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— Пад трым ка аказ ва ец ца па за яў ным 

прын цы пе цi якiм iн шым? Хто ўжо звяр-

нуў ся па да па мо гу?

— Ака зан не пад трым кi ажыц цяў ля ец ца 

як па за яў ным прын цы пе, так i па па да чы 

ўдак лад няль ных дэк ла ра цый у Мi нiс тэр ства 

па па дат ках i збо рах Рэс пуб лi кi Бе ла русь па 

мес цы зна хо джан ня суб' ек та гас па да ран ня. 

Па ста не на 7 лi пе ня ў Мiн скай воб лас цi за-

да во ле на амаль восем ты сяч зва ро таў, 99 % 

з iх да ты чыц ца па дат ка аб кла дан ня.

— Цi рэ ка мен да ва на знi жаць стаў кi 

арэнд най пла ты на сва iх аб' ек тах пры-

ват ным арэн да даў цам?

— Мiн скiм абл вы кан ка мам i рай-, гар-

вы кан ка ма мi пра ве дзе на ра бо та па iн фар-

ма ван нi юры дыч ных асоб i iн ды вi ду аль ных 

прад пры маль нi каў аб маг чы мас цi да ваць 

аран да та рам — суб' ек там гас па да ран ня 

з улi кам аб' ёму iх вы руч кi ад тэр мi ноў ку па 

апла це арэнд най пла ты, а так са ма змян шаць 

яе па мер. I мно гiя з iх пры ма юць ра шэн нi па 

змян шэн нi ста вак арэнд най платы.

— Якiя пы тан нi час цей за ўсё ўзнi ка-

юць у суб' ек таў гас па да ран ня па нор мах 

ука за?

— У ця пе раш нi час у суб' ек таў гас па да-

ран ня пы тан нi па рэа лi за цыi нор маў ука за 

амаль ад сут нi ча юць. Гэ та му па спры я ла тое, 

што Мi набл вы кан кам су мес на з мяс цо вы мi i 

рас па рад чы мi ор га на мi ўла ды, iн шы мi за цi-

каў ле ны мi ба ка мi рас пра ца ваў ме та дыч ныя 

рэ ка мен да цыi ў част цы па дат ка аб кла дан-

ня i арэнд ных ад но сiн. Яны раз ме шча ны 

на афi цый ных сай тах Мi набл вы кан ка ма, 

рай гар вы кан ка маў i ў рэ гi я наль ных срод-

ках ма са вай iн фар ма цыi. Акра мя та го, на 

мес цах вы зна ча ны спе цы я лiс ты, ад каз ныя 

за ра бо ту па гэ тым нар ма тыў ным пра ва-

вым ак це.

— Як па мян шэн не па ме ру пад атко вых 

пла ця жоў i iх ад тэр мi ноў ка паў плы ва юць 

на на паў нен не мяс цо вых бюд жэ таў?

— Ад тэр мi ноў кi пла ця жоў — гэ та не стра-

ты бюд жэ ту, а па ступ лен нi, якiя прый дуць 

у каз ну паз ней, ка лi прад пры ем ствы, якiя 

па цяр пе лi ад на ступ стваў пан дэ мii, пач нуць 

пра ца ваць на поў ную моц.

Што да ты чыц ца не да атры ма ных да хо-

даў у су вя зi са змян шэн нем па ме ру пад-

атко вых пла ця жоў, то не аб ход на са чыць, 

каб не бы ло раз ба лан са ва нас цi бюд жэ ту. 

У пер шую чар гу — за кошт змян шэн ня не 

пер ша чар го вых рас хо даў. З дру го га бо ку, 

дзяр жа ва ў асо бе мяс цо вых ор га наў ула ды 

iдзе на су страч сум лен ным суб' ек там гас па-

да ран ня, якiя, ня гле дзя чы на ча со выя цяж-

кас цi, пра цяг ва юць за хоў ваць пра цоў ныя 

ка лек ты вы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЭКА НО МI КА 
I НА СТУП СТВЫ 

ПАН ДЭ МII

Без пры вяз кi 
да тэ ры то рыi, 
але ў ме жах го ра да

Згод на з за ко нам, у Бе ла ру сi, 

каб атры маць спад чы ну, на шчад кi, 

дзе б яны нi зна хо дзi лi ся, па вiн ны 

пры ехаць да та го на та ры у са, якi 

аб слу гоў вае тэ ры то рыю, дзе жыў 

па мер лы, рас тлу ма чы ла На тал ля 

БА РЫ СЕН КА, стар шы ня Бе ла-

рус кай на та ры яль най па ла ты.

