наль на ўца лець у сям'і і на ра бо це

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА, тел. 8 (02342) 2 14 34

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная стоимоcть лота,  

бел. руб. без НДС
Сумма задатка,

 бел. руб.

1
Изолированное помещение (квартира) с инв. № 350/D-49703 площадью 51,0 кв. м, располо-
женное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Головацкого, 21–115

71 500,00 руб. 7 150,00 руб.

Срок подачи заявления
по 10 сентября 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

14 сентября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 12.08.2020 г.

Условия продажи

Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней после под-
писания протокола о результатах аукциона. Стоимость лота, сформированная на аукционе, должна быть выплачена 
Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) Продавцу в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 

соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на 

расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию доку-

мента, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя –  
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представи-
тели физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, 
оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных торгов – 
Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и 
положением ООО «Центр Белинвентаризация».

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения
 Оценка всех видов собственности

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45
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