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Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» вы-

свят ля ла пад ра бяз нас ці жыл-

лё вай ка лі зіі, у якую тра пі ла 

жы хар ка Го рак.

«Доб ры дзень, — на пі саў у зва-

ро це ў рэ дак цыю сын гэ тай жан-

чы ны. — Так атры ма ла ся, што я 

зна хо джу ся за мя жой, а маю ма-

ці, пен сі я нер ку, у гэ ты час вы ся-

ля юць з до ма, які бу да ва лі яшчэ 

мае пра дзед і дзед. Ёй не хо чуць 

ацэнь ваць дом ка ля 100 квад рат-

ных мет раў, лаз ню, гас па дар чыя 

па бу до вы, улас ную кра му пло-

шчай 45 квад рат ных мет раў, сад 

з пла до вы мі дрэ ва мі і кус тоў ем... 

За мест уся го гэ та га пра па ну юць 

двух па ка ёў ку на апош нім па вер се 

шмат па вяр хо ві ка. Яна звяр та ла-

ся ва ўсе ін стан цыі, каб ад ста яць 

свае пра вы, але без вы ні ко ва». 

І пры клаў да па слан ня ліст ад ма-

ці на дзе вя ці ста рон ках.

РА ШЭН НЕ НА ЗНОС
Цаг ля ны дом Ма рыі ВА ЛЕН ЦІЙ 

у Гор ках шу каць доў га не да вя ло-

ся: ён вель мі зруч на раз мяс ціў ся, 

лі чы, у са мым цэнт ры го ра да — 

не па да лёк ад рай вы кан ка ма і аў-

та вак за ла. Як рас ка за ла Ма рыя 

Ва лен цій, усё па ча ло ся ў ліс та па-

дзе 2018 го да, ка лі да яе прый шла 

прад стаў ні ца ра ён на га агенц тва 

па не ру хо мас ці і зя мель ным ка-

даст ры, каб апі саць ма ё масць. Яна 

па ве да мі ла, што дом зна хо дзіц ца 

ў зо не перс пек тыў най за бу до вы і, 

згод на з ра шэн нем Го рац ка га рай-

вы кан ка ма, яшчэ ў 2009 го дзе быў 

пры зна ча ны пад знос. Для Ма рыі 

Сяр ге еў ны гэ тая за ява ста ла, мяк-

ка ка жу чы, не ча ка най. Жан чы на 

вы ра шы ла аспрэ чыць ра шэн не 

вы кан ка ма аб зно се до ма. Але ні 

Го рац кі суд, ні Ма гі лёў скі аб лас-

ны, ку ды яна на пі са ла апе ля цыю, 

не за да во лі лі яе па тра ба ван ні. А ў 

чэр ве ні ў Гор ках па спра ве Ва-

лен цій ад быў ся яшчэ адзін суд, 

пас ля яко га жан чы на атры ма ла 

прад пі сан не на пе ра ся лен не. Ёй 

пра па ну юць тэр мі но ва пе ра ехаць 

з пра стор на га пры ват на га до ма ў 

сціп лую двух па ка ёў ку.

НЯ ЎЛІ ЧА НЫЯ МЕТ РЫ
Да раз мо вы з ка рэс пан дэн там 

гас па ды ня пад рых та ва ла цэ лы 

стос афі цый ных па пер з да зво-

ла мі, тэх ніч най да ку мен та цы яй, 

пе ра піс кай з рай вы кан ка мам за 

апош нія паў та ра го да, ра шэн ня-

мі су доў. Жан чы на па каз вае ўсё 

гэ та і пла ча. Ка жа, што для яе пе-

ра ся лен не — вя лі кі стрэс. Гэ та ж 

дом яе прод каў, па бу да ва ны з лю-

боўю. А па чы наць жыц цё на но вым 

мес цы, ка лі ты вы рас тут і пра жыў 

амаль 60 га доў, ба лю ча. 

