
— Дзе ю чым Ука зам Прэ зі дэн та 
№ 100 «Аб ме рах па ўдас ка наль-
ван ні ўлі ку і ска ра чэн ні коль кас ці 
пус ту ю чых і ста рых да моў у сель-
скай мяс цо вас ці» ад 23 лю та га 
2012 го да быў пра пі са ны ал га-
рытм дзе ян няў у да чы нен ні та ко га 
жыл ля. Але мяс цо выя вы ка наў-
чыя ка мі тэ ты не да стат ко ва ўва гі 
ўдзя ля лі гэ тай праб ле ме. Ад на з 
пе ра шкод для ра бо ты з пус ту ю чы-
мі да ма мі — скла да насць з по шу-
кам улас ні каў. Да мы мо гуць быць 
не за рэ гіст ра ва ныя, звест кі пра іх 
у рэ гіст ры не ру хо мас ці ад сут ні ча-
юць, у су вя зі з гэ тым не зра зу ме ла, 
ку ды слаць па ве дам лен ні. Шмат 
уз ні ка ла пы тан няў з прэ тэн дэн-
та мі на та кое жыл лё, трэ ба бы ло 
вы свят ляць, ус ту пі лі яны ў спад-
чын насць ці не і якім чы нам мож-
на знай сці гэ тых лю дзей. Згод на з 
ука зам, ка лі пас ля па ве дам лен ня 
гас па дар не пры няў ме ры, то ён 
лі чыц ца ча ла ве кам, які ад мо віў ся 
ад пра ва ўлас нас ці на жы лы дом. 
У гэ тым вы пад ку мяс цо вы вы ка-
наў чы ка мі тэт мо жа звяр тац ца ў 
суд для пры знан ня та кой ма ё мас ці 
без гас па да ра ка му наль най улас-
нас цю, — рас каз вае на мес нік на-
чаль ні ка юры дыч на га ўпраў-
лен ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 
ма ё мас ці Ан та ні на ТОР БІ НА. — 
Прак ты ка па каз вае, што мяс цо-
выя вы ка наў чыя ка мі тэ ты не ў 
поў ным аб' ёме вы ка рыс тоў ва юць 
у ра бо це са ста ры мі і пус ту ю чы мі 
да ма мі ўсе тыя за ка на даў чыя рэ-
сур сы, якія сён ня іс ну юць. А гэ та 
не толь кі со ты указ. Ёсць і дру гія 
нар ма тыў на-пра ва выя ак ты, якія 
да зва ля юць сён ня вес ці ра бо ту, 
вы зна чаць па ру шэн ні, звя за ныя 
з не вы ка ры стан нем пус ту ю чых 
участ каў на пра ця гу пэў на га тэр-
мі ну: Гра ма дзян скі ко дэкс, Ко дэкс 
аб зям лі. Так са ма ёсць у нас і раз-
бу ра ныя да мы, па якіх за ка на даў-
ства да зва ляе пра ца ваць у зу сім 
ін шым кі рун ку. Ужо больш за два 
га ды вя дзец ца ра бо та па ка рэк ці-
роў цы со та га ўка за, раз гля да ла-
ся праб ле ма ты ка. Не ад на ра зо ва 
збі ра лі ся прад стаў ні кі мяс цо вых 
вы кан ка маў. У вы ні ку вы пра ца-
ва на ўзгод не ная но вая рэ дак цыя 
ўка за, якая да зво ліць вы ра шыць 
усе праб ле мы, якія аба зна чы ла 
мяс цо вая ўла да.

Дзе вы, гас па да ры?
Ча сам і ёсць у кі ну тых ха так 

па тэн цый ныя гас па да ры. Вось 
толь кі не ка то рыя з іх то яц ца і да 
па ры да ча су не за яў ля юць пра 
свае пра вы. Ад на з пры чын — не-
жа дан не пла ціць па да ткі і нес ці 
ця жар па ўтры ман ні гэ тай ма ё-
мас ці. Хтось ці ба іц ца стра ціць 

іль го ты, якія мо жа атры маць ад
дзяр жа вы. Так не афарм ля юць
спад чын насць, ка лі ста яць на 
ўлі ку асоб, якія ма юць па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, па-
коль кі пры вы ра шэн ні пы тан ня аб 
вы да чы льгот на га крэ ды ту та кая 
ін фар ма цыя бу дзе ўліч вац ца.

Але Ан та ні на Тор бі на ўпэў-
не на, што та кія без гас па дар чыя 
ад но сі ны час та звя за ны і з ніз кай 
пра ва вой куль ту рай гра ма дзян. 
Маў ляў, ка лі дом на ле жаў дзя-
дам, баць кам, ён аў та ма тыч-
на пе ра хо дзіць да іх, і яны не 
звяз ва юць гэ та з не аб ход нас-
цю афарм лен ня. Та кія лю дзі не 
заў сё ды ра зу ме юць і ве да юць 
пра ўсе на ступ ствы, якія мо жа 
па цяг нуць за са бой ад сут насць 
на леж ным чы нам аформ ле ных 
да ку мен таў на ма ё масць.

— Ка лі ў па тэн цы яль ных 
гас па да роў прос та ня ма гро-
шай на афарм лен не, гэ та ж не 
азна чае, што яны мо гуць стра-
ціць сваю спад чы ну?

