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Пры ват нае па вет ра 
ў сце нах агуль най 
улас нас ці

Каб за ці ка віць гас па да роў ква-

тэр у кло па це пра ўлас нае жыл лё, 

трэ ба за ва я ваць іх да вер і ўпэў-

ніць, што ўсё, што ро біц ца дзяр-

жа вай, — дзе ля іх і на доў га тэр-

мі но вую перс пек ты ву. Ра мач ныя 

ўмо вы, якія мо жа за бяс пе чыць 

ула да, доб рая за ка на даў чая ба за 

і да вер улас ні каў, — фор му ла, якая 

да зво ліць да сяг нуць пра фе сій на га 

кі ра ван ня жыл лём у Бе ла ру сі. Так 

мяр ку юць ня мец кія спе цы я ліс ты, 

якія да па ма га юць на ладж ваць у 

на шай кра і не па лі тыч ны дыя лог і 

адап та ваць свой во пыт пры ак ту-

а лі за цыі бе ла рус ка га за ка на даў-

ства.

— Слу ха ю чы ад но ад на го, мы 

вы ра шы лі праб ле мы, якія бы лі ў 

нас у Гер ма ніі, і я ве даю, як з да-

па мо гай па лі тыч на га дыя ло гу да-

сяг нуць гэ та га тут. З ад на го бо ку, 

ды рэк тыў ны мі ра шэн ня мі звер ху 

ні чо га не да сяг нуць без пад трым-

кі лю дзей, з дру го га — не за да во-

ле насць улас ні каў ні чо га не вы -

ра шыць без пад трым кі звер ху, — 

упэў не ны Вер нэр МЕР КЕЛЬ,

стар шы ня праў лен ня МАМН.

Са праў ды, у адзі ноч ку ні дзяр-

жа ва, ні ўлас нік ні чо га не зро бяць. 

З та кім мер ка ван нем згод ны ўсе 

ўдзель ні кі кан фе рэн цыі з вась мі 

кра ін, якія так са ма ма юць во пыт 

пры ва ты за цыі і цяж кас цяў, з які-

мі яны су тык ну лі ся. Спе цы я ліс ты 

ўпэў не ны: за бяс пе чыць не аб ход-

ныя ра мач ныя ўмо вы — за да ча 

дзяр жа вы, ад нак пры гэ тым яе 

ўдзел у жыц ці ўлас ні каў па ві нен 

аб мя жоў вац ца прын цы пам: столь-

кі, коль кі не аб ход на, але па маг чы-

мас ці ма ла.

— Ква тэ ра — толь кі част ка бу-

дын ка, яна мо жа іс на ваць, толь кі 

ка лі за хоў ва ец ца дом, — мяр куе 

Вер нэр Мер кель. — Тое, што ча-

ла век на бы вае ва ўлас насць, — 

фак тыч на па вет ра, у ме жах яко га 

мож на ру хац ца і якое з усіх ба коў 

аб кру жа на агуль най улас нас цю, 

асоб на ад якой іс на ваць нель га. 

Не аб ход на дэк ла ра цыя аб па дзе ле 

агуль най улас нас ці, каб бы ло ра-

зу мен не, дзе агуль ная ма ё масць, 

а дзе — пры ват ная.

Пад трым ка дзяр жа вы па трэб-

на яшчэ і для та го, каб ча ла век 

не ад чу ваў, што яго зра бі лі ўлас-

ні кам пры му со ва. Пры ват на га 

жыл ля ў Бе ла ру сі 94 %, ад нак 

мно гія, пэў на, ха це лі б ім не ва-

ло даць, а аран да ваць на доб рых 

умо вах. Асаб лі ва тыя, у ка го ня ма 

срод каў вы кон ваць доў га тэр мі но-

выя аба вяз кі ўлас ні ка па апла це 

па слуг і за ха ван ні до ма ў на леж-

ным ста не.

