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АДЗІН ДА КУ МЕНТ НА ЎСЁ
Згод на з пад рых та ва ным па ла жэн нем, 

знач на ўзмоц не на ро ля го ра да бу даў ні ча га 

паш пар та. Гэ та бу дзе комп лекс ны да ку мент, 

які змя шчае ў са бе поў ную ін фар ма цыю аб 

зя мель ным участ ку.

Ця пер пры бу даў ніц тве ад на ква тэр ных, 

бла кі ра ва ных жы лых да моў і ка пі таль ных 

гас па дар чых па бу доў на сва іх зя мель ных 

участ ках бу ду чыя до ма ўла даль ні кі мо гуць 

са ма стой на вы бі раць на бор да зволь най да-

ку мен та цыі. Гэ та мо жа быць ра шэн не вы-

кан ка ма і го ра да бу даў ні чы паш парт аль бо 

ра шэн не вы кан ка ма, ар хі тэк тур на-пла ні ро-

вач нае за дан не, тэх ніч ныя ўмо вы і тэх ніч ныя 

па тра ба ван ні.

Ка лі ча ла век хо ча раз мяс ціць толь кі ад ну 

па бу до ву на сва ім участ ку і не мае на ме ру 

ажыц цяў ляць да лей шае бу даў ніц тва аб' ек-

таў, ён мае пра ва звяр нуц ца ў вы кан кам па 

атры ман не ра шэн ня на бу даў ніц тва асоб на 

ўзя та га до ма або хля ва. Ін шая спра ва, ка лі 

гра ма дзя нін пла нуе ў бу ду чы ні ўзво дзіць 

на зя мель ным участ ку не каль кі па бу доў. 

У гэ тым вы пад ку ён мо жа звяр нуц ца ў вы кан-

 кам, які рас пра цуе і вы дасць го ра да бу даў-

ні чы паш парт.

У ім бу дзе па ка за ны зя мель ны ўчас так з 

на ня сен нем «зя лё ных» і «чыр во ных» зон. 

У «чыр во най» зо не бу даў ніц тва не да пус ка ец-

 ца па про ці па жар ных, са ні тар на-гі гі е ніч ных 

нор мах. Акра мя та го, у паш пар це бу дзе па-

ка за ны пе ра лік аб' ек таў, якія да пус ка юц ца 

для ўзвя дзен ня на кан крэт ным зя мель ным 

участ ку. «Гэ та мо жа быць лаз ня, хлеў, гас-

па дар чы блок і ін шыя па бу до вы. Та кім чы-

нам, гра ма дзя ні ну не трэ ба бу дзе зноў іс ці 

ў вы кан кам для атры ман ня да дат ко ва га 

да зво лу. Мож на бу дзе бу да ваць у ме жах 

«зя лё най» зо ны без пры вяз кі да пэў на га 

мес ца», — удак лад ніў Ар цём Юш ке віч.

ПРА СЦЕЙ 
І ЮРЫ ДЫЧ НЫМ АСО БАМ

Знач на пра сцей атры маць да зволь ныя 

да ку мен ты змо гуць і ар га ні за цыі для па бу-

до вы шмат ква тэр ных да моў і ін шых аб' ек-

таў. Прад пры ем ству трэ ба толь кі адзін раз 

звяр нуц ца ў мяс цо вы вы ка наў чы і рас па рад-

чы ор ган, пас ля ча го яно бу дзе атрым лі ваць 

поў ны на бор да зволь най да ку мен та цыі. За-

да ча вы кан ка ма за клю ча ец ца ў тым, каб 

са браць не аб ход ныя да ку мен ты ад усіх за-

ці каў ле ных ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня. 

Пе ра лік ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур ска ра-

ча ец ца з двух дзя сят каў да ад ной.

