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Най боль шыя зме ны за кра-

нуць ме на ві та Гра ма дзян скі 

пра цэ су аль ны ко дэкс (ГПК), 

бо перш за ўсё пры мя нен не 

кан вен цыі да ты чыц ца ра бо ты 

су доў агуль най юрыс дык цыі. 

Бу дзе спро шча ны ме ха нізм яе 

пры мя нен ня, ка жуць спе цы я-

ліс ты. Су ду і ад ва ка там бу дзе 

зра зу ме ла, якім чы нам раз гля-

даць за яву аб вяр тан ні дзі ця-

ці. Пры чым праз Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі гэ та ра біць пра сцей, 

ад нак мож на і праз ад ва ка та 

па даць за яву ад ра зу ў суд, 

у тым лі ку і на ін ша зем ца.

ГПК пра па ну ец ца да поў ніць 

асоб най гла вой, якая бу дзе 

дэ та лё ва рэ гу ля ваць вя дзен-

ні па раз гля дзе за яў ад нос на 

вяр тан ня дзі ця ці. Па ла жэн-

ня мі гэ тай гла вы бу дзе дэ та-

лё ва ўрэ гу ля ва на пра цэ ду ра 

вяр тан ня ма лых, якіх адзін з 

баць коў не за кон на вы вез у ін-

шую кра і ну, па чы на ю чы ад па-

рад ку па да чы за яў і іх раз гля ду 

да пе ра лі ку аб ста він, якія су ду 

не аб ход на бу дзе азна чыць у 

сва ім ра шэн ні.

Дня мі ў Мін ску ад бы ла ся 

кан фе рэн цыя пра дзе ян не кан-

вен цыі і ўпер шы ню быў пад пі-

са ны План су пра цоў ніц тва на 

2019 год па між Мі ніс тэр ствам 

юс ты цыі Бе ла ру сі і Дзі ця чым 

фон дам ААН (ЮНІ СЕФ) у Бе-

ла ру сі. Удзель ні кі ме ра пры ем-

ства пад крэс лі лі, што асаб лі вая 

ўва га ў дзе ян ні да ку мен та ўдзя-

ля ец ца ся мей най ме ды я цыі і 

за бес пя чэн ню доб ра ахвот на га 

вяр тан ня дзя цей.

— Ка лі сям'я рас кол ва ец-

ца, ін тэр на цы я наль ная яна ці 

не, най больш ураз лі вы мі пры 

ска са ван ні шлю бу ста но вяц ца 

дзе ці, — кан ста туе мі ністр юс-

ты цыі. — Ка лі ў ме жах кра і ны 

ў іх за хоў ва ец ца маг чы масць 

мець ста сун кі з аба імі баць ка мі, 

на ват пас ля та го, як яны ра зы-

шлі ся, то ў ін тэр на цы я наль ным 

шлю бе час цей за ўсё адзін з 

су жэн цаў з'яз джае на сваю ра-

дзі му, а дру гі за ста ец ца. Час та 

той, хто па кі дае кра і ну, за бі рае 

ма ло га з са бою, вы ры ва ю чы 

яго са звык ла га ася род дзя, 

дзе дзі ця ве дае мо ву, ву чыц ца 

ў шко ле, мае сяб роў.

Вы ваз дзі ця ці за мя жу су-

праць яго жа дан ня па ру шае 

пра вы ма ло га, та му што яно 

не толь кі па збаў ля ец ца маг-

чы мас ці мець ста сун кі з аба імі 

баць ка мі, а і атрым лі вае псі ха-

ла гіч ны стрэс пад час адап та-

цыі да но ва га ася род дзя з ін-

шы мі ўмо ва мі жыц ця і мо вай.

— Згод на з па ла жэн ня мі 

кан вен цыі са мы ап ты маль ны 

ва ры янт для баць коў — да-

мо віц ца і знай сці кам пра міс. 

У гэ тым мы ба чым па тэн цы-

ял ме ды я цыі, якая ў тым лі ку 

пра ду гледж вае і рэ гу ля ван не 

шлюб на-ся мей ных ад но сін. 

Доб ра, ка лі ў ін тэр на цы я наль-

ных шлю бах ме ды я цыя за пра-

цуе больш шы ро ка. Гэ та ста-

ноў ча ада б'ец ца на пра вах дзі-

ця ці. Ка лі баць кам не ўда ец ца 

да маў ляц ца, у сі лу ўсту па юць 

ме ха ніз мы кан вен цыі.