— Ад нак у не ка то рых га ра дах 

прак ты ку ец ца но вая фор ма ра бо-

ты — «спад чы на без меж», якая 

дае маг чы масць звяр нуц ца да лю-

бо га на та ры у са акру гi не за леж на 

ад апош ня га мес ца рэ гiст ра цыi 

спад чы на даў ца. Па слу га, та кiм 

чы нам, аказ ва ец ца мак сi маль на 

блiз ка i зруч на для асо бы, якая 

за цi каў ле на ў атры ман нi спад чы-

ны, — спад чын нi ка, — да да ла су-

раз моў нi ца.

З 1 сту дзе ня 2018 го да з мэ тай 

удас ка на лiць на та ры яль ныя па слу-

гi гэ ты экс пе ры мент быў рас па ча-

ты ў Брэс це i Ба ра на вi чах. У са-

ка вi ку 2018-га да яго да лу чылі ся 

го рад Грод на i наваколле. Сё ле та 

«спад чы на без меж» прак ты ку ец-

ца так са ма ў Лi дзе i Ма зы ры.

— Ча ла ве ку ця пер не трэ ба 

ехаць у пэў ную на та ры яль ную кан-

то ру акру гi, што пра цуе са спра-

ва мi, якiя да ты чац ца вы зна ча най 

тэ ры то рыi. Ён мо жа звяр нуц ца ў 

най блi жэй шае ад яго на та ры яль-

нае бю ро ў мяс цо вас цi, дзе жыў 

па мер лы. На прык лад, на след нiк 

жы ве ў Мiн ску, а спад чы на да вец 

жыў у Брэс це. Спад ка е мец мо жа 

пры ехаць у Брэст i афор мiць да-

ку мен ты ў лю бой на та ры яль най 

кан то ры го ра да, а не шу каць тую, 

што аб слу гоў вае акру гу, дзе быў 

за рэ гiст ра ва ны па мер лы, — рас-

ка за ла Тац ця на ДЗЯ ЛЕН ДЗIК, 

на мес нiк стар шы нi Бе ла рус кай 

на та ры яль най па ла ты. — Пры 

вы ба ры га ра доў для экс пе ры мен-

та ўлiч ва лi iх па ме ры, на яў насць 

го ра даў тва раль ных прад пры ем-

стваў, ад лег ласць па мiж на та-

рыяль  ны мi кан то ра мi — яны па-

вiн ны бы лi зна хо дзiц ца не над та 

да лё ка ад на ад ад ной. Но вая фор-

ма ра бо ты прый шла ся да спа до бы 

гра ма дзя нам. За гэ тыя два га ды 

боль шасць ска рыс та ла ся та кой 

маг чы мас цю, а не шу ка ла пэў нае 

на та ры яль нае бю ро. У да лей шым 

мы па шы рым та кую фор му ра бо-

ты i на iн шыя рэ гi ё ны, у тым лi ку 

i ў ста лi цы.

У Мiн ску, да рэ чы, ужо раз гля-

да ец ца маг чы масць ар га нi за ваць 

«спад чы ну без меж» у ад ным з 

ра ё наў го ра да. Пры гэ тым вель-

мi важ на пра пра ца ваць мо ман ты 

ўза е ма дзе ян ня па мiж на та ры у са-

мi, каб вы клю чыць маг чы масць ад-

крыц ця дзвюх спад чын ных спраў.

«Спад чы на без меж» не мо жа 

па чаць пра ца ваць аб са лют на па 

ўсёй тэ ры то рыi кра i ны, бо ў рэ гi ё-

нах iс нуе не толь кi свая спе цы фi ка, 

але i доб ра ўста ля ва ная прак ты-

ка ра бо ты, мя няць якую не вар та. 

Да та го ж у кра i не шмат ра ён ных 

на та ры яль ных кан тор, якiя аб-

слу гоў ва юць не толь кi не вя лi кае 

мяс тэч ка, дзе зна хо дзяц ца, але i 

ўвесь ра ён, i там прос та ня ма «на-

та рыяль  най аль тэр на ты вы», так 

што ўво дзiць но вую фор му ра бо ты 

бес сэн соў на, аб грун та ва ла Тац ця-

на Дзя лен дзiк.

