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На ша зям ля ў ліч бе
З на быц цём бес пі лот на га ля таль на-

га апа ра та ка мі тэт за вяр шыў ства рэн-

не трох уз роў не вай сіс тэ мы атры ман-

ня ліч ба вай ін фар ма цыі аб зя мель ных 

рэ сур сах. «Ця пер сіс тэ ма скла да ец ца 

з бе ла рус ка га спа да рож ні ка ва га кас-

міч на га апа ра та, аэ ра фо та ка ме ры, 

якая ўста наў лі ва ец ца на са ма лёт, і 

бес пі лот на га ля таль на га апа ра та, з 

да па мо гай яко га ўдак лад ня юц ца да-

ныя», — ска заў Анд рэй Га еў.

Ён так са ма пад крэс ліў, што ле тась 

Дзярж кам ма ё масць упер шы ню вый-

шла на пя ці га до вы цыкл аб наў лен ня 

ліч ба вай ін фар ма цыі аб зя мель ных 

рэ сур сах, вы ка наў шы знач ны аб' ём 

аэ ра фо та зды мач ных ра бот. У гэ тым 

кі рун ку ад зна ча на ак тыў нае ўза е ма-

дзе ян не з Мі ніс тэр ствам ляс ной гас па-

дар кі. «У мі ну лым го дзе больш за 9 ты-

сяч па ве дам лен няў бы лі пе ра да дзе ныя 

ў роз ныя дзярж ор га ны, перш за ўсё 

ў вы кан ка мы, па пы тан нях, звя за ных 

са зме на мі зя мель на га па крыц ця. Гэ-

та і за няц це зя мель ных участ каў, за-

рас тан не іх і ін шае. Больш чым па 3,5 

ты ся чы вы пад каў па сту пі ла зва рот ная 

су вязь па пры няц ці ра шэн няў», — да-

даў Анд рэй Га еў.

Пра цяг ва ец ца ра бо та па ўдак лад-

нен ні ме жаў ра ё наў. «Пер ша па чат ко ва 

яе вы ка на лі па Мін скай воб лас ці, ле-

тась — па Гро дзен скай і Брэсц кай. Ця-

пер рых ту ец ца пра ект ука за, каб на даць 

ад па вед ны юры дыч ны ста тус пра ве дзе-

най ра бо це. На чар зе — удак лад нен не 

да ме жаў у Ві цеб скай, Го мель скай і 

Ма гі лёў скай аб лас цях», — ад зна чыў 

стар шы ня Дзярж кам ма ё мас ці.

Аў кцы ён для ўсіх
«Пра ект змя нен няў ва Указ «Аб 

па рад ку рас па ра джэн ня дзяр жаў най 

ма ё мас цю» пад рых та ва ны на мі з улі-

кам прак ты кі, што скла ла ся пры пры-

мя нен ні дзе ю ча га ак та, які да зва ляе 

да лу чаць дзярж ма ё масць у аба рот са-

мы мі роз ны мі спо са ба мі», — лі чыць 

Анд рэй Га еў.

Сён ня для про да жу дзяр жаў най 

ма ё мас ці, як пра ві ла, пра вод зяц ца 

аў кцыё ны. Спа чат ку аб' ект вы стаў-

ля ец ца па стар та вай, ба за вай ца не, 

у яе асно ву бя рэц ца ацэ на чны кошт 

аль бо ў пэў ных вы пад ках — рын ка-

вы. Ка лі аб' ект не пра да ец ца, то ца на 

зні жа ец ца на 20 %, за тым на 50 % і 

на 80 % — аж да ад ной ба за вай ве лі-

чы ні. Як па каз вае прак ты ка, аб' ек таў 

з па ні жэн нем у 20 % пра да ец ца вель мі 

ма ла. Уне се на пра па но ва аб тым, каб 

іс на ва ла маг чы масць па чы наць аў кцы-

ё ны, зні жа ю чы ца ну ад ра зу на па ло ву. 

Ка лі аб' ект ка рыс та ец ца по пы там, то 

ры нак сам вы раў нуе яго кошт.