Ад нос на ня даў на ма ма-бе-

ла рус ка вы вез ла з Япо ніі дзі ця 

ад там тэй ша га та ты. З да па мо-

гай ме ды я цыі ім уда ло ся да мо-

віц ца, хо ць спа чат ку муж па даў 

за яву аб вы кра дан ні. Вы во зі лі 

дзі ця і з Да мі ні кан скай рэс пуб-

лі кі ад та ты-аме ры кан ца. Ма ці 

вяр ну ла ся ра зам з ма лым, і 

ад ва ка ты так са ма ўрэ гу ля ва лі 

кан флікт, за ўва жы ла Ма ры на 

ЖАН ДА РА ВА, на чаль нік ад-

дзе ла вы ка нан ня між на род-

ных да га во раў упраў лен ня 

між на род на га су пра цоў ніц-

тва Мі ніс тэр ства юс ты цыі.

Па ра ды ня вес там 
ін ша зем цаў

— Бы лыя су жэн цы час та са-

мі ства ра юць прэ цэ дэн ты вы-

пад каў «вы кра дан ня» дзя цей 

праз ней кія ўласныя кап ры зы 

і крыў ды або ка лі не па пя рэдж-

ва юць ад но ад на го пра свае 

мэ ты. Або прос та ма ма пе ра-

шка джае ста сун кам дзя цей з 

та там, і ён помс ціць, пі ша зая-

ву з па тра ба ван нем вяр нуць 

ма лых, — рас каз вае прад стаў-

ні ца Мі нюс та. — Кан вен цыя 

ахоп лі вае толь кі гра ма дзян-

ска-пра ва выя ад но сі ны, якія 

ўзні ка юць праз не за кон нае 

пе ра мя шчэн не ці ўтры ман не 

дзі ця ці і не маг чы масць мець 

до ступ да яго. Вы пад кі вы-

кра дан ня дзя цей, якія б ме лі 

пры кме ты кры мі наль на га зла-

чын ства, да пра ва во га рэ гу ля-

ван ня кан вен цыі не ма юць да-

чы нен ня. За кра дзеж ча ла ве-

ка ў Бе ла ру сі пра ду гле джа на 

кры мі наль ная ад каз насць.

Гіс то рыі з па тра ба ван ня мі 

вяр нуць дзі ця ў Бе ла русь раз-

гля дае суд дзяр жа вы, ку ды 

ма ма з'е ха ла з сы нам. Та кія 

спра вы мо гуць цяг нуц ца доў-

га, і ўрэш це ба кі кан флік ту па-

га джа юц ца на пэў ныя ўмо вы і 

не як да га вор ва юц ца, але бы-

вае роз нае, за ўва жае Ма ры на 

Жан да ра ва.

— Не ве да ю чы тра ды цый 

дзяр жа вы, ку ды жан чы на вы-

хо дзіць за муж, яна ры зы куе 

су тык нуц ца з мност вам праб-

лем. Та му перш чым упа сці ў 

ка хан не, вар та па ду маць на 

не каль кі га доў на пе рад, ці змо-

жа жон ка рэа лі за ваць ся бе на 

чу жы не і чым там зой мец ца, 

якія бу дуць да яе па тра ба ван-

ні, што зро біц ца з агуль ны мі 

дзець мі, — ра іць яна. — Кан-

вен цыя аба ра няе вы ключ на 

пра вы дзі ця ці, а не баць коў, у 

якіх неш та не атрым лі ва ец ца 

ці не за да валь няе іх.

Пер шае: баць ка мае та кія ж 

пра вы на дзі ця, як і ма ці, і за-

меж ны суд бу дзе іх аба ра няць. 

Згод на з кан вен цы яй, дзі ця не-

аб ход на вяр нуць у кра і ну, дзе 

яно жы ве па ста ян на, і спра ву 

бу дзе раз гля даць там тэй шы 

суд.

Дру гое: не раз ліч вай це на 

жыц цё на ўсім га то вым. Трэ ба 

ра зу мець, што жан чы не так са-

ма трэ ба ўдзель ні чаць у жыц ці 

сям'і, і ад га вор ка «я не ма гу 

знай сці пра цу, та му з'е ха ла», 

не рас паў сю дзіц ца на пра ва 

за браць дзі ця ад му жа-за меж-

ні ка, ка лі ма ло му з бо ку та ты 

ні чо га не па гра жае. Іс на ван не 

па гро зы трэ ба да ка заць, ін-

шай пад ста вы за браць дзі ця 

ад баць кі ня ма.

Трэ цяе: вы ра шыў шы з'е-

хаць з ма лы мі да ха ты на-

заўж ды пад ман ным шля хам 

(на прык лад, ска заў шы, што 

едзем па гас ця ваць у ма ці, і 

па ста віў шы пас ля му жа пе рад 

фак там не вяр тан ня), жан чы на 

ры зы куе. На яе мо гуць за вес ці 

кры мі наль ную спра ву — та кое 

пра ві ла за вы ваз дзі ця ці без 

да зво лу му жа дзей ні чае ў мно-

гіх дзяр жа вах — удзель ні цах 

кан вен цыі, а іх больш за 100. 

