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АДЗІН ДЗЕНЬ 
ЗА ТРЫ ГА ДЫ

Дзе ян не но ва га ўка за рас паў сю-
джа на не толь кі на сель скую мяс цо-
васць, а ў цэ лым на ўсю кра і ну. Бо 
гэ та праб ле ма да ты чыц ца і не ру-
хо мас ці ў ся рэд ніх і на ват буй ных 
га ра дах. Ця пер у нас уста ноў ле ны 
адзі ныя ўні вер саль ныя пра ві лы 
ра бо ты з трух ля вы мі і пус ту ю-
чы мі да ма мі.

Спро шча ны і па ды ход да вы зна-
чэн ня тых аб' ек таў, якія на зы ва юц ца 
пус ту ю чы мі да ма мі. Ра ней для гэ та-
га трэ ба бы ло, каб на пра ця гу трох 
га доў ча ла век жыў у гэ тым до ме 
менш за ме сяц. Па но вым ука зе гэ-
ты тэр мін чыс та сім ва ліч ны — менш 
ад на го дня на пра ця гу трох га доў. 
Па сут нас ці, га вор ка ідзе пра тое, 
каб дом быў у пры дат ным ста не, 
а ўчас так ва кол до ма — доб ра ўпа-
рад ка ва ны. Та ды яго не ўня суць у 
рэ естр. Ні хто не бу дзе лі чыць, коль-
кі дзён гас па дар пра жыў у сва ім 
жыл лі. Га лоў нае, каб па ра дак быў 
у ха це і ва кол яе.

ПО ШУК 
«ДРЭН НЫХ» ДА МОЎ

Пус ту ю чым ста не той дом, у якім 
на пра ця гу трох га доў гас па да ры 
не пра жы ва лі ні дня і да та го ж не 
па да лі ў мяс цо вы вы кан кам (сель-
са вет) па ве дам лен не аб на ме ры 
вы ка рыс тоў ваць яго для пра жы ван-
ня. Ста ры мі за пі шуць тыя бу дын-
кі (ава рый ныя і якія па гра жа юць 
аб ва лам), дзе не жы вуць і не пры-
ма юць ме ры па ад наў лен ні аль бо 
зно се на пра ця гу ад на го го да.

Каб пры знаць дом пус ту ю чым 
або ста рым, яго па він на на ве даць 
ка мі сія (чы ноў ні кі і мі лі цыя) і на 
мес цы вы свет ліць, што дом не за-
се ле ны. Ка мі сіі па він ны зай мац ца 
по шу ка мі ні чый ных да моў два ра зы 
на год.

ШТО З ПУС ТЫМ ДО МАМ?
Ка лі ёсць гас па дар, то яму да-

шлюць апа вя шчэн не, што дом хо-
чуць пры знаць пус ту ю чым. Ка лі гэ ты 
ча ла век на пра ця гу ме ся ца не да шле 
ў ад каз апа вя шчэн не аб тым, што 
бу дзе яго вы ка рыс тоў ваць для пра-
жы ван ня, аль бо ка лі ён ад мо віц ца 
ад до ма, аль бо не бу дзе зной дзе ны, 
звест кі аб пус тым до ме апуб лі ку юць 
у СМІ і на сай тах рай вы кан ка маў або 
ад мі ніст ра цый ра ё наў.

Да рэ чы, спад чын ні кі мо гуць і 
не мець на ру ках да ку мен таў, якія 
да юць пра ва на дом. Пра гэ та яны 
так са ма па він ны па ве да міць мяс цо-
вым ула дам. Ка лі ўла даль нік до ма 
пра хо дзіць служ бу або ву чыц ца за 
ме жа мі на се ле на га пунк та, ён па ві-
нен па ве да міць у вы кан кам — та ды 
на пра ця гу трох га доў яго до мам 
ні хто ці ка віц ца не бу дзе.