Для та го каб гра ма дзя нін мог ку піць 

дзяр жаў ны аб' ект, спа чат ку трэ ба, каб 

бы лі пра ве дзе ны тар гі з удзе лам толь-

кі юры дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных 

прад пры маль ні каў. Ка лі на пер шым 

аў кцы ё не ні хто з юры дыч ных асоб і ІП 

не вы явіў жа дан ня на быць аб' ект, то 

ў гра ма дзя ні на з'яў ля ец ца та кая маг-

чы масць для рэ кан струк цыі пад жы лы 

дом або аг ра ся дзі бу. За раз пра па ну ец-

ца ад мо віц ца ад гэ та га па рад ку і даць 

маг чы масць ад на ча со ва ўдзель ні чаць 

у аў кцы ё нах усім ах вот ным, у тым лі ку 

і гра ма дзя нам.

Мност ва аб' ек таў рэа лі зу ец ца за 

ад ну ба за вую ве лі чы ню, пры гэ тым 

не ва ўсіх на се ле ных пунк тах мож-

на вы зна чаць та кую стар та вую ца ну. 

Пра па ну ец ца да зво ліць про даж аб'-

ек таў па стар та вым кош це ў па ме ры 

ад ной ба за вай не толь кі ў аб лас ных 

цэнт рах, але і ў га ра дах з коль кас цю 

на сель ніц тва больш за 50 ты сяч ча-

ла век. Прак ты ка па каз вае, што ка лі 

на аб' ект ёсць не каль кі прэ тэн дэн таў, 

то кан ку рэн цыя пры вя дзе да боль шай 

вы ні ко вай су мы.

Каб па вы сіць за ці каў ле насць ула-

даль ні каў не вы ка рыс тоў ва е май ма-

ё мас ці яе пра даць, за клад ва ец ца 

нор ма аб тым, што па ло ва срод каў, 

вы ру ча ных ад про да жу, за ста ец ца ў 

іх. (Сён ня ж усе гро шы за пра да дзе-

ную дзярж ма ё масць на кі роў ва юц ца 

ў бюд жэт.) Акра мя та го, пра па ну ец ца 

па вя лі чыць рас тэр мі ноў ку пры куп лі 

аб' ек таў дзярж улас нас ці з ад на го го да 

да трох га доў, пры гэ тым пра ва на яе 

атры ман не бу дзе вы зна чаць па куп нік, 

а не пра да вец.

У спі се на ін вес ты цыі — 
43 прад пры ем ствы

Што год сумесна з зацікаўленымі мі-

ніс тэр ства мі Дзярж камма ё масць скла-

дае спіс аб' ек таў для пры ва ты за цыі 

і пры хо ду ін вес та раў. У гэ тым го дзе 

пад рых та ва ны аб ноў ле ны пе ра лік з 

43 ак цы я нер ных та ва рыст ваў і ўні тар-

ных прад пры ем стваў, летась вы зна ча-

на 34 та кія прад пры ем ствы. Не ка то рыя 

з іх пе рай шлі ў но вы спіс.

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб не аб-

ход нас ці скла дан ня та кіх спі саў, стар-

шы ня Дзярж кам ма ё мас ці пад крэс ліў, 

што яны раз гля да юц ца між на род ны мі 

рэй тын га вы мі агенц тва мі як на яў насць 

фар маль най маг чы мас ці пры ва ты за-

ваць тое ці ін шае прад пры ем ства, 

на быць па кет ак цый. «Гэ тая ра бо та 

не аб ход ная. Прад стаў ні кі за меж на га 

біз не су хо чуць ба чыць неш та рэ аль-

нае, яны не вель мі ра зу ме юць вы раз, 

ка лі пра да ец ца ўсё. Не ка то рыя лі чаць, 

што ка лі пра да ец ца ўсё, зна чыць, не 

пра да ец ца ні чо га», — да даў ён.