— У дзяр жа вы ня ма мэ ты ні чо-
га за браць, трэ ба прос та на вес ці 
па ра дак на зям лі. За кі ну тыя да мы 
ча сам са дзей ні ча юць кры мі на-
ген най аб ста ноў цы. Усё, што па-
тра бу ец ца ад улас ні каў — прос та 
да гля даць свае да мы і зя мель-
ныя ўчаст кі.

— А ка лі спад чын нік не жа-
дае пра ца ваць на зям лі, ці мо-
жа ён на пі саць ад мо ву на та кі 
дом?

— Лю бы ча ла век мо жа доб-
ра ах вот на ад мо віц ца ад пра ва 
ўлас нас ці на аб' ект, які яму на-
ле жыць. На прык лад, па даць 
пісь мо вую за яву ў мяс цо вы вы-
ка наў чы ка мі тэт. У той жа час 
асо ба, якая на доў гі час вы бы ла 
ў ін шы на се ле ны пункт ці на ват 
ін шую кра і ну і хо ча за ха ваць за 
са бой та кі дом, мо жа па даць 
па ве дам лен не аб на ме ры па вы-
ка ры стан ні ма ё мас ці. Але та кія 
ўлас ні кі па він ны пад трым лі ваць 
учас так і дом у на леж ным ста не. 
Маг чы ма, гас па да ры (не толь-
кі тыя, хто афор міў, але хто і не 
афор міў свае пра вы, у тым лі ку 
спад чын ні кі) не змаг лі па кла па-
ціц ца пра дом з уваж лі вай пры-
чы ны. Зра зу ме ла, усё гэ та па він-
на ўліч вац ца.

Як не стра ціць 
«ра да выя гнёз ды»?

Каб дом не за пі са лі ў без-
гас па дар ныя, дзе ю чым ука зам 
трэ ба бы ло вы ка наць та кі кры-
 тэ рый: ча ла век па ві нен пра жы-

ваць у ім на пра ця гу апош ніх 
трох га доў у су куп нас ці не менш 
як 30 ка лян дар ных дзён у год. 
Ка лі гэ ты тэр мін быў мен шы і 
ўлас нік не па ве да міў пра свой 
на мер вы ка рыс таць жыл лё для 
пра жы ван ня, дом пад па дае пад 
дзе ян не Ука за № 100. Але як 
пад лі чыць гэ тыя дні? І як да ка-
заць, што на пра ця гу трох га доў 
ха та так і пра ста я ла без гас па да-
ра? Ча сам спад чы ні кі аб' яў ля юц-
ца са спаз нен нем і за яў ля юць, 
што 2-3 га ды та му «за свя ці лі ся» 
ў род ных пе на тах. І тут вы кан-
ка мы мо гуць па тра піць у скла-
да нае ста но ві шча. Асаб лі ва, 
ка лі ў су дзе ўжо бы ло пры ня та 
ра шэн не пе ра вес ці кі ну тую ха ту 
ў ка му наль ную ўлас насць, а да-
лей вы ка наў чы ка мі тэт па жа даў 

знес ці не пры гляд ны бу ды нак. 
Якім чы нам па крыць кам пен са-
цыю за зне се ны дом?

По шу кам кі ну тых 
хат зай ма юц ца 
спе цы яль ныя 
ка мі сіі

Вы яў ляц ца «за кі ну тыя гнёз-
ды» бу дуць у пер шую чар гу на 
пад ста ве ві зу аль на га агля ду. 
Ін шы мі сло ва мі, ка лі гас па да-
ры эле мен тар на «пад ла та лі» 
ха ту і па ка сі лі тра ву, та кі ўчас-
так ўжо не тра піць у по ле зро ку 
ка мі сіі.

Рас ка заць, ці аб' яў ля лі ся гас-
па да ры, мо гуць і су се дзі. А яшчэ 
гіс то рыю до ма мож на пра са чыць 
і па роз ных ма тэ ры я лах, звя за-
ных з аб слу гоў ван нем бу дын ка 
(ка му наль ных пла ця жах, стра-
хоў ках, па дат ках).

Ка лі ж па цвяр джа ец ца, што ў 
дом га да мі не сту па ла на га ча-
ла ве ка, рас па чы на ец ца ра бо та 
па пра цэ ду ры, пра ду гле джа най 
ука зам. Пры ма юц ца ме ры па вы-
шу ку ўлас ні каў.

Ка лі ўлас нік па мёр, а ад прэ-
тэн дэн таў на жыт ло ні чо га не чу-
ваць, у кам пе тэн цыі мяс цо ва га 

вы ка наў ча га ка мі тэ та звяр тац ца ў 
на та ры яль ную кан то ру з за пы там, 
ці не аб' яві лі ся там спад чын ні кі. 
На га да ем, што тэр мін ус туп лен ня 
ў спад чы ну — шэсць ме ся цаў з мо-
ман ту смер ці спад чы на даў ца.

Пе ра піс бу дын каў
— Праца над праектам вялася 

ўсе ба ко ва і не толь кі да ты чыц ца 
ін та рэ саў дзяр жа вы, але і мак сі-
маль на на кі ра ва на на за бес пя-
чэн не пра воў і ін та рэ саў улас ні каў 
та кіх аб' ек таў, а так са ма спад чын-
ні каў і ін шых асоб, якія ма юць 
пра ва ва ло даць і ка рыс тац ца гэ-
тай ма ё мас цю (на прык лад, чле-
наў сям'і, сва я коў, гас па да роў па 
да га во ры най му) і за явяць пра 
свой на мер за няц ца до мам, — 
за ўва