Суб' ект гас па да ран ня бу дзе атрым лі ваць 

тэх ніч ныя па тра ба ван ні, тэх ніч ныя ўмо вы, 

ра шэн не вы кан ка ма і акт вы ба ру зя мель-

на га ўчаст ка. Тэр мін «тэх ніч ныя па тра ба-

ван ні» ўво дзіц ца ўпер шы ню. Гэ та звя за на 

з не аб ход нас цю атры ман ня пе ра лі ку па-

тра ба ван няў для бяс печ най экс плу а та цыі 

бу дын ка яшчэ на ста дыі вы да чы да зволь най 

да ку мен та цыі. Для сіс тэ ма ты за цыі прак ты кі 

вы да чы тэх ніч ных умоў уста наў лі ва ец ца іх 

ад на знач нае вы зна чэн не: гэ та да ку мент, 

які змя шчае ін фар ма цыю пра пад клю чэн-

не (ад клю чэн не) бу дын ка, збу да ван ня да 

аб' ек таў ін жы нер най інф ра струк ту ры. Так-

са ма за ма ца ва ны пе ра лік ін фар ма цыі, якая 

па він на змя шчац ца ў тэх ніч ных умо вах. Та кі 

па ды ход на кі ра ва ны на ўста ля ван не праз-

рыс тых умоў вя дзен ня біз не су.

РЫХ ТУ ЮЦЬ ДА ЗВОЛЬ НЫЯ 
ДА КУ МЕН ТЫ ТОЛЬ КІ КУ Пы

Ад ным з асноў ных змя нен няў у но вай 

рэ дак цыі па ла жэн ня Ар цём Юш ке віч на зваў 

на дан не боль шай знач нас ці ка му наль ным 

уні тар ным прад пры ем ствам (КУП). Гэ тыя 

прад пры ем ствы дзей ні ча юць у кож ным го-

ра дзе і ў кож ным ра ё не. Яны бы лі спе цы яль-

на ство ра ны для пад рых тоў кі да зволь най 

да ку мен та цыі.

«Бы ла та кая прак ты ка, пры якой да-

зволь ную да ку мен та цыю рых та ва лі аль бо 

КУ Пы, аль бо тэ ры та ры яль ныя пад раз дзя-

лен ні ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва. Мы ро бім 

упор на тое, што да зволь ную да ку мен та-

цыю ро бяць КУ Пы, па коль кі яны мо гуць 

вы пра ца ваць адзі ныя па ды хо ды, вы даць 

кан са лі да ва ную, пра віль ную да зволь ную 

да ку мен та цыю», — рас тлу ма чыў на чаль нік 

упраў лен ня. На ту раль на, та кая да ку мен та-

цыя вы да ец ца на ру кі не бяс плат на. Ад нак 

кант ра ля ваць та рыф ную па лі ты ку бюд жэт-

на га прад пры ем ства знач на пра сцей, чым 

пры ват ні ка, за ўва жыў спі кер.

Больш за тое, па ста но ва пра ду гледж вае 

так са ма, што вы кан ка мы змо гуць пры маць 

ра шэн ні аб уня сен ні змя нен няў у да зволь-

ную да ку мен та цыю, ка лі гэ та не пры вя дзе 

да па ру шэн ня па тра ба ван няў нар ма тыў ных 

пра ва вых ак таў. Гэ та да зво ліць апе ра тыў-

на пры маць ра шэн ні ў вы пад ку змя нен ня 

ўмоў бу даў ніц тва. Зме на тэх ніч ных умоў і 

па тра ба ван няў ажыц цяў ля ец ца так са ма па 

ра шэн ні вы кан ка ма.

Па ла жэн не па шы рае пе ра лік асоб, якім 

вы да ец ца да зволь ная да ку мен та цыя. Ра ней 

яна вы да ва ла ся толь кі за каз чы ку і за бу-

доў шчы ку. За раз гэ та мо гуць быць яшчэ 

і пад рад чы кі пры бу даў ніц тве аб' ек таў пад 

ключ, ін жы не ры або ін жы нер ныя ар га ні за-

цыі пры за клю чэн ні да га во ра на ака зан не 

ін жы нер ных па слуг па комп лекс ным кі ра-

ван ні бу даў ні чай дзей нас цю.

АЛ ГА РЫТМ ЗНО СУ АБ' ЕК ТАЎ 
НЕ РУ ХО МАС ЦІ

У ад па вед нас ці з нор ма мі Дэ крэ та № 7 

па ла жэн не пра ду гледж вае вы да чу да зволь-

най да ку мен та цыі на знос ня вы ка ры ста ных 

аб' ек таў.