Тым са мым яна аб мя жоў вае 

дзі ця. Па збаў ляе яго маг чы-

мас ці вы ехаць за мя жу на ад-

па чы нак, бо ры зы куе быць да-

стаў ле най у кра і ну жы хар ства 

бы ло га му жа і тра піць у тур му. 

Зго да баць кі мо жа спат рэ біц ца 

і та ды, ка лі ма ло му трэ ба бу-

дзе ад на му па ехаць за мя жу, 

ска жам, на ней кія спа бор ніц-

твы ці ву чо бу.

— Ка лі на шы жан чы ны вяр-

та юц ца з ма лым на ра дзі му, то 

час та бя гуць па да ваць за яву 

аб вы зна чэн ні мес ца жы хар-

ства дзі ця ці. Ад нак ка лі та та-

ін ша зе мец на пі ша за яву аб 

вы кра дан ні ма ло га, то ай чын-

ны суд, ад па вед на з кан вен цы-

яй, му сіць пры пы ніць раз гляд 

спра вы па за яве гра ма дзян кі, 

а бу дзе раз гля даць за яву аб 

вяр тан ні дзі ця ці ў кра і ну яго 

па ста ян на га пра жы ван ня, — 

пад крэс лі ла Ма ры на Жан да-

ра ва. — З ін ша га бо ку, ка лі 

за меж ны баць ка не па дасць 

за яву аб вяр тан ні дзі ця ці, а 

прой дзе больш за год, як ма-

ма вяр ну ла ся на ра дзі му, та ды 

бу дзе лі чыц ца, што баць ка па-

га дзіў ся з пра жы ван нем дзі ця-

ці ў ін шай дзяр жа ве, ка лі ма ці 

не ўтой вае ад яго ма ло га і не 

пе ра шка джае іх ста сун кам.

З дзе ся ці га доў, да рэ чы, 

суд ужо мож а ўліч ваць жа дан-

не дзі ця ці на конт та го, з кім 

з баць коў яно хо ча за стац ца. 

Ра зам з ін шы мі аб ста ві на-

мі мер ка ван не ма ло га бу дзе 

ўліч вац ца су дом пры вы ня сен-

ні ра шэн ня.

Іры на СІ ДА РОК.

БАЦЬ КІ «ВЫ КРА ДА ЮЦЬ» 
ДЗЯ ЦЕЙ НА ЭМО ЦЫ ЯХ

Учо ра ў Мір скім за мку ад-

бы ла ся двай ная па дзея, 

звя за ная з бу ду чы мі 

ІІ Еў ра пей скі мі гуль ня мі. 

Па-пер шае, у яго за ві та ла 

эс та фе та агню «По лы мя 

мі ру». А па-дру гое, ар га-

ні за та ры спар тыў на га фо-

ру му прэ зен та ва лі ме да лі, 

якія бу дуць уру чац ца пры-

зё рам спа бор ніц тваў.

Ды зайн уз на га род быў рас-

пра ца ва ны кам па ні яй Brаmа 

Brаndіng. Фор ма ўзна га ро ды 

ўяў ляе са бой круг. У ся рэ дзі не 

яго зме шча ны пра мя ніс ты эле-

мент з не вы раз ны мі аб ры са мі. 

Та кім ства раль ні кам ба чыц ца 

час пра вя дзен ня Гуль няў — яр-

кі со неч ны дзень. Ад сут насць 

рэз кіх вуг лоў ува саб ляе ры сы 

мен таль нас ці бе ла ру саў — мяк-

касць, дру жа люб насць, ла год-

насць, бліз касць да пры ро ды. 

Сім ва ліч нае зна чэн не за кла-

дзе на на ват у дыя метр ме да ля. 

Ён скла дае 9,5 сан ты мет ра — 

ме на ві та столь кі міль ё наў ча ла-

век за раз жы ве ў на шай кра і не. 

Ча хол для ме да лёў зроб ле ны з 

на ту раль на га дрэ ва ў на па мін 

аб спрад веч ных бе ла рус кіх ра-

мёст вах.

Як за зна чыў кі раў нік прад-

пры ем ства «Сэнс-Ге раль-

дыка» Кі рыл КА РА ЛЕ ВІЧ, пры 

вы ра бе ме да лёў вы ка рыс тоў-

ва лі ся ўні каль ныя тэх на ло гіі. 

Бы лі ўзя ты каш тоў ныя ме та-

лы: зо ла та 24 ка ра ты, се раб ро 

999-й про бы і брон за. Каб ума-

ца ваць каш тоў нае па крыц цё, на 

ме да лі бы лі на не се ны на на ал-

ма зы. Ва га ад ной уз на га ро ды 

скла дзе ка ля 540 гра маў. Агу-

лам жа іх ад ча ка не на 1084 — 

329 за ла тых і ся рэб ра ных, 

а так са ма 426 брон за вых.