Яшчэ больш яе абу рае, 

як пра во дзі ла ся ацэн ка 

не ру хо мас ці.

— Ацэнь ва лі, лі-

чы, «на во ка», ка за лі, 

што гэ та ро біц ца для 

вы зна чэн ня пры бліз-

ных за трат, якія трэ ба 

ўклю чыць у бюд жэт раё-

на, — рас каз вае жан чы-

на. — Па той ацэн цы, 

дом з вы го да мі агуль-

най пло шчай 90 квад-

рат ных мет раў у са мым 

цэнт ры го ра да, з са дам, 

два ром, лаз няй, гас па-

дар чы мі па бу до ва мі і 

кра май каш туе ўся го... 

25 ты сяч до ла раў. Па ло ву до ма на-

су праць ча ты ры га ды та му ку пі лі 

за 16 ты сяч до ла раў, дык там ні 

ва ды, ні га зу, ні ка на лі за цыі.

Між тым вы свят ля ец ца, што 

дом у Ма рыі Сяр ге еў ны дэ-фак-

та ад ных па ме раў, а дэ-юра — 

зу сім ін шых. Фак тыч на яго пло-

шча 90 квад рат ных мет раў, але ў 

Агенц тве па не ру хо мас ці і зя мель-

ным ка даст ры юры дыч на аформ-

ле на на шмат менш.

У спіс не ру хо мас ці, за якую пра-

ду гле джа на кам пен са цыя, не ўвай-

шла так са ма кра ма пло шчай бо лей 

за 40 «квад ра таў», якую ся мей-

ства Ва лен цій па бу да ва ла ў па чат-

ку 2000-х. Гас па ды ня пад ра бяз на 

рас каз вае, як атры ма лі да звол, як 

бу да ва лі, як ганд ля ва лі. За пэў ні-

вае, што ўсё бы ло аформ ле на па 

пра ві лах, і дэ ман струе асоб ную 

па пку па кра ме — з пра ек та мі на 

элект рыч насць, за зям лен не, ін шы-

мі да зво ла мі, экс пер ты за мі і пла-

цёж ка мі. Пры гэ тым не ха вае, што 

ёсць ад но «але».

— Кра ма іс на ва ла з 2004 го да, 

але я на ват не ве да ла, што на яе 

не бы ло тэх паш пар та, — пры зна-

ец ца жан чы на. — Да ве да ла ся пра 

гэ та ўжо пас ля смер ці ма ці, ка лі 

ўсту пі ла ў спад чы ну. Спра ба ва ла 

ў 2016 го дзе за рэ гіст ра ваць па бу-

до ву і афор міць пад яе зям лю ў 

арэн ду на 30 га доў, але су ма бы ла 

не пад' ём ная. На рас тэр мі ноў ку ў 

рай вы кан ка ме не па га дзі лі ся, і я 

па кі ну ла ўсё як бы ло.

У вы ні ку гас па ды ні вя лі ка га до-

ма пра па на ва лі зра біць вы бар. Тут 

так са ма не абы шло ся без праб-

лем. Згод на з Ука зам Прэ зі дэн-

та № 58, Ма рыя Ва лен цій мо жа 

прэ тэн да ваць на ква тэ ру, або 

гра шо вую кам пен са цыю, або бу-

даў ніц тва но ва га ад на па вяр хо ва га 

до ма, або «пе ра езд» та го, што ўжо 

ёсць, у ін шае мес ца. Да кож на га з 

ва рыян таў жан чы на мае прэ тэн зіі. 