Пас ля та го як звест кі пра дом 
пра ві се лі на сай це мяс цо ва га вы-
кан ка ма ме сяц, а ўла даль ні кі так 

і не аб' яві лі ся, дом на пра ця гу 15 дзён 
па ві нен быць уклю ча ны ка мі сі яй у 
рэ естр пус тых да моў. І не менш чым 
праз два ме ся цы звест кі пра яго па-
він ны па сту піць у суд, які пры знае 
дом і ўчас так улас нас цю рай вы кан-
ка ма. Пас ля су да ў вы кан ка ма бу дзе 
30 дзён на тое, каб вы зна чыц ца: дом 
бу дзе зне се ны або пра да дзе ны.

РЫН КА ВУЮ ЦА НУ 
МОЖ НА ЗНІ ЗІЦЬ

Ука зам спро шча ны і па ра дак 
про да жу ста рых і пус ту ю чых да-
моў. Без пра вя дзен ня аў кцы ё наў 
пра ду гледж ва ец ца іх про даж ва 
ўсіх на се ле ных пунк тах, за вы клю-
чэн нем Мін ска і аб лас ных цэнт раў. 
Ра зам з тым аб лас ным вы кан ка мам 
да дзе на пра ва з улі кам ін та рэ саў 

дзяр жа вы і мяс цо вых умоў вы зна-
чаць і ін шыя тэ ры то рыі, дзе аб' ек ты 
бу дуць пра да вац ца толь кі на пад-
ста ве тар гоў, гэ та зна чыць там, дзе 
іс нуе па вы ша ны по пыт на аб' ек ты і 
зя мель ныя ўчаст кі. (На пэў на, у та-
кі спіс уклю чаць на се ле ныя пунк ты 
ка ля Мін ска.)

«Про даж бу дзе ажыц цяў ляц ца 
па рын ка вай ца не, ка лі аб' ект рэа-
лі зу ец ца на пра мую. Ка лі пра да ец ца 
на тар гах, то рын ка вая ца на ста не 
стар та вай, — рас тлу ма чыў Анд рэй 
Га еў. — У па раў на нні з агуль ным 
пра ва вым рэ гу ля ван нем ацэ на чнай 
дзей нас ці ўста ноў ле ны больш доў-
гі тэр мін дзе ян ня спра ва зда чы аб 
ацэн цы. Вы нік пра ве дзе най не за-
леж най ацэн кі ў да чы нен ні да гэ-
тых аб' ек таў бу дзе дзей ні чаць два 
га ды».

Пры без вы ні ко вас ці тар гоў ука-
зам пра ду гле джа на па этап нае зні-
жэн не ца ны про да жу ста рых і па кі-

ну тых да моў на 20 %, 50 % і 80 %. 
Гро шы, атры ма ныя ад про да жу па-
кі ну тых да моў, пой дуць у бюд жэт 
той вёс кі ці го ра да, дзе ён раз ме-
шча ны. А яшчэ ва ўка зе пра пі са на: 
зем лі, на якіх зна хо дзіц ца пус ты 
дом, што пад ля гае зно су, мо гуць 
быць пе ра да дзе ны но ва му зем ле-
ка рыс таль ні ку пры ўмо ве, што той 
ажыц ця віць знос за свой кошт аль-
бо апла ціць гэ ты знос.

Стар шы ня Дзярж кам ма ё мас ці 
звяр нуў ува гу, што дзе ян не ўка за не 
рас паў сюдж ва ец ца на тэ ры то рыі са-
да вод чых та ва рыст ваў — там бу дзе 
дзей ні чаць агуль нае за ка на даў ства.

РЭ АЛЬ НЫЯ ЎЛАС НІ КІ 
АБА РО НЕ НЫ

Да рэ чы, ва Ука зе № 357 асоб-
на пра пі са на: ка лі ра шэн не су да аб 
пры знан ні до ма пус ту ю чым бу дзе 
ад ме не на, бы лы ўлас нік мо жа вяр-
нуць са бе дом толь кі ў вы пад ку, ка лі 
ён пе рай шоў да мяс цо ва га вы кан-
ка ма. Ка лі ж дом быў пра да дзе ны, 
ча ла век змо жа раз ліч ваць на су му, 
за якую той пра да лі, ка лі зне се ны — 
на кам пен са цыю ў су ме, у якую дом 
быў ацэ не ны пе рад зно сам.