На га да ем, што ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні прой дуць у Мін ску 

з 21 да 30 чэр ве ня. Больш за 

4 ты ся чы спарт сме наў з 50 кра-

ін ра зы гра юць 200 кам плек таў 

уз на га род у 15 ві дах спор ту.

Бі ле ты мож на ку піць на 

сай це mіnsk2019.tісkеtрrо.bу, 

у сет цы парт нёр скіх кас бі лет-

на га апе ра та ра на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі і больш чым у 300 

пунк тах про да жу ва ўсіх аб лас-

ных га ра дах і буй ных ра ён ных 

цэнт рах. Бі ле ты пра да юц ца і 

па без на яў ным раз лі ку. Для 

та ко га ві ду куп лі трэ ба афор-

міць за яў ку на фір мен ным 

блан ку, якая змя шчае рэ кві-

зі ты, кан такт ны ну мар тэ ле-

фо на і е-mаіl для зва рот най 

су вя зі, і ад пра віць па фак се 

8-017-392-67-70 або на е-mаіl: 

mіnsk2019@tісkеtрrо.bу.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Пу ха віц ка му краю па шчас ці ла на вёс-

казнаў чыя вы дан ні. Ёсць асоб ныя кні гі пра 

па се лі шчы Шацк, Таль ка, За ці та ва Сла ба-

да. Ёсць на ват кні га на ідыш пра Ду ко ру, 

якая, праў да, вый шла ў ЗША. Аў тар — ура-

джэ нец ста ра жыт най вёс кі. І вось мін скае 

вы да вец тва «Тэх на ло гія» вы пус ці ла зу сім 

уні каль нае па аб' ёме, ка лі га ва рыць пра 

кні гі, пры све ча ныя асоб ным на се ле ным 

пунк там, вы дан не — «Слаў нае ся ло Азя-

ры чы на: Свет на шых прод каў» Змі це ра 

Сань ко і Юра ся Сань ко.

Змі це ра Сань ко доб ра ве да юць у бе ла рус-

кім асвет ніц тве і кні га вы дан ні. У свой час ме-

на ві та дзя ку ю чы яму раз ві ва ла ся, па шы ра ла ся 

се рыя «На шы сла ву тыя зем ля кі» ў вы да вец тве 

«На ву ка і тэх ні ка». Па дзе яй у бе ла рус кім мо ва-

знаў стве стаў яго рус ка-бе ла рус кі слоў нік фра-

зе а ла гіз маў. Да рэ чы, вар та бы ло б пе ра вы даць 

гэ тую і сён ня па трэб ную пра цу.

Каб пе ра ка наць чы та ча, што кні гу пра вёс-

ку Азя ры чы на мож на па раў ноў ваць з эн цык-

ла пе дыч ны мі вы дан ня мі, пры вя ду хоць бы наз-

вы раз дзе лаў: «Да гіс та рыч ны час»; «Ста рон кі 

гіс то рыі ся лі бы»; «Азя ры кі ў рэ віз скіх каз ках»; 

«Азя рыц кая га вор ка»; «Му зыч ная куль ту ра»; 

«Пры гар шчы аса біс тых ус па мі наў»; «Мік ра та-

па ні мія вёс кі і на ва кол ля»; «Азя рыц кі імен нік», 

«Азя рыц кі мар ты ра лог». У са праў ды эн цык ла-

пе дыч на га ха рак та ру кні зе «Слаў нае ся ло Азя-

ры чы на: Свет на шых прод каў» аў та ры са бра лі 

са мыя раз на стай ныя свед чан ні пра род нае па се-

лі шча — ар хеа ла гіч ныя звест кі, эт на гра фіч ныя, 

фальк лор ныя за пі сы, та па ні міч ныя, мік ра та па-

ні міч ныя па мят кі вёс кі і яе ва ко ліц, да ку мен-

таль ныя звест кі пра тых, хто за гі нуў у Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну, па тра піў у жор ны ста лін ска га 

ГУ ЛА Га. Аў та ры звяр та юц ца і да кры ні цаз наў-

ства па азя ры чын скай тэ ме. Най перш — да 

спад чы ны ле ген дар на га края знаў ча га пісь мен-

ні ка, гіс то ры ка Аляк санд ра Кар ла ві ча Ель ска га, 

які на ра дзіў ся не па да лё ку ад Азя ры чы на.