Адзі ны апе ра тар 
і за клад ныя ад но сі ны

Асоб на кі раў нік ка мі тэ та спы ніў-

ся на ўцяг ван ні ў гас па дар чы аба рот 

ма ё мас ці, якая не вы ка рыс тоў ва ец-

ца і не эфек тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца. 

Ад на з пра па на ва ных мер для больш 

ак тыў на га вы ка ры стан ня ма ё мас ці — 

ства рэн не адзі на га апе ра та ра па яе 

про да жы.

«Каб не ства раць но вых суб' ек таў, 

не мя няць за ка на даў ства, мы вы зна чы-

лі ся, што Ін сты тут не ру хо мас ці і ацэн кі 

бу дзе вы кон ваць шэ раг функ цый. Зга-

да ная юры дыч ная асо ба бу дзе вы кон-

ваць усю пе рад про даж ную пад рых тоў-

ку аб' ек таў, уклю ча ю чы, ка лі трэ ба, 

афарм лен не пра ва вых да ку мен таў на 

не ру хо масць, пра во дзіць аў кцы ё ны, — 

рас тлу ма чыў Анд рэй Га еў. — Гэ та зна-

чыць увесь аб' ём за дач, якія трэ ба вы-

ра шыць для ўклю чэн ня ў аба рот, бу дзе 

вы ра шац ца гэ тай струк ту рай».

Спа чат ку тэх на ло гію ад пра цу юць 

на ак цы я нер ных та ва рыст вах. Ка лі 

экс пе ры мент бу дзе па спя хо вы, то та кі 

па ды ход рас паў сю дзіц ца і на дзярж ма-

ё масць, да даў Анд рэй Га еў.

Зме ны ў За кон «Аб дзяр жаў най рэ-

гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці, пра воў 

на яе і здзе лак з ёй» усту па юць у сі лу ў 

лі пе ні гэ та га го да. «Вы ра ша юц ца не аб-

ход ныя ар га ні за цый ныя мо ман ты, для 

та го каб спрас ціць афарм лен не за-

клад ных ад но сін. З дру го га паў год дзя 

юры дыч ным асо бам, якія за клю ча юць 

крэ дыт ныя да га во ры пад за клад не ру-

хо мас ці, бу дзе да дзе на маг чы масць не 

звяр тац ца ў агенц тва па дзяр жаў най 

рэ гіст ра цыі, усё мо жа быць зроб ле на ў 

бан ку, які вы дае крэ дыт. Та кім чы нам, 

клі ент вы ра шыць у комп лек се ўсе свае 

пы тан ні, у тым лі ку звя за ныя з іпа тэ кай 

не ру хо мас ці», — рас тлу ма чыў Анд рэй 

Га еў. Ле тась у на шай кра і не бы ло за-

клю ча на больш за 52 ты ся чы да га во-

раў пад за клад не ру хо мас ці, у тым лі ку 

26 ты сяч — пад за клад ква тэр. Пя тая 

част ка да га во раў па іпа тэ цы на ква тэ ры 

за клю ча на ў Мін ску.

Без біт кой на. Па куль...
Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс-

таў, Анд рэй Га еў ад зна чыў, што аб 

на быц ці за крып та ва лю ту аб' ек таў 

дзярж не ру хо мас ці па куль га вор ка 

не ідзе. У той жа час Дзярж кам ма ё-

масць удзя ляе вя лі кую ўва гу пры мя-

нен ню ін фар ма цый ных тэх на ло гій. 

І ў геа дэз іч най дзей нас ці, і ў кар та гра-

фіі ства ра юц ца су час ныя комп лек сы. 

«Пры скла дан ні та па гра фіч ных кар-

таў па ло ву пра цэ саў аў та ма ты за ва лі. 

На быць, атры маць ін шы мі спо са ба мі 

дзяр жаў ную не ру хо масць мож на на 

раз на стай ных умо вах і пад ста вах», — 

ска заў Анд рэй Га еў.