— На прык лад, у Ня свiж скiм 

ра ё не толь кi ад на на та ры яль ная 

кан то ра, якая аб слу гоў вае i ра ён, 

i цэнтр. У Пiн ску iх дзве: га рад-

ская i ра ён ная, i кож ная ад каз вае 

за сваю тэ ры то рыю. Па шы раць 

«спад чы ну без меж» мае сэнс 

толь кi ў аб лас ных цэнт рах кра i-

ны i буй ных рай цэнт рах, дзе ёсць 

не каль кi на та ры яль ных кан тор у 

ме жах ад на го го ра да, — удак лад-

нi ла яна.

Пры сут насць 
i дыс тан цый насць

На та ры ус у сва ёй ра бо це заўж-

ды па вi нен па цвер дзiць асо бу 

гра ма дзя нi на i яго доб ра ах вот нае 

жа дан не здзейс нiць пэў ную пра-

цэ ду ру. Та му афор мiць да ку мен-

ты праз iн тэр нэт не маг чы ма, трэ ба 

фi зiч ная пры сут насць.

— На ступ ствы кож на га дзе ян-

ня, з якiм звяр та ец ца ча ла век, — 

вель мi сур' ёз ныя. Пра цэ ду ры да ты-

чац ца да ве ра нас цяў на ма ё масць, 

яе ад чу жэн не i рас па ра джэн не ёю, 

ка ры стан не аў та ма бi ля мi i iн шыя 

рэ чы, — за ўва жы ла Тац ця на Дзя-

лен дзiк. — Ад нак ця пер пра пра-

цоў ва ец ца маг чы масць да зво лiць 

здзяйс няць шэ раг на та ры яль ных 

дзе ян няў, якiя не па тра бу юць 

уста наў лен ня во ле вы яў лен ня ча-

ла ве ка, дыс тан цый на. На прык лад, 

за ве рыць ко пiю да ку мен та ў элект-

рон ным вы гля дзе або за свед чыць 

под пiс пе ра клад чы ка. Не ка то рыя 

па пе ры на та ры у сы атрым лi ва юць 

праз iн тэр нэт i ця пер — у тым ліку 

да ку мен ты, якiя па цвяр джа юць 

дзяр жаў ную рэ гiст ра цыю не ру хо-

мас цi. Ад нак тое, што вы хо дзiць 

не па срэд на «з-пад пя ра» на та ры-

у са, па куль пра цуе толь кi ў па пя-

ро вым ва ры ян це.

Да рэ чы, каб атры маць ужо га-

то выя да ку мен ты, аса бiс тая пры-

сут насць не аба вяз ко вая. Iх мож на 

не толь кi за браць са мо му, але i 

да ру чыць ка мусь цi зра бiць гэ та, 

афор мiў шы да ве ра насць, або, каб 

не тра цiць гро шы на гэ тую пра цэ-

ду ру, па пя рэ дзiць на та ры у са за-

га дзя, каб да ку мен ты да сла лi вам 

пош тай.

Пры няць — паў го да, 
афарм ляць — коль кi 
за ўгод на

Каб пры няць спад чы ну, на след-

нiк па вi нен аса бiс та звяр нуц ца да 

на та ры у са, якi пра цуе ў ме жах 

акру гi, дзе жыў па мер лы, не паз-

ней чым праз шэсць ме ся цаў з мо-

ман ту смер цi ча ла ве ка.

— Спад ка е мец мо жа так са-

ма да слаць на та ры у су па по шце 

лiст i ў iм за явiць, што пры мае 

спад чы ну, — гэ та га бу дзе да-

стат ко ва, каб лi чыц ца тым, хто 

пры няў спад чы ну (спад чын нi-

кам). Гэ та аба вяз ко ва зра бiць 

у шас цi ме сяч ны тэр мiн. А вось 

ужо афарм ляць спад чы ну трэ ба 

аса бiс та, i тэр мiн для гэ та га не-

аб ме жа ва ны, — удак лад нi ла на-

мес нiк стар шы нi на та ры яль най 

па ла ты. — Да на та ры у са мож на 

звяр тац ца толь кi з паш пар там. 

Усе ас тат нiя да ку мен ты, не аб ход-

ныя для афарм лен ня, за про сiць 

спе цы я лiст. Мож на са браць па кет 

да ку мен таў i са мо му — гэ та паш-

парт, па свед чан не аб смер цi, па-

пе ры, якiя па цвяр джа юць сваяц -

тва, да ку мен ты на ма ё масць. 