Сва ёй уні каль най пра цай Змі цер Сань ко і 

Юрась Сань ко за свед чы лі сваю пры сут насць у 

ка гор це пу ха віц кіх края знаў цаў. А ка гор та гэ-

тая, па чы на ю чы з Аляксандра Ель ска га, зу сім 

не ма лая. На тал ля Вай ця хо віч, На тал ля Іль і ніч, 

Аляк сандр Пра но віч, Ана толь Яро хін, Бра ні-

слаў Зуб коў скі, Бра ні слаў Яб лон скі, На тал ля 

Па рхом чык, Іван Чуй коў, Вік тар Ар лоў, Ба рыс 

Му ха, Аляк сандр Пі ку лік... Кні га пра Азя ры чы-

на — са праўд ны ўклад зем ля коў, лю дзей, якія 

па мя та юць свае вяс ко выя ка ра ні, у Год ма лой 

ра дзі мы. Упэў не ны, што та кое вы дан не бу дзе 

за па тра ба ва нае не толь кі ў са мім Азя ры чы не, 

не толь кі ў Пу ха віц кім краі, але і па ўсёй на шай 

кра і не. Най перш — як вы дат ны ўзор ра дзі маз-

наў чай, края знаў чай лі та ра ту ры.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

ЕЎ РА ПЕЙ СКІЯ МЕ ДА ЛІ 
З БЕ ЛА РУС КІ МІ 
СІМ ВА ЛА МІ

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма

Эн цык ла пе дыя пра ад ну вёс ку

Шмат аб' ек таў гіс то ры ка-

куль тур най спад чы ны ёсць 

у бе ла рус кай ста лі цы. На іх 

ад наў лен не рэ гу ляр на вы дзя-

ля юц ца срод кі з дзяр жаў на га 

бюд жэ ту. Ад нак ін вес ты цыі 

пры хо дзяць і з ін шых кры ніц. 

Так, па чы на ю чы з 2004 го да 

на рэ стаў ра цыю ста ліч ных 

куль тур ных каш тоў нас цяў з 

па-за бюд жэт ных срод каў бы-

ло пры цяг ну та 487,7 мільё на 

руб лёў. Пра не ка то рыя аб'-

ек ты, на якіх ця пер вя дуц ца 

ра бо ты, рас ка заў на чаль нік 

тэх ніч на га ад дзе ла КУП 

«Мін ская спад чы на» Сяр гей 

АБ РА МАЎ.

— Кі на тэ атр «Пе ра мо га» 

быў пе ра да дзе ны нам ле тась. 

На той пе ры яд ужо быў рас пра-

ца ва ны ар хі тэк тур ны пра ект, 

які прай шоў экс пер ты зу. Та ды 

за каз чы кам бы ло УКБ Цэнт-

раль на га ра ё на. Ад нак Мін-

гар вы кан кам пры няў ра шэн не 

ўнес ці змя нен ні ў пра ект ную 

да ку мен та цыю. У ад па вед нас-

ці з гэ тым ра шэн нем, мы за-

клю чы лі да га вор з ін сты ту там 

«Бел дзярж пра ект» аб рас пра-

цоў цы пра ект най да ку мен та цыі 

па рэ стаў ра цыі кі на тэ ат ра «Пе-

ра мо га». Ар хі тэк тур ны пра ект 

бу дзе га то вы ў кан цы жніў ня, 

бу даў ні чы — у ліс та па дзе 2019 

го да. Гэ ты пом нік ар хі тэк ту ры 

пас ля ва ен на га пе ры я ду аў тар-

ства Іо сі фа Ланг бар да і Мі ха і ла 

Бак ла на ва. Ён зроб ле ны ў сты-

лі са цы я ліс тыч на га кла сі цыз му, 

але за ха ваў і кан струк ты вісц кія 

ры сы.

На га да ем, што бу ды нак кі-

на тэ ат ра з'яў ля ец ца гіс то ры ка-

куль тур най каш тоў нас цю. Ра-

ней «Пе ра мо га» бы ла за кры та 

на рэ кан струк цыю, але ра бо ты 

ў ёй так і не па ча лі ся. За тым 

з'я ві ла ся ін фар ма цыя, што аб'-

ект вы стаў ля ец ца на аўкцы ён, 

ад нак паз ней яго зня лі з тар-

гоў. «Гэ та ня прос ты пра ект для 

рэ стаў ра цыі, — да дае спе цы-

я ліст. — Да та го ж у ім шмат 

тэх ніч на га аб ста ля ван ня». На 

ад наў лен не бу дын ка мо жа пай-

сці 1,5—2 га ды.

За вер ша ны пер шы этап рэ-

кан струк цыі ін ша га важ на га 

для ста лі цы аб' ек та — кас цё-

ла свя тых Сы мо на і Але ны, ці 

Чыр во на га кас цё ла. Бы лі ад-

рэ стаў ра ва ны фа са ды, за ме не-

ны дах. Ця пер рас па чы на ец ца 

дру гі этап рэ кан струк цыі.