Ся род перс пек тыў ных кі рун каў у 

дзей нас ці ка мі тэ та пры мя нен не тэх-

на ло гіі блок чэйн. «У гэ тым кі рун ку 

пла ну ем ру хац ца і ў бя гу чым го дзе 

па спра бу ем рэа лі за ваць ра бо ту з вы-

ка ры стан нем блок чэй на па па пя рэд няй 

рэ гіст ра цыі да га во раў до ле ва га ўдзе лу 

ў бу даў ніц тве. Для гэ та га і за ка на даў-

чую асно ву не аб ход на бу дзе ства рыць. 

Пры гэ тым уваж лі ва вы ву чы лі во пыт 

Азер бай джа на», — ад зна чыў стар шы-

ня Дзярж кам ма ё мас ці.

У рэ жы ме рэ аль на га ча су вы ра ша-

ец ца пы тан не з Мі ніс тэр ствам пры род-

ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя па раз мя шчэн ні ў ліч ба вым 

вы гля дзе ін фар ма цыі аб асаб лі ва ахоў-

ных пры род ных тэ ры то ры ях і не толь кі, 

ад зна чыў кі раў нік ка мі тэ та. Што да-

ты чыц ца кар та гра фіі, то за вяр ша ец ца 

ра бо та над апош нім, чац вёр тым то мам 

«Вя лі ка га гіс та рыч на га ат ла са Бе ла ру-

сі», які ў вы гля дзе кар таў за вер шыць 

ства рэн не цэ лас най кар ці ны раз віц-

ця на шай кра і ны — ад пер ша быт на га 

ча су да су час нас ці. Сё ле та з ча ты рох 

та моў пла ну ец ца зра біць адзін звод ны 

ма тэ ры ял, які змя шчае квін тэ сэн цыю 

гэ тай фун да мен таль най на ву ко вай 

пра цы.

Сяр гей КУР КАЧ.

Бе ра жы це ся бе!Бе ра жы це ся бе!  

Бла кіт ныя 
і жоў тыя языч кі

Ка рыс тац ца га зам 
бы вае смя рот на не бяс печ на...

Жу дас ная тра ге дыя зда ры ла ся дня мі ў Грод не: шас ці-

клас ні ца ўта пі ла ся ў ван не, атру ціў шы ся чад ным га зам. 

Як мяр куе след ства, яна ўклю чы ла га за вы во да на гра-

валь нік у ван ным па коі і стра ці ла пры том насць, па-

коль кі ў ды ма хо дзе ка лон кі і вен ты ля цый ным ка на ле 

бы ла не да стат ко вая ця га. Ме ды кі рэ ані ма ва лі ву ча ні цу 

і ў цяж кім ста не пры вез лі ў баль ні цу, ад нак вы ра та ваць 

яе не ўда ло ся. У аў то рак дзяў чын ка па мер ла...

Праз ня спраў насць га за ва га аб ста ля ван ня, а так са ма 

спро бы на грэць га зам па мяш кан не гі не знач на больш 

лю дзей, чым мож на ўя віць. Перш чым па кой на грэ-

ец ца да кам форт най тэм пе ра ту ры, пры ня спраў най 

ка лон цы вы спа лі це ўвесь кіс ла род у ім і не за ўваж на 

пач ня це за сы наць, пас ля ча го ўжо не па ды ме це ся, 

па пя рэдж вае Ві таль ХЛА ПЯ НЮК, га за вік з 33-га до-

вым ста жам пра цы.

— Каб на грэць га зам па мяш кан не, трэ ба, каб ха лод нае 

па вет ра не за хо дзі ла ў жыл лё, інакш тэм пе ра ту ра не бу дзе 

па ды мац ца. Так што лю дзі за ка на пач ва юць, што на зы ва-

ец ца, усе дзір кі: за чы ня юць на глу ха вок ны, яшчэ і шчы лі-

ну пад дзвя ры ма чым-не будзь пры кры юць, — свед чыць 

спе цы я ліст. — Праў да, ні хто не ду мае, што для га рэн ня 

ад на го ку ба мет ра пры род на га га зу — ме та ну — трэ ба 

9 ку боў па вет ра. А каб спа ліў ся ку ба метр звад ка ва на га га-

зу — пра па ну — уво гу ле зрас хо ду ец ца 20—30 м3 па вет ра. 