Ка лi пэў най па пе ры не ха пае, яе 

так са ма зда бу дзе на та ры ус.

Да ку мент, якi дае пра ва на 

спад чы ну, — па свед чан не аб пра-

ве на спад чы ну — вы да ец ца ця гам 

паў го да з мо ман ту смер цi. Ка лi гэ-

та пра ва на не ру хо масць, то да ку-

мент не аб ход на за рэ гiст ра ваць у 

ор га нах рэ гiст ра цыi не ру хо мас цi.

Кошт па слу гi афарм лен ня па-

свед чан ня аб пра ве на спад чы ну 

пра пар цы я наль ны па ме ру ба за вай 

ве лi чы нi (БВ) на дзень ажыц цяў-

лен ня на та ры яль най пра цэ ду ры. 

Пры блiз кiм сва яц тве (муж, жон ка, 

дзе цi, баць кi) да ку мент каш туе ад-

ну БВ — ця пер гэ та 27 руб лёў.

Афарм лен не спад чы ны бу дзе 

каш та ваць ужо знач на больш. Ад-

нак гэ та га мож на, да рэ чы, у да-

лей шым i не ра бiць — улас насць 

усё роў на ўжо бу дзе на ле жаць ча-

ла ве ку, якi афор мiў на яе пра вы, 

i ён бу дзе аба вя за ны да гля даць 

ма ё масць i пла цiць па ра хун ках. 

Пры раз вод зе ма ё масць за ста ец-

ца ўлас нас цю толь кi ад на го з су-

жэн цаў i не бу дзе дзя лiц ца па мiж 

абедз вю ма па ло ва мi, яе так са ма 

нель га ўклю чыць у шлюб ны да га-

вор, на ват ка лi муж i жон ка на гэ та 

згод ны. А ў вы пад ку смер цi ча ла-

ве ка, якi пры няў, але не афор мiў 

спад чы ну, на яе бу дуць мець пра-

вы яго на шчад кi.

— У спад чын нi ка, якi пра пус цiў 

тэр мiн для пры няц ця спад чы ны, 

але хо ча гэ тае ста но вi шча вы пра-

вiць, iс нуе не каль кi ва ры ян таў. 

Ка лi да ку мент ужо свое ча со ва 

афор мi лi iн шыя спад ка ем цы, па-

трэб на iх зго да, каб уклю чыць у 

пра ва на спад чы ну сва я ка, якi 

спаз нiў ся, — пад крэс лi ла Тац ця-

на Дзя лен дзiк. — Ка лi ж сва я кi су-

праць цi ча ла век прос та не хо ча 

звяр тац ца да iх па да звол, мож на 

ад пра вiц ца ў суд, каб быць пры-

зна ным на след нi кам, якi пры няў 

спад чы ну. У боль шас цi вы пад каў 

су ды ста ноў ча раз гля да юць та кiя 

спра вы.

Ад нак лепш вы ра шаць па доб-

ныя спрэч кi па лю боў на, у тым лi ку i 

з да па мо гай ме ды я та ра, бо як пас-

ля су да ка рыс тац ца доляй у спад-

чын ным до ме, а тым больш жыць 

у iм ра зам?..

Iры на СI ДА РОК.

«Па ста не на 7 лi пе ня 
ў Мiн скай воб лас цi за да во ле на 
амаль восем ты сяч зва ро таў, 99 % 
з iх да ты чыц ца па дат ка аб кла дан ня».

Пра ва вая аду ка цыяПра ва вая аду ка цыя

Як i ка лi пры няць спад чы ну, 
атры маць яе i за ха ваць

Пас ля смер цi род на га ча ла ве ка пы тан ня мi спад чы ны 

па чы на еш зай мац ца толь кi праз ней кi час, калі кры ху 

акры я еш пас ля стра ты. А час та на фар маль нас цi ўво гу ле 

за бы ва еш ся, бо лi чыш, што ўсё аў та ма тыч на пе ра хо дзiць 

та бе ад баць коў. Ад нак гэ та не так, i пры маць спад чы ну трэ ба, 

пры чым у шас цi ме сяч ны тэр мiн з дня смер цi спад чы на даў ца. 

Пры гэ тым мож на толь кi пры няць спад чы ну, а мож на яшчэ 

афор мiць яе на ся бе (ус ту пiць у спад чын ныя пра вы). У чым 

роз нi ца i як гэ та ро бiц ца, ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» да па ма га лi 

раз бi рац ца спе цы я лiс ты.
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