— На ступ ны этап ад наў лен-

ня ўклю чае ў ся бе ўнут ра ныя 

ра бо ты. Бу ды нак кас цё ла бу дзе 

пры ве дзе ны ў ад па вед насць з 

па жар ны мі па тра ба ван ня мі і 

тэх ніч ны мі нор ма мі, — рэ зю-

муе Аб ра маў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Рыш та ван ні Баць каў шчы ныРыш та ван ні Баць каў шчы ны

«ПЕ РА МО ГА» 
БУ ДЗЕ ЗА НА МІ

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Акра мя та го, пры яры тэт бу-

дзе ад да вац ца тым за бу доў шчы-

кам, якія ма юць свае бу даў ні чыя 

прад пры ем ствы і ар га ні за цыі. 

У ды рэк ты ве № 8 пра ду гле джа-

на вы дзя лен не зям лі для ўзвя-

дзен ня ін ды ві ду аль ных жы лых 

да моў з улі кам пер ша чар го ва га 

бу даў ніц тва ін жы нер ных се так і 

ка му ні ка цый да іх.

У раз віц ці тэ ры то рый бу дуць 

пры мя няц ца комп лекс ныя ра-

шэн ні, а не асва ен не ўчаст ка мі, 

як бы ло ра ней. Ужо рас пра ца ва-

ны і зна хо дзіц ца на ўзгад нен ні 

пра ект ука за «Аб удас ка на лен-

ні дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня ў 

бу даў ніц тве». Пад рых та ва ны і 

ўзгод не ны з за ці каў ле ны мі пра-

ект па ста но вы ўра да аб ка рэк ці-

роў цы па ста но вы ад 21 са ка ві ка 

2014 го да № 252 «Аб не ка то рых 

пы тан нях атэс та цыі юры дыч ных 

асоб і ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні каў, кі раў ні коў, спе цы я-

ліс таў ар га ні за цый і ін ды ві ду-

аль ных прад пры маль ні каў, якія 

ажыц цяў ля юць дзей насць у га-

лі не бу даў ніц тва». Акра мя та го, 

фар мі ру юц ца ба зы да ных для 

ліч ба вай транс фар ма цыі кі ра-

ван ня жыц цё вым цык лам аб' ек-

таў бу даў ніц тва.

Усе бу даў ні чыя 
ма тэ ры я лы — 
у спе цы яль най ба зе

У хут кім ча се ў нас у кра і не 

сфар мі ру юць адзі ную элект-

рон ную ба зу да ных бу даў ні чых 

ма тэ ры я лаў і паў тор на ўжы ва-

ных пра ект ных ра шэн няў. За раз 

да дзе на да ру чэн не га лі но вым 

прад пры ем ствам і ар га ні за цы ям 

аб фар мі ра ван ні адзі най ба зы 

бу даў ні чых ма тэ ры я лаў і вы ра-

баў, дзе як за бу доў шчы кі, так 

і ін шыя ка рыс таль ні кі змо гуць 

атры маць па трэб ную ін фар ма-

цыю.

«Мяр ку ец ца, што да кан ца 

го да яна бу дзе ство ра на», — 

ад зна чы ла Воль га Ве ра мей. 

У лі ку ме ра пры ем стваў па 

рэа лі за цыі Ды рэк ты вы № 8 

зна чац ца так са ма ска ра чэн-

не коль кас ці і тэр мі наў ад-

мі ніст ра цый ных пра цэ дур, 

па вы шэн не якас ці ака зан ня 

па слуг на ўсіх эта пах бу даў ні-

чай дзей нас ці. Па він на іс тот на 

ўзрас ці до ля ай чын ных ма тэ-

ры я лаў на рын ку і пры рэа лі-

за цыі пра ек таў у кра і не. Так, 

пры бу даў ніц тве са цы яль ных 

аб' ек таў за бюд жэт ныя срод-

кі до ля ай чын ных ма тэ ры я лаў 

па він на быць боль шай за 80 %. 

А пры маг чы мас ці да во дзіць 

гэ тую до лю трэ ба амаль да 

100 %. Ні хто не ка жа пра эм-

бар га за меж ных та ва раў, але 

мі ніс тэр ства бу дзе на стой лі-

ва рэ ка мен да ваць вы ка рыс-

тоў ваць якас ныя і бяс печ ныя 

ма тэ ры я лы з ай чын най пра-

піс кай на ват пры ўмо ве, што 

яны бу дуць абы хо дзіц ца кры ху 

да ра жэй.