Пяць дзён на эк за мен 
і 56 га дзін на на ву чан не

Пра фе сій ных кі раў ні коў не ру-

хо мас цю ў на шай кра і не да гэ туль

не ха пае. Ня ма пра фе сі я на лаў 

з прак тыч ным во пы там, якія пад-

рых та ва лі б ад па вед ных ква лі фі-

ка ва ных кі раў ні коў. Тым не менш 

Мі ніс тэр ства ЖКГ пры знае, што 

кі ра ван не — гэ та ас но ва твор ная 

па слу га, з да па мо гай якой за бяс-

печ ва юц ца ўсе пра цэ сы, звя за ныя 

з экс плу а та цы яй шмат ква тэр на га 

жыл ля, а пра фе сі я на лізм у кі ра-

ван ні — ас но ва якас на га аб слу гоў-

ван ня і кам форт на га пра жы ван ня. 

Гэ та да зва ляе спа дзя вац ца, што 

не ўза ба ве мы зай ме ем кі раў ні-

коў, ве ды якіх бу дуць атры ма ны 

не за два тыд ні пе ра ква лі фі ка цыі, 

як ця пер, а на ба зе пра фе сій най 

аду ка цыі.

Пра фе сія спе цы я ліс та па кі-

ра ван ні не ру хо мас цю су мес на га 

до ма ўла дан ня аба зна ча на ў Адзі-

ным ква лі фі ка цый ным да вед ні ку 

па сад слу жа чых. Су мес на з Мін-

жыл кам га сам рас пра ца ва на да-

рож ная кар та, на пад ста ве якой у 

на ступ ным го дзе пач нуць ства раць 

сваю бе ла рус кую шко лу на ву чан-

ня кі раў ні коў. І ра біць гэ та трэ ба 

на ба зе ка ле джаў пры атры ман ні 

трох га до вай ся рэд няй спе цы яль-

най аду ка цыі, каб з ча сам пад рых-

та ва ная мо ладзь змаг ла за мя ніць 

не ква лі фі ка ва ных кі раў ні коў, якія 

ця пер час та абі ра юц ца на схо дзе 

ўлас ні каў з жы ха роў-пен сі я не раў, 

мяр куе Ге надзь КА ЛЁ НАЎ, вы ка-

наў чы ды рэк тар МАМН.

— Дзяр жа ве жыц цё ва не аб ход-

ны та кі крок, бо рых та ваць трэ ба 

не толь кі кад ры кі раў ні коў для та-

ва рыст ваў улас ні каў (ТУ), а і спе-

цы я ліс таў жыл лё ва-ка му наль ных 

служ баў. Сён няш нія кур сы па вы-

шэн ня ква лі фі ка цыі спе цы я ліс таў 

су меж ных пра фе сій, на якія да ец-

ца ў леп шым вы пад ку 56 га дзін 

на ву чан ня, — дыс крэ ды ту юць 

са му ідэю пра фе сіі спе цы я ліс таў 

па кі ра ван ні не ру хо мас цю. Та кі 

ча ла век па чы нае пра ца ваць, ро-

біць па мыл кі, і, як вы нік, ка жуць, 

што ідэя са ма кі ра ван ня кеп ская. 

У Гер ма ніі пас ля ка ле джа толь кі 

эк за мен у ганд лё ва-пра мыс ло вай 

па ла це зай мае пяць дзён, а ў нас 

за два дні рых ту юць спе цы я ліс та?! 

А вось у ка ле джы мо ладзь за тры 

га ды змо жа атры маць ве ды і во-

пыт, каб без прак тыч ных па мы лак 

кі ра ваць не ру хо мас цю.

Ву чыць і рэа лі зоў ваць
З не аб ход нас цю пра фе сі я на лі-

за цыі кі раў ні коў не ру хо мас цю, на-

быц ця ве даў, якія мож на атры маць 

толь кі шля хам пе ра да чы во пы ту, 

на пра ца ва на га га да мі, і дыя ло гу 

з улас ні ка мі цал кам згод ны і ў Мі-

ніс тэр стве ЖКГ.

