
Ін та рэ сы мяс цо вых ула д і ня дбай ных гас па да роў 
су тык ну лі ся. Ад ны не мо гуць вы ра шыць лёс 
трух ля ва га жыл ля, а дру гія не хо чуць ус ту паць 
у свае пра вы на дом, які за стаў ся ў спад чы ну. 
А ка лі ня ма ўлас ні ка, знес ці та кі дом не маг чы ма, 
па ве да мі лі ў Лід скім ра ён ным Са ве це дэ пу та таў. 
На ват ка лі ён бур' я ном за рос...

Зем лі Бе ліц ка га сель са ве та зна хо дзяц ца як раз на 
ўскрай ку Лід ска га ра ё на. Пус ту ю чых да моў тут, лі чы, 
праз адзін. І коль касць іх, па ве да міў стар шы ня Са ве та 
Сяр гей КУ ЛЕШ, з кож ным го дам па вя ліч ва ец ца. Ёсць 
та кія, што па за рас та лі па са мы дах кус та мі ды кра пі-
вой, не ка то рыя ста яць без дзвя рэй і вок наў, не ка жу чы 
пра ага ро джу, якая даў но па ва лі ла ся. Вя до ма ж, та кія 

да мы-пры ві ды не ўпры гож ва юць вёс ку, а, на ад ва рот, 
на да юць ёй не пры ваб ны, за пус це лы вы гляд.

— Сён ня мы мо жам пры цяг нуць да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці гра ма дзян за па ру шэн не пра ві лаў 
утры ман ня на се ле ных пунк таў, — тлу ма чыць Сяр гей 
Ку леш. — Прый шлі, скла лі пра та кол. Ча ла век адзін раз 
штраф за пла ціў, дру гі... А на трэ ці, мо жа, за ду ма ец ца, 
што з гэ тым до мам ра біць — аль бо на во дзіць па ра дак, 
аль бо пра да ваць, аль бо пе ра даць ста ры дом на ба ланс 
сель ска га Са ве та пад знос.

Ка лі ёсць улас нік, усё прос та. Гэ ты прын цып больш-
менш пра цуе. Але час цей на зі ра ец ца ін шая кар-
ці на. Улас нік быц цам бы ёсць, але ў пра вы на 
дом не ўсту пае, не рэ гіст руе яго на ся бе.
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Н
А ПЭЎ НА, ад но з са мых скла да ных пы тан няў у кра і не — 
ква тэр нае. Вы ра шыць яго спра бу юць з пя ці год кі 
ў пя ці год ку з да па мо гай тра ды цый най ужо дзяр жаў най 
пра гра мы па бу даў ніц тве жыл ля. Там пра піс ва юц ца 

пунк ты і па ла жэн ні, якія пра ліч ва юць усе маг чы мыя ва ры ян ты 
па па ляп шэн ні якас ці но ва бу доў ляў і зні жэн ні іх кош ту. 
Чы ноў ні кі, ары ен ту ю чы ся на за меж ны во пыт, спра бу юць 
ства рыць ме ха ніз мы, якія пры цяг ва юць ін вес та раў і зні жа юць 
на груз ку на бюд жэт.

Сё ле та ў кра і не за сем ме ся цаў ужо па бу да ва на больш за 
24,5 ты ся чы но вых ква тэр. У экс плу а та цыю ўвя лі 2095,9 ты ся чы 
квад рат ных мет раў жыл ля. Пры чым аб гра ма дзя нах, якія ста яць 
на ўлі ку для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў, так са ма не за бы ва юць. 
Для іх уве дзе на ў экс плу а та цыю 700 ты сяч квад рат ных мет раў 
(33,4% ад агуль на га аб' ёму). У сель скіх на се ле ных пунк тах 
уве дзе на ў экс плу а та цыю 590 ты сяч квад рат ных мет раў 
агуль най пло шчы жыл ля, або 28,2% ад агуль на га па-
каз чы ка.
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ГРО ШЫ — ГРО ШЫ — 
СТРО ГА ПА АД РА СЕСТРО ГА ПА АД РА СЕ

Ці ажы віць ад рас нае суб сі да ван не ры нак жыл ля?Ці ажы віць ад рас нае суб сі да ван не ры нак жыл ля?

ЧЫЁ «НІ ЧЫЁ»?

ЗНЕС ЦІ — ЗНЕС ЦІ — 
ЯК ПУД СО ЛІ З'ЕС ЦІЯК ПУД СО ЛІ З'ЕС ЦІ

З-за пус ту ю чых да моў сель са ве ты Лід ска га ра ё на не мо гуць на вес ці па ра дакЗ-за пус ту ю чых да моў сель са ве ты Лід ска га ра ё на не мо гуць на вес ці па ра дак