СПАД ЧЫН НІ КА НЯ МА — 
ГАС ПА ДАР ЁСЦЬ

Дзе ян не ўка за бу дзе рас паў сюдж-
вац ца ў тым лі ку на аб' ек ты, якія ра-
шэн ня мі су доў пры зна ны вы ма рач-
най спад чы най. Ма ё масць з'яў ля ец-
ца вы ма рач най спад чы най, ка лі ад 
яе ад мо ві лі ся спад чын ні кі аль бо ка лі 
іх ня ма на огул. Ёсць агуль нае пра ві-
ла, па якім спад чын ні кі, якія жа да-
юць ус ту піць у спад чы ну, на пра ця гу 
шас ці ме ся цаў са дня смер ці спад-
чы на даў цы па він ны за явіць пра свае 
пра вы. Ка лі гэ та га ні хто не зра біў, то 
па за кан чэн ні го да вы кан кам звяр-
та ец ца ў суд дзе ля пры знан ня пра ва 
ка му наль най улас нас ці на маё масць. 
Гэ та мо жа быць у тым лі ку жы лы дом, 
зя мель ны ўчас так. У на шай кра і не за 
апош нія пяць га доў су ды за да во лі-
лі ка ля 1,2 ты ся чы за яў па пры знан ні 
спад чы ны вы ма рач най.

Сяр гей КУР КАЧ.

На пути к Це лям
В столице прош ла конференция 
по про ек там го су дар ствен но-част но го парт не рства
За ру беж ный опыт и лучшие управленческие практики 
в реализации инфраструктурных про ек тов изучили 
участники меж ду на род ной конференции «Роль про ек тов 
ГЧП в достижении Це лей устойчивого развития и повышения 
благосостояния лю дей». Мероприятие посетили заместитель 
пред се да те ля Со ве та Республики Национального собрания 
Марианна ЩЕТКИНА и пред се да тель Пост оян ной комиссии 
Со ве та Республики по экономике, бюд же ту и финансам 
Владимир ПАН ТЮ ХОВ.

Од ной из глав ных тем для диалога ста ло привлечение 
част ных инвестиций для создания инфраструктуры стран — 
участниц инициативы «Один по яс, один путь». Кро ме это го, 
на конференции рассмотрели развитие индустриального пар-
ка «Великий ка мень», а так же опыт го су дар ствен но-част но-
го парт не рства в регионах. Марианна Щеткина выступила с 
до кла дом на те му «Цели устойчивого развития в Республике 
Бе ла русь: ос нов ные задачи и показатели». Мероприятие бы ло 
организовано Министерством экономики сов мест но с Нацио-
нальным аген тством инвестиций и приватизации, Ев ро пей-
ской экономической комиссией ООН, Всемирным бан ком и 
Бе ла рус бан ком.

Ра бо та ем 
над за ко ном
Парламентарии обсудили 
пра во вое по ле Со юз но го го су дар ства
Традиционно чле ны Пар ла мент ско го собрания Со ю за 
Беларуси и России посетили Рос тов-на-До ну. Там про шел 
еже год ный фестиваль «Мо ло дежь — за Со юз ное го су дар ство», 
а де пу та ты и се на то ры обсудили по вест ку дня.

Так, в заседании Комиссии Пар ла мент ско го собрания Со ю-
за Беларуси и России (ПС) по за ко но да тель ству и рег ла мен ту 
приняла участие пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве-
та Республики по за ко но да тель ству и го су дар ствен но му 
строительству, заместитель пред се да те ля Комиссии ПС 
Ал ла БО ДАК. Участники обсудили анализ положений До го во-
ра о создании Со юз но го го су дар ства, а так же про ект Концепции 
сближения за ко но да тель ства Беларуси и России. Ал ла Бо дак 
акцентировала внимание на необходимости вы ра бо тать ме ры, 
ко то рые не толь ко устраняли бы имеющиеся расхождения в за-
ко но да тель стве двух стран, но и предупреждали бы появление 
но вых. Кро ме то го, необходимо увя зать про цес сы сближения 
за ко но да тель ства Беларуси и России с формированием пра ва 
Евразийского экономического со ю за.