— Ула да па він на да па маг чы 

ўлас ні кам пры няць ра шэн не, ка лі 

яны не мо гуць вы зна чыц ца са ма-

стой на. Лю дзі па він ны быць за бяс-

пе ча ны нар маль ны мі па слу га мі, — 

лі чыць Ге надзь ТРУ БІ ЛА, пер шы 

на мес нік мі ніст ра ЖКГ. — Пры 

рас пра цоў цы змен у Жыл лё вы ко-

дэкс бы ло шмат ню ан саў і спрэ чак, 

асаб лі ва на конт па вы шэн ня па тра-

ба ван няў да стар шынь праў лен няў 

ТУ і іх пра фе сій най пад рых тоў кі. 

Ад нак на шы пра па но вы і вы ні кі 

дыя ло гу з прад стаў ні ка мі МАМН 

ад люст ра ва ны ў пра ек це ко дэк-

са, які бу дзе за слу ха ны ў Па ла це 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-

ду ў дру гім чы тан ні.

Скар гі на дзей насць та ва рыст-

ваў, з ад на го бо ку, звя за ны з ад-

сут нас цю кант ро лю мяс цо вы мі 

ўла да мі, з дру го га — не да стат ко-

вым за лу чэн нем улас ні каў у кі ра-

ван не сва ім жыл лём як удзель ні каў 

пра цэ су, а не на зі раль ні каў збо ку. 

Ме на ві та та му ся род пла на ва ных 

змен пра ду гле джа на транс фар ма-

цыя ро лі мяс цо вых вы кан ка маў з 

апя кун скай на ар га ні за тар скую. 

З гэ тай на го ды мяр ку ец ца ар га-

ні за ваць на ву чан не і па вы шэн не 

ква лі фі ка цыі спе цы я ліс таў рай вы-

кан ка маў і ад мі ніст ра цый ра ё наў 

у га ра дах, якія зай ма юц ца пы тан-

ня мі дзей нас ці ТУ, каб вы зна чыць 

кры тэ рыі ацэн кі ве даў та кіх лю-

дзей, да даў ён.

У пла нах у МАМН так са ма ня-

ма ла. Аса цы я цыя рых туе бра шу ру 

«Жыл лё выя аса цы я цыі: тра ды цыі, 

на ва цыі, стра тэ гія і ўстой лі васць», 

у якой бу дуць ад люст ра ва ны на-

пра цоў кі і рэ ка мен да цыі шмат га-

до ва га су пра цоў ніц тва з ня мец-

кі мі спе цы я ліс та мі, адап та ва ныя 

да бе ла рус кіх рэа лій. Мяр ку ец ца 

так са ма ўка ра ніць у прак ты ку 

спе цы яль ныя пра ві лы да па чат ку 

бу даў ніц тва і пра ек та ван ня до ма, 

а так са ма за ма ца ваць у за ко не 

ідэю даць маг чы масць кі ра ваць 

не ру хо мас цю кан фе сій ным ар га-

ні за цы ям.

Іры на СІ ДА РОК.

ФОР МУ ЛА КІ РА ВАН НЯ ЖЫЛ ЛЁМ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Вось та кі не звы чай ны па да ру нак 

у свой дзень на ра джэн ня атры маў 

Мі ха іл РУ ДЗІН СКІ на «ці хім па ля ван ні». 

Са сва ёй спа да рож ні цай Га лі най ён 

збі раў гры бы ў ляс ным уро чы шчы 

Ваў чы нец, не па да лё ку ад па сёл ка 

Па ры чы Свет ла гор ска га ра ё на, 

і знай шоў са праўд нае дзі ва — 

13 гры боў з ад на го «кус та». Та кую 

ўда чу пен сі я не рам пры нёс поль скі 

грыб, які па сма ка вых якас цях ні чым 

не са сту пае ба ра ві ку.