Кі раў ні кам бу даў ні чай га лі ны 

трэ ба бу дзе ска ра ціць фі нан са-

выя і пра цоў ныя вы дат кі пры 

рас пра цоў цы пра ект най да ку-

мен та цыі і рэа лі за цыі пра дук цыі, 

ука ра няць рэ сур саз бе ра галь ныя 

тэх на ло гіі. Акра мя та го, пла-

ну ец ца ўзмац ніць ад каз насць 

бу даў ні чых ар га ні за цый і ро лю 

тэх ніч на га на гля ду. «Ды рэк ты ва 

і ме ры па яе рэа лі за цыі за бяс пе-

чаць не аб ход ную транс фар ма-

цыю ўсіх ві даў дзей нас ці ў бу-

даў ні чай га лі не», — ад зна чы ла 

Воль га Ве ра мей.

Усяго год у чар зе
Воль га Ве ра мей рас ка за ла 

аб тым, што ўжо ця пер экс пер-

та мі рас пра ца ва ны ад па вед ныя 

ме ха ніз мы, па вод ле якіх шмат-

дзет ныя сем'і, што ма юць па-

трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых 

умоў, з 2021 го да бу дуць на кі-

роў вац ца на бу даў ніц тва жыл ля 

на пра ця гу 12 ме ся цаў з мо ман-

ту па ста ноў кі на ўлік.

«Мяс цо выя ор га ны ўла ды 

вы дзе лі лі да стат ко вую коль-

касць зя мель ных участ каў, якія 

мо гуць пра па ноў вац ца шмат-

дзет ным сем' ям. Да 2021 го да 

чар га бу дзе фар мі ра вац ца так, 

каб на пра ця гу го да з мо ман ту 

па ста ноў кі на ўлік шмат дзет-

ныя сем'і маг лі на кі роў вац ца 

на бу даў ніц тва жыл ля», — ад-

зна чы ла спі кер. Пла ны-гра фі кі 

ўзвя дзен ня жы лых да моў для гэ-

тай ка тэ го рыі чар га ві коў бу дуць 

рас пра цоў вац ца і за цвяр джац-

ца што год. Пры фар мі ра ван ні 

жыл лё вай пра гра мы так са ма 

не аб ход на бу дзе што год уво-

дзіць у экс плу а та цыю не менш 

за 135 ты сяч квад рат ных мет раў 

арэнд на га жыл ля, у тым лі ку за 

кошт бюд жэт ных срод каў — не 

менш за 90 ты сяч «квад ра таў». 

Вы зна ча на так са ма ўвя дзен не 

ў прак ты ку стра ха ван ня пра-

фе сій най ад каз нас ці пра ект най 

ар га ні за цыі за рас пра ца ва ную 

пра ект ную да ку мен та цыю.

Мін ску 
да зво ляць больш

Па ды хо ды да на кі ра ван ня 

бюд жэт ных срод каў на раз-

віц цё інф ра струк ту ры га ра-

доў-спа да рож ні каў зме няц ца. 

Па сло вах Воль гі Ве ра мей, 

пад рых та ва ны пра ект ука за, 

у якім бу дзе вы зна ча ны ме ха-

нізм фі нан са ван ня ін жы нер ных 

се так і ка му ні ка цый, аб' ек таў 

га ран та ва на га са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня га ра доў-спа-

да рож ні каў. Пра ек там ука за 

Прэ зі дэн та пра ду гле джа на, 

што Мін гар вы кан кам змо жа 

вы дзя ляць гро шы не толь кі на 

фі нан са ван не раз віц ця Сма-

ля ві ч, але і на раз віц цё ін шых 

га ра доў-спа да рож ні каў.

Пер ша па чат ко ва асноў ная 

ро ля ў раз віц ці та кіх на се ле ных 

пунк таў ад во дзі ла ся мяс цо вым 

ула дам, але прак ты ка па ка за-

ла, што мно гія мо ман ты ў гэ тым 

пы тан ні не ўрэ гу ля ва ныя. За ка-

на даў ства не да зва ляе вы ка-

рыс тоў ваць бюд жэт ныя срод кі 

ад ных га ра доў на раз віц цё ін-

шых. Пас ля ўня сен ня змя нен няў 

ва Указ № 214 ад 7 мая 2014 

го да Мінск змо жа ўдзель ні чаць у 

фі нан са ван ні аб' ек таў ін жы нер-

най і са цы яль най інф ра струк ту-

ры га ра доў-спа да рож ні каў. Як 

па ве дам ля ла ся, тэ ма раз віц ця 

га ра доў-спа да рож ні каў ва ўмо-

вах ска ра чэн ня жыл лё ва га бу-

даў ніц тва ў Мін ску ста но віц ца 

ўсё больш ак ту аль най.

Са слоў Воль гі Ве ра мей вы-

ні кае, што па куль у пра ект ука-

за за кла дзе ны не аба вя зак, 

а маг чы масць фі нан са ван ня 

бу даў ніц тва жыл ля і аб' ек таў 

са цы яль на га ран та ва най і ін-

жы нер на-транс парт най інф-

ра струк ту ры. Бо та кім чы нам 

ста лі ца змо жа, на прык лад, за-

гру зіць свае бу даў ні чыя прад-

пры ем ствы пра цай на тэ ры то рыі 

спа да рож ні каў.