Кам пен са цыя, якую ёй пра па на ва-

лі за дом, ма лая: за 25 ты сяч до-

ла раў у Гор ках неш та раў на цэн нае 

ку піць не маг чы ма. Бу да ваць но вы 

дом на но вым мес цы яна так са-

ма ад мо ві ла ся — рас тлу ма чы ла, 

што тыя ўчаст кі, дзе да зво ле на 

ўзво дзіць жыл лё, зна хо дзяц ца на 

ўскрай ку го ра да. Мож на бы ло б 

пе ра ехаць у ін шае мес ца з ужо іс-

ну ю чым до мам, але зноў та кі пра-

па ну юць толь кі пе ры фе рыю. Ад 

ква тэ ры жан чы на ад ра зу ж ка тэ-

га рыч на ад мо ві ла ся, бо не ўяў ляе 

ся бе ў ін шым мес цы, акра мя пры-

ват на га до ма. У рос па чы яна пад-

пі са ла пра та кол роз на га лос сяў, які 

ёй пра па на ва лі ў рай вы кан ка ме, 

афі цый на за ве рыў шы сваю па зі-

цыю, — ні вод ны з ва ры ян таў не 

за да валь няе. У вы ні ку мяс цо вая 

ўла да зра бі ла вы бар за яе — вы-

дзе лі ла двух па ка ёў ку агуль най 

пло шчай 58 «квад ра-

таў» у пя ці па вяр хо ві ку 

на той жа ву лі цы Ка-

лі ні на, дзе яна жы ве: 

ну мар яе ця пе раш ня га 

до ма 21, а но ва га — 31. 

Но ва бу доў ля бы ла зда-

дзе на ў экс плу а та цыю 

ў сту дзе ні гэ та га го да.

ПО ГЛЯД 
З ІН ША ГА 
БО КУ

У Го рац кім рай вы-

кан ка ме за пэў ні ва юць, 

што па ру шэн няў пра воў 

гра ма дзян кі Ма рыі Ва лен цій ня ма і 

тое, што яе не па пя рэ дзі лі пра знос 

11 га доў та му, за кон на.

— Генп лан — гэ та перс пек тыў-

ны да ку мент. Мы мо жам па чаць 

бу даў ніц тва заўт ра, пас ля заўт ра, 

а мо жам праз 30 га доў, — ка жа 

на мес нік стар шы ні Го рац ка-

га рай вы кан ка ма па жыл лё ва-

каму наль най гас па дар цы, бу-

даў ніц тве і ар хі тэк ту ры Анд рэй 

КАМ КО. — Ёсць дэ та лё вы план 

за бу до вы, ёсць за дан не ўра да і 

абл вы кан ка ма па ўвод зе агуль-

най пло шчы жыл ля, якое да во дзіц-

ца да рай вы кан ка ма. Зы хо дзя чы 

з гэта га, мы фар мі ру ем сваю га да-

вую пра гра му. Пра ліч ва ем, коль кі 

бу дзе па бу да ва на ін ды ві ду аль на га 

і шмат ква тэр на га жыл ля на воль-

ных участ ках. Сён ня мы бу ду ем 

да мы за кошт ушчыль нен ня іс ну ю-

чай жы лой за бу до вы або зно су ін-

ды ві ду аль ных жы лых да моў. У сту-

дзе ні мі ну ла га го да на мес цы до ма 

гра ма дзян кі бы ло за пла на ва на па-

бу да ваць пя ці па вяр хо вік.

А ў тым, што агуль ная ацэн ка 

до ма Ма рыі Ва лен цій у гра шо вым 

эк ві ва лен це атры ма ла ся сціп лая, 

жан чы на са ма ві на ва тая, лі чыць 

Анд рэй Кам ко. Трэ ба бы ло свое-

ча со ва ўза конь ваць свае мет-

ры і змя нен ні, та ды б і пы тан няў 

не ўзні ка ла. Мяс цо выя 

ўла ды не каль кі ра зоў 

пры цяг ва лі Ма рыю Ва-

лен цій да ад мі ніст ра-

цый най ад каз нас ці за 

са ма буд.