Да рэ чы, да апош ня га ча су не быў урэ гу-

ля ва ны сам па ра дак зно су. Бы ло не зра зу-

ме ла, якія для гэ та га па трэб ныя да ку мен ты. 

Па ста но вай гэ тыя да ку мен ты ўрэ гу ля ва ны 

ў поў ным аб' ёме. Но вым да ку мен там па ка-

за на, што не аб ход на звяр тац ца ў вы кан кам, 

атрым лі ваць ра шэн не, у якім бу дуць пра піс-

ваць па тра ба ван ні па ад клю чэн ні бу дын ка 

ад аб' ек таў інф ра струк ту ры.

Акра мя та го, пра ду гле джа на ўзгад нен не 

вы кан ка мам спо са бу зно су аб' ек та, па рад-

ку абы хо джан ня з ма тэ ры я ла мі і ад хо да мі, 

а так са ма спо са бу ад наў лен ня ўрад лі вас ці 

зя мель і ўклю чэн ня іх у гас па дар чы аба рот. 

Па ста но ва ўдак лад няе па ра дак ажыц цяў-

лен ня гэ тай пра цы. Пры зва ро це ў вы кан кам 

суб' ект гас па да ран ня пры кла дае да за явы 

свае пра па но вы аб тым, што ра біць з ма тэ-

ры я ла мі, якія за ста юц ца пас ля зно су.

Да ку мент быў рас пра ца ва ны ў мэ тах рэа-

лі за цыі Дэ крэ та № 7 «Аб раз віц ці прад пры-

маль ніц тва». Па ла жэн не ў но вай рэ дак цыі 

ўсту піць у сі лу з 31 сту дзе ня 2019 го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

Зя лё нае свят ло для бу ду чай лаз ні

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Што дзень на пры лаў кі кі ёс-

каў, па віль ё наў і крам «Бел са-

юз дру ку» па сту пае больш за 

140 ты сяч эк зэмп ля раў га зет

і ча со пі саў. Кож ны ме сяц 

650 най мен няў прэ сы зна хо-

дзяць свай го чы та ча. У дзень, 

ка лі ад на з най ста рэй шых сіс-

тэм рас паў сюдж ван ня дру ка-

ва на га сло ва ад зна чае сваё 

ста год дзе, ус па мі на ем, з ча го 

па чы на ла ся яе гіс то рыя, і рас-

каз ва ем пра на він кі, якія ча ка-

юць па куп ні коў у хут кім ча се.

Рас сыл ка авія цы яй 
і га зет ныя аў та ма ты

На па чат ку мі ну ла га ста год дзя 

рас паў сюдж ван нем га зет і кніг 

зай ма лі ся ар це лі і пры ват ныя пад-

піс ныя кан то ры. Па куль 21 ліс та па-

да 1918 го да Са вет на род ных ка-

мі са раў не пры няў дэ крэт, згод на 

з якім са снеж ня ва ўсіх уста но вах 

паш то ва-тэ ле граф на га ве дам ства 

па він ны бы лі па чаць пра да ваць у 

роз ні цу пе ры ё ды ку і лі та ра ту ру. 

Гэ та да зва ля ла шы ро ка за бяс пе-

чыць на сель ніц тва дру ка ва ны мі 

вы дан ня мі.

Ра бо ту ка ар ды на ва ла агенц тва 

«Цэнт рад рук». Праз не каль кі га доў 

яго лік ві да ва лі, а рас паў сюдж ван не 

га зет і ча со пі саў да ру чы лі вы да вец-

твам. У 1930-м, з-за рос ту ты ра жоў 

і най мен няў прэ сы, сіс тэ му чар го вы 

раз ма дэр ні за ва лі — ства ры лі Усе-

са юз нае аб' яд нан не «Са юз друк» з 

шы ро кай сет кай га рад скіх бю ро. 

У 1941 го дзе ў СССР бы ло ад кры та

5,5 ты ся чы кі ёс каў (толь кі ў Мін ску 

іх бы ло 13), дзе вы дан ні пра да ва лі-

ся ў роз ні цу і па пад піс цы.