Проверим 
на практике
Се на то ры выехали в регион, 
что бы рас смот реть ра бо ту за ко на
В на ча ле недели в Грод но сос то я лось расширенное вы езд ное 
заседание Пост оян ной комиссии Со ве та Республики 
по за ко но да тель ству и го су дар ствен но му строительству, 
где рассмотрели практику применения За ко на Республики 
Бе ла русь «Об исполнительном производстве». На мес те были 
под ве де ны итоги мониторинга ра бо ты это го до ку мен та 
за 2018 год.

Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Республи-
ки по за ко но да тель ству и го су дар ствен но му строитель-
ству Ал ла БО ДАК под черк ну ла, что необходимо и даль ше 
со вер шен ство вать институт исполнительного производства. 
Выступающие говорили о проб лем ных мес тах, возникающих 
при исполнении до ку мен тов. Так же участники рассмотрели 
опыт су дов по это му воп ро су, про ку ра ту ры и финансовых ор-
га нов. Посещая «Мо лоч ный Мир», се на то ры так же обратили 
внимание на не ко то рые ас пек ты взыскания за до лжен нос тей 
субъектами хозяйствования.

Над еж да АНИСОВИЧ.

ЯК ГЭ ТА ПРА ЦУЕ?

НІ ЧЫЙ НЫХ ДА МОЎ 
НЕ БУ ДЗЕ. ЗУ СІМ

Па вод ле но ва га ўка за, мяс цо выя ўла ды па він ны на вес ці па ра дак 
з усёй не ру хо мас цю мак сі мум за год

ХУТ ЧЭЙ НА ВЕС ЦІ ПА РА ДАК
Асноў ная мэ та Ука за № 357 — па ско рыць пра цэ ду ру кан фіс ка цыі 

пус ту ю ча га і ста ро га жыл ля. Ра ней пра цэ ду ра маг ла рас цяг вац ца 
на доў гія га ды. Час та мяс цо выя ўла ды шка да ва лі лю дзей і дзе ся ці-
год дзя мі не ча па лі бы лыя ро да выя ма ёнт кі, на якія ў спад чын ні каў 
ня ма ні ча су, ні сіл. За раз ёсць указ, дзе дак лад на ўсё пра пі са на. Ка-
мі сія вы яві ла пус ты дом, знай шла ўла даль ні ка, рас тлу ма чы ла яму 
яго пра вы і аба вяз кі. І ка лі ў гас па да ра ня ма рэ ак цыі — суд, знос або 
про даж. Усё па він на змяс ціц ца мак сі мум у год.
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Прэ зі дэнт у па чат ку ве рас ня пад пі саў Указ № 357 «Аб пус ту ю чых і ста рых 
да мах». Ра ней дзе ю чы Указ № 100 аб пус тых да мах, пры ня ты шэсць 
га доў та му, ады граў сваю ро лю, ад зна чыў стар шы ня Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па ма ё мас ці Анд рэй ГА ЕЎ. За час дзе ян ня гэ та га ўка за бы ло 
вы яў ле на і ўне се на ў рэ гіст ры ўлі ку 14 ты сяч пус ту ю чых да моў, а так са ма 
ка ля 39 ты сяч ста рых, на знос пай шло 48 ты сяч ста рых і пус ту ю чых 
бу дын каў. У апош нія га ды экс пер ты вы ра шы лі пра ана лі за ваць прак ты ку 
пры мя нен ня 100-га ўка за. Бы ло вы ра ша на пад ка рэк та ваць гэ ты да ку мент 
і на ват дзесь ці яго спрас ціць.