— Кра ма на огул па-

бу да ва на з па ру шэн ня-

мі, — ад зна чае Тац ця на 
БА ЛОЖ КА, на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня 
зем ле ўпа рад ка ван ня 
Го рац ка га рай вы кан-
ка ма. — Ма ці Ма рыі Ва-

лен цій да лі ўчас так для 

аб слу гоў ван ня до ма, 

а не кра мы. Спад чын-

ні ца не за рэ гіст ра ва ла 

пра вы ні на кра му, ні на 

зям лю. Ін шы мі сло ва мі, 

зям ля да гэ туль выкарыс тоў ва ец ца 

не па мэ та вым пры зна чэн ні.

— Нель га ра біць са ма воль ныя 

пе ра пла ні роў кі, па бу до вы, — кажа 

Анд рэй Кам ко. — Усё па він на пра-

во дзіц ца ў ад па вед нас ці з ра шэн ня-

мі вы кан ка ма. У 58-м ука зе вы раз-

на ага вор ва ец ца, што пры ацэн цы 

ўліч ва ец ца ўсё, акра мя са ма воль на 

па бу да ва на га. У ра шэн ні на бу даў-

ніц тва заў сё ды па зна ча на, што да 

спра вы трэ ба пры сту паць толь кі 

пас ля атры ман ня паш пар та за бу-

доў шчы ка. А гэ та пра ект ная да ку-

мен та цыя. Дзе яна? Да звол вы кан-

ка ма — гэ та толь кі па ча так спра вы. 

Ка лі ўжо зроб ле ны ней кія змя нен ні, 

трэ ба іс ці ў рай вы кан кам і ўза конь-

ваць, а не ча каць, ка лі гром грым не. 

Мы спе цы яль на хо дзім па го ра дзе, 

каб вы явіць фак ты са ма воль на га 

бу даў ніц тва, але да кож на га не за-

ві та еш. А вось у та кіх сі ту а цы ях усё 

і вы плы вае на па верх ню.

АФІ ЦЫЙ НА
Як рас тлу ма чы лі ў Ка мі тэ це 

па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве Ма-

гі лёў ска га абл вы кан ка ма, дэ та-

лё вы план паўд нё ва-ўсход ня га 

ра ё на ў го ра дзе Гор кі за цвер джа-

ны ў 2009 го дзе ў ад па вед нас ці 

з дзе ю чым на той час за ка на даў-

ствам. У ад па вед нас ці з ра шэн-

нем Го рац ка га рай вы кан ка ма ад 

21 сту дзе ня 2019 го да № 2-21, 

шэ раг зя мель ных участ каў, у тым 

лі ку і ўчас так Ма рыі Ва лен цій па 

ву лі цы Ка лі ні на, 21, пад ля гае пе-

ра да чы для дзяр жаў ных па трэб 

у су вя зі з за пла на ва ным бу даў-

ніц твам шмат ква тэр на га жы ло га 

до ма. Гра мад скае аб мер ка ван не 

не пра во дзі ла ся, та му што аб' ект 

пра ду гле джа ны го ра да бу даў ні чай 

да ку мен та цы яй. Гра ма дзя не, зя-

мель ныя ўчаст кі якіх пад ля га юць 

пе ра да чы для дзяр жаў ных па трэб, 

бы лі апа ве шча ныя ў ад па вед нас ці 

з Па ла жэн нем аб па рад ку рэа лі за-

цыі ма ё мас ных пра воў гра ма дзян 

і ар га ні за цый пры кан фіс ка цыі ў іх 

зя мель ных участ каў. Вы шэй на зва-

нае ра шэн не на кі ра ва-

на за яў ні ку Го рац кім 

рай вы кан ка мам 23 сту-

дзе ня 2019 го да. У су-

вя зі з тым, што Ма рыя 

Ва лен цій ад усіх пра-

па на ва ных ва ры ян таў 

рэа лі за цыі яе пра воў 

ад мо ві ла ся, Упраў лен-

нем ка пі таль на га бу-

даў ніц тва Го рац ка га 

ра ё на на ад рас Ма рыі 

Ва лен цій на кі ра ва ны 

ліст з па ве дам лен-

нем аб вы дзя лен ні ёй 

двух па ка ё вай ква тэ ры 

ты па вых спа жы вец кіх 

якас цяў на пя тым па-

вер се ў шмат ква тэр ным жы лым 

до ме, уве дзе ным у экс плу а та цыю 

ў са ка ві ку бя гу ча га го да.