У га ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны ар га ні за цыя так са ма пра цяг-

ва ла пра ца ваць. У пер шую чар гу 

цэнт раль ныя га зе ты да стаў ля лі ся 

ў ба я выя пад раз дзя лен ні. По тым 

прэ су атрым лі ва лі ты лы ар міі, а 

пас ля — на сель ніц тва. Ты раж 

раз мяр коў ваў ся па прад пры ем-

ствах, шко лах, кал га сах. Для 

рас сыл кі прэ сы на фронт час та 

вы ка рыс тоў ва лі авія цыю.

Пас ля вай ны «Са юз друк» стаў 

ад наў ляць сіс тэ му кі ёс каў. У Мін-

ску ў 1950-я га ды на ліч ва ла ся 

больш за 40 ганд лё вых пунк таў. 

Спа чат ку яны бы лі драў ля ныя, 

але, ка лі ў 1960-х га дах «Са юз-

дру ку» да зво лі лі адзін пра цэнт ад 

пры быт ку на кі роў ваць на свае па-

трэ бы, іх ста лі бу да ваць з ме та лу і 

плас ты ку. На він кай ста лі га зет ныя 

аў та ма ты.

У 1970-я ў тым жа Мін ску ўжо 

ста я ла 185 кі ёс каў. Ця пе раш ні на-

чаль нік участ ка га зет на-ча со піс-

най экс пе ды цыі прад пры ем ства 

Тац ця на ПОЙ ДА, якая ў тыя га ды 

як раз прый шла на ра бо ту ў «Бел-

са юз друк», ус па мі нае, што знач-

ная до ля про да жаў пры хо дзі ла ся 

на кні гі. У мо дзе бы лі Ма я коў скі, 

Дзю ма, Ма па сан, Міт чэл з яе ра-

ма нам «Зне се ныя вет рам».

У па ча тку 1982 го да пад піс ныя 

ты ра жы прэ сы скла да лі два міль ё-

ны эк зэмп ля раў, роз ніч ныя — кры-

ху больш за 400 ты сяч. Пад піс ка 

вя ла ся праз дзе вяць пунк таў го ра-

да. Рэа лі за цы яй пе ры ё ды кі зай ма-

лі ся 270 кі ёс каў, 15 крам, 63 аў та-

 ма ты для про да жу га зет. Ка ля 

19 ты сяч рас паў сюдж валь ні-

каў дру ку ар га ні зоў ва лі пад піс ку 

ў шко лах, ін сты ту тах, на за во дах.

А ў 1990-я, у ча сы дэ фі цы ту, 

чэр гі ў кі ёс кі вы строй ва лі ся не 

толь кі па прэ су і лі та ра ту ру. Як 

рас каз вае Тац ця на Пой да, у ганд-

лё вых пунк тах «Бел са юз дру ку» 

мож на бы ло знай сці і тры ка таж, 

і сум кі, і бя ліз ну — і ўсё ім гнен на 

раз бі ра ла ся.

І га зе ту ку піў, 
і так сі за ка заў

Сён ня, у век ін тэр нэ ту, важ на, 

каб ін фар ма цыя хут ка да хо дзі ла 

да спа жыў ца, та му сар та ван не 

прэ сы на прад пры ем стве ідзе ў 

дзве зме ны.

— Нач ная, на прык лад, цяг нец-

ца з 21 да 3 га дзін но чы. Адзін 

ра бот нік сар туе га зе ты і ча со пі сы 

пры клад на для 40 ганд лё вых аб'-

ек таў. У тры мы па він ны ўжо гэ ту 

пра дук цыю за гру зіць у ма шы ны і 

ад пра віць па ўсіх кі ёс ках і кра мах, 

каб зран ку па куп нік знай шоў на 

пры лаў ку све жую прэ су, — дзе-

ліц ца Тац ця на Пой да.

Улік ру ху кніг і ча со пі саў вя дзец-

ца аў та ма ты за ва на. «У рас па ра-

джэн ні спе цы я ліс таў зна хо дзіц ца

ўся ін фар ма цыя па рэшце та ва-

ру ў рэ жы ме рэ аль на га ча су, — 

ад зна чае на чаль нік ад дзе ла 

пра гра ма ван ня прад пры ем ства 

Іры на ШУ РА ВА. — Аў та ма ты за-

цыя да зво лі ла па вы сіць хут касць і 

якасць аб слу гоў ван ня, па шы рыць 

пра гра мы ла яль нас ці і ма ты ва цыі 

па куп ні коў, зра біць праз рыс тай 

ра бо ту ганд лё вых аб' ек таў. Для 

эфек тыў на га кі ра ван ня ве лі зар най 

сет кай і па ляп шэн ня фі нан са вых 

па каз чы каў мы ўка ра ні лі су час ную 

сіс тэ му біз нес-ана лі ты кі Qlіk».

Кі ёс кі «Бел са юз друк» па сту по-

ва за мя ня юц ца на су час ныя па-

віль ё ны. У не ка то рых з іх пра цу юць 

ка вяр ні, дзе на вед валь ні кі мо гуць

за куб кам ка вы ці гар ба ты азна ё -

міц ца са све жай прэ сай. Трэ ба

ска заць, што но вая фор ма ганд лю 

ў па куп ні коў ка рыс та ец ца по пы-

там. Пры за ме не кі ёс ка на па віль-

ён са ма аб слу гоў ван ня ў ся рэд нім 

та ва ра зва рот па вя лі чыў ся ў два 

ра зы. Ста ла так са ма бо лей пад-

піс чы каў. А за ро бак у па віль ё не ў 

пра даў ца вы рас у 2—2,5 ра за.

Да ста га до ва га юбі лею прад-

пры ем ства рас пра ца ва ла кан-

цэп цыю «ра зум на га» па віль ё на 

но ва га фар ма ту — муль ты функ-

цы я наль на га. На вед валь ні кі змо-

гуць раз маў ляць з пра даў цом на 

лю бой мо ве (для гэ та га там ёсць 

ан лайн-пе ра клад чык), пад за ра-

джаць элект рон ныя пры ла ды, вы-

клі каць так сі і «хут кую», за каз ваць 

транс фер у аэ ра порт і за ме жы го-

ра да. А ў бу ду чы ні — аплач ваць 

«ка му нал ку», на бы ваць бі ле ты на 

кан цэр ты і фес ты ва лі і вы бі раць 

па да рун ка выя сер ты фі ка ты за баў-

ляль ных цэнт раў і буй ных крам.

Спе цы яль на да Еў ра пей скіх гуль-

няў — 2019 для за меж ных гас цей 

ста лі цы ў па віль ё нах з'я вяц ца ка-

рыс ныя ін тэр ак тыў ныя па моч ні кі — 

га рад скі на ві га тар і элект рон ны 

кан суль тант-пе ра клад чык.

У хут кім ча се бу дзе аб ноў ле на ін-

тэр нэт-кра ма bsресhаt.bу, дзе кож-

ны ах вот ны змо жа праз смарт фон 

ці кам п'ю тар за ка заць не аб ход ныя 

та ва ры ў зруч ны для яго кі ёск і за-

браць па да ро зе да до му. Больш 

су час ным ста не і сайт прад пры ем-

ства sоuzресhаt.bу: там зной дзец ца 

ак ту аль ная ін фар ма цыя аб па дзе ях 

у ме дый най пра сто ры кра і ны, ва-

кан сі ях, на він ках пра дук цыі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Ка лек тыў Вы да вец ка га до-

ма «Звяз да» він шуе сва іх ка лег

і на дзей ных парт нё раў з «Бел -

са юз дру ку» са зна ка вым юбі ле ем і 

жа дае зда роўя, пос пе хаў і здзяйс-

нен ня но вых ці ка вых пра ек таў!

З на го дыЗ на го ды

АД ДРАЎ ЛЯ НЫХ КІ ЁС КАЎ ДА «РА ЗУМ НЫХ» ПА ВІЛЬ Ё НАЎ
Сён ня сіс тэ ма «Са юз дру ку» ад зна чае 100-га до вы юбі лей

Так бу дзе вы гля даць 
«ра зум ны» па віль ён.

Кі ёс кі са вец кіх ча соў.