Зра зу ме ла, што та кім чы нам з па мяш кан ня вы паль ва ец ца 

ўвесь кіс ла род і лю дзі за ды ха юц ца. Пры ля гуць на ка на пу 

па дра маць ды там і за ста юц ца.

Асаб лі ва ве ра лом ная га за вая цеп лы ня на дач ных участ-

ках, дзе за мест до ма па пер ша сці ста іць бы тоў ка ці ва гон-

чык, якія, зда ец ца, вель мі прос та на па ліць, уклю чыў шы 

плі ту. А мно гія яшчэ ста вяць на яе цаг лі ны, каб тыя на грэ-

лі ся. Газ пас ля вы клю ча юць, а цэг ла пра цяг вае пра ца ваць 

як печ, па куль асты вае і ад дае цяп ло. Ка лі пе ра крыць газ у 

час, яно, мо жа, і ні чо га, ад нак хто ве дае, дзе тая мя жа, ка лі 

на грэ тае га зам па вет ра яшчэ смя рот нае? Тым больш што 

ў са мой плі це ха ва ец ца яшчэ ад на не бяс пе ка.

Усе плі ты, што вы пус ка юц ца на шай пра мыс ло вас цю, 

раз лі ча ны на ўжы ван не ме та ну, а не звад ка ва на га пра па ну, 

які пра да ец ца ў ба ло нах. Пра пан — гэ та пра дукт наф ты, 

і яго ўлас ці вас ці знач на ад роз ні ва юц ца ад ха рак та рыс тык 

пры род на га га зу. Ціск пра па ну (300 мм ртут на га слуп ка) 

удвая вы шэй шы, чым у ме та ну (140 мм). Пры гэ тым ка ла-

рый насць пра па ну ўдвая больш, чым у пры род на га га зу. 

Пры зга ран ні ад на го м3 пры род на га га зу вы дзя ля ец ца пры-

клад на 10 ты сяч ккал, а пры спаль ван ні пра па ну — 22—28 

ты сяч. Ме на ві та та му га зам з ба ло на ва ду мож на за кі пя ціць 

удвая хут чэй, чым пры род ным:

— Лю дзі не ве да юць, што трэ ба ма дэр ні за ваць плі ту і 

адап та ваць яе аб ста ля ван не пад ужы ван не пра па ну, а не 

ме та ну. Зра біць гэ та прос та: да стат ко ва да стаць з кан фо-

рак жык лё ры і па ста віць на іх мес ца тан чэй шыя, з удвая 

мен шым дыя мет рам, — ра іць Ві таль Хла пя нюк. — Ад нак 

амаль ні хто гэ та га не ро біць, і по лы мя пра цяг вае га рэць 

пры жык лё рах з шы ро кім дыя мет рам. У вы ні ку мы ба чым 

жоў тыя языч кі агню, якія пры нар маль ным га рэн ні па він ны 

быць бла кіт ны мі. Та кім чы нам не толь кі псу юц ца каст ру лі, 

якія хут ка чар не юць, а яшчэ і рас хо ду ец ца на трэць больш 

га зу, чым трэ ба. Пры чым гэ тыя 30 % га зу не зга ра юць, а 

вы хо дзяць у па мяш кан не чад ным га зам. Атрым лі ва ец ца, 

што лю дзі не толь кі вы паль ва юць з па мяш кан ня кіс ла род, 

а яшчэ і на паў ня юць яго ўза мен па вет ра ча дам, і смерць 

мо жа на сту піць яшчэ хут чэй.

За ста ец ца толь кі да даць: па гля дзі це на ко лер агню на 

сва ёй плі це і па кла па ці це ся, каб ён быў пра віль ны — бла-

кіт ны. Ды за мест не бяс печ най га за вай цеп лы ні вы бі рай це 

лепш хай са бе і ў пра ха ло дзе, але жыц цё.

Іры на СІ ДА РОК
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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