Пры ро да здзіў ляеПры ро да здзіў ляе

«СЯ МЕЙ КА» «СЯ МЕЙ КА» 
НА ДА ЛО НІНА ДА ЛО НІ
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НЕ БЯС ПЕ КА — 
АД НЕ ЗА РЭ ГІСТ РА ВА НЫХ 

ЖЫ ВЁЛ
Мінп ры ро ды пад вя ло вы ні кі ма ні то рын гу мес цаў утры ман ня 

дзі кіх жы вёл у ня во лі. Ён быў пра ве дзе ны ў су вя зі з не ад на-

 ра зо вым вы яў лен нем у апош ні час вы пад каў па ру шэн няў 

у гэ тай сфе ры.

Ма ні то рынг пра во дзіў ся ў да чы нен ні да дзі кіх жы вёл, якія ад но-

сяц ца да ві даў, уклю ча ных у Чыр во ную кні гу Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

аль бо з'яў ля юц ца ўзо ра мі СІ ТЕС. Так са ма бы лі аб сле да ва ны мес цы 

ўтры ман ня дзі кіх жы вёл, ад лоў якіх ажыц цёў ле ны на пад ста ве спе-

цы яль на га да зво лу ў мэ тах іх утры ман ня або раз вя дзен ня ў ня во лі.

Уся го па ста не на 1 каст рыч ні ка ў кра і не за рэ гіст ра ва на звыш 

6 ты сяч дзі кіх жы вёл, якія ўтрым лі ва юц ца як у юры дыч ных (85 мес цаў 

утры ман ня), так і ў фі зіч ных (25 мес цаў утры ман ня) асоб.

У хо дзе ма ні то рын га вых ме ра пры ем стваў вы яў ле ны шэ раг па ру-

шэн няў, якія да ты чы лі ся не вы ка нан ня па тра ба ван няў да ўтры ман ня 

дзі кіх жы вёл у ня во лі і па ру шэн няў па рад ку іх рэ гіст ра цыі. На прык лад, 

вы яў ле на во сем не за рэ гіст ра ва ных жы вёл у заа ла гіч ных пар ках, у 

кан такт ных заа пар ках, а так са ма ў фі зіч ных асоб. У трох вы пад ках 

па ру ша ны па ра дак утры ман ня дзі кіх жы вёл.

Ня знач ная коль касць вы яў ле ных па ру шэн няў звя за на з тым, 

што пры рэ гіст ра цыі дзі кіх жы вёл тэ ры та ры яль ны мі ор га на мі Мін-

п ры ро ды су мес на са спе цы я ліс та мі-за ола га мі ўжо бы лі пра ве ра-

 ны за кон насць ва ло дан ня дзі кі мі жы вё ла мі, а так са ма ўмо вы іх 

утры ман ня на ад па вед насць па тра ба ван ням пры ро да ахоў на га 

за ка на даў ства.

Як па ка заў ма ні то рынг, за рэ гіст ра ва ныя дзі кія жы вё лы ўтрым лі-

ва юц ца ў асноў ным з вы ка нан нем па тра ба ван няў за ка на даў ства і 

са ма ад воль ны іх вы хад з мес цаў утры ман ня прак тыч на вы клю ча ны. 

Вя лі кую не бяс пе ку для гра ма дзян уяў ля юць не за рэ гіст ра ва ныя дзі кія 

жы вё лы, па коль кі ў спе цы я ліс таў ад сут ні чае маг чы масць пра ве рыць 

умо вы іх утры ман ня.

«Звяр та ем ся да гра ма дзян, якія ма юць якую-не будзь ін фар-

ма цыю аб не за кон ным утры ман ні або раз вя дзен ні ў ня во лі 

дзі кіх жы вёл: па ве дам ляй це аб да дзе ных фак тах у аб лас ныя, 

Мін скі га рад скі ка мі тэ ты пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя. Тэ ры та ры яль ны мі ор га на мі Мінп ры ро ды 

бу дуць пры ня ты не аб ход ныя ме ры рэ ага ван ня.

Пе рад на быц цём дзі кай жы вё лі ны аба вяз ко ва пра кан суль туй-

це ся са спе цы я ліс та мі. Ін фар ма цыю па пы тан ні рэ гіст ра цыі дзі-

кіх жы вёл у ня во лі мож на атры маць па тэл. +375 17 200 62 61».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