P.S.

Спра ва з пе ра ся лен нем Ма рыі 

Ва лен цій па куль за ста ец ца ад кры-

тая. Як па ве да міў ды рэк тар Го рац-

ка га УКБ Мак сім Бы каў, жан чы на 

не пры зна ла ра шэн не Го рац ка га 

су да і аб скар дзі ла яго ў Ма гі лёў-

скім аб лас ным су дзе. Па куль кан-

чат ко вае ра шэн не не пры ня тае. 

Ад па вед на, бу даў ніц тва жы ло га 

шмат па вяр хо ва га до ма па гэ тым 

ад ра се так са ма за цяг ва ец ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

Жур на ліст да сле дуе праб ле муЖур на ліст да сле дуе праб ле му

Лёс пры ват на га до ма

 Кам пе тэнт на
Ге надзь МІ ХА ЛАП, ад ва кат Ма гі лёў скай аб лас ной ка ле гіі ад-

ва ка таў:

— Ка лі ча ла век ус ту пае ў спад чы ну, на та ры ус вы дае яму па свед-

чан не аб пра ве на спад чы ну. Яго трэ ба за рэ гіст ра ваць у Агенц тве 

па не ру хо мас ці і зя мель ным ка даст ры. У па свед чан ні да ец ца поў ная 

ін фар ма цыя і па мет ра жы до ма, і па пры бу до вах, і па зя мель ным 

участ ку, які стаў аб' ек там спад чы ны. Ка лі ні хто з па пя рэд ні каў не 

пра во дзіў ад па вед ную тэх ніч ную рэ гіст ра цыю змя нен няў до ма, раз-

ліч ваць на поў ную яго ацэн ку не да во дзіц ца. За ка на даў ства пра ду-

гледж вае, што трэ ба ра біць, ка лі ты хо чаш пры бу да ваць лаз ню або 

ве ран ду, па шы рыць дом. І ка лі ча ла век ро біць вы гляд, што ні чо га 

не ве даў пра не аб ход насць рэ гіст ра цыі, гэ та не вы зва ляе яго ад 

ад каз нас ці. Ка лі на ўчаст ку, які быў прад стаў ле ны для бу даў ніц тва 

жы ло га до ма, зра бі лі яшчэ неш та, гэ та бу дзе лі чыц ца са ма воль ным 

бу даў ніц твам. У Агенц тве па не ру хо мас ці і зя мель ным ка даст ры мож-

на ўдак лад ніць, што з па бу да ва на га за кон на, а што не. Са ма воль ныя 

па бу до вы ні хто ацэнь ваць не бу дзе. Усю ін вен та ры за цыю, каб неш-

та аб лі чыць і вы пла ціць, ро бяць на пад ста ве тэх ніч ных да ку мен таў, 

якія зна хо дзяц ца ў Агенц тве па не ру хо мас ці і зя мель ным ка даст ры. 

Толь кі яны ма юць юры дыч на знач ны ха рак тар і мо гуць вы зна чаць, 

што з'яў ля ец ца за кон ным. Усё ас тат няе не за кон на.

Дом з крамай, што павінны пайсці пад знос.

У Марыі Сяргееўны шмат афіцыйнай 
дакументацыі.

Рашэнне райвыканкама ад 2009 года, дзе пазначаны дамы, 
якія пойдуць пад знос.

Дом, у які прапануюць пераехаць Марыі ВАЛЕНЦІЙ.

У зо не перс пек тыў най 
за бу до вы