Згод на з генп ла нам коль-

касць жы ха роў ста лі цы не па-

він на пе ра вы шаць 2 міль ё ны 

ча ла век. Жыл лё пра па ну ец ца 

бу да ваць у пер шую чар гу ў Ру-

дзен ску і Сма ля ві чах, а так са ма 

ў За слаўі, Фа ні па лі, Дзяр жын ску 

і Ла гой ску.

Сяр гей КУР КАЧ.

Уз во дзіць да мы 
з ай чын ных ма тэ ры я лаў

Пра рэ стаў ра цыю 
зна ка вых 
пом ні каў

Цы бу лі 
да кан ца 

між се зон на га 
пе ры я ду хо піць

З-за скла да ных умоў на двор'я 

мі ну ла га го да — ана маль най 

спё кі — за гі ну ла знач ная част-

ка ўра джаю цы бу лі ў мно гіх 

кра і нах Еў ра са ю за і, як вы нік, 

утва рыў ся яго вост ры дэ фі-

цыт на су свет ных рын ках, а 

цэ ны імк лі ва пай шлі ўверх. 

У гэ тай су вя зі Мі ніс тэр ства ан-

ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю вы сту пі ла з тлу ма чэн-

ня мі ад нос на та го, як у су вя зі 

з па вы ша ным по пы там на цы-

бу лю змя ні ла ся кан' юнк ту ра 

спа жы вец ка га рын ку кра і ны.

Най перш, па ве дам ляе МАРГ, 

аб' ёмы вы твор час ці цы бу лі ў Бе-

ла ру сі да зва ля юць цал кам за бяс-

пе чыць унут ра ны ры нак. Га да вая 

па трэ ба ў ёй ар га ні за цый ганд лю 

скла дае ка ля 25—27 ты сяч тон і, 

па ацэн цы, мо жа быць за бяс пе ча-

на за кошт пра дук цыі, вы ра шча-

най у сель гас ар га ні за цы ях і фер-

мер скіх гас па дар ках кра і ны. Па 

звест ках Бел ста та, у гас па дар ках 

усіх ка тэ го рый ле тась бы ло вы ра-

шча на 215,8 ты ся чы тон цы бу лі, ці 

91,8 пра цэн та ад уз роў ню 2017 го-

да.

У ад па вед нас ці з ра шэн ня мі 

абл вы кан ка маў і Мінск ага гар-

вы кан ка ма на між се зон ны пе ры-

яд 2018—2019 го да ў ста бі лі за-

цый ныя фон ды бы ло за кла дзе на 

11,7 ты ся чы тон цы бу лі (94 пра цэн-

ты ад уз роў ню 2017—2018 го да). 

Па ін фар ма цыі з рэ гі ё наў, па ста не 

на 1 мая рэшт кі гэ тай пра дук цыі 

ў ста бі лі за цый ных фон дах скла лі 

адну ты ся чу тон, што, па раз лі ках, 

да стат ко ва да кан ца між се зон на га 

пе ры я ду (31 мая). 

Цэ ны на цы бу лю ўста наў лі ва юц-

ца вы твор ца мі і суб' ек та мі ганд лю 

са ма стой на, зы хо дзя чы з якас ных 

ха рак та рыс тык, кан' юнк ту ры рын-

ку, вы дат каў па за хоў ван ні.

Ле тась ад зна ча ла ся зні жэн не 

як ад пуск ных, так і роз ніч ных цэн 

на цы бу лю, у той час як сё ле та, на 

фо не не ўра джаю 2018 го да, ад пуск-

ныя і роз ніч ныя цэ ны па вя лі чы лі ся ў 

2,2 ра за і пры бліз на на 65 пра цэн таў 

ад па вед на.

Па ін фар ма цыі абл вы кан ка маў і 

Мінск ага гар вы кан ка ма, ажы я таж-

на га по пы ту на цы бу лю не на зі ра-

ец ца, па ве дам ляе МАРГ. Вы ні кі ма-

ні то рын гу тэ ры та ры яль ных ор га наў 

мі ніс тэр ства, пра ве дзе на га дня мі, 

свед чаць, што цы бу ля не менш як 

трох ві даў ма ец ца ў про да жы ва 

ўсіх эгі ё нах кра і ны як у ганд лё вых 

аб' ек тах, так і на рын ках па ца не ад 

0,79 да 2,99 руб ля за кі ла грам (ай-

чын ная, адзін-два ві ды), ад 1,8 да 

6,65 руб ля за кі ла грам (ім парт ная, 

адзін-тры ві ды).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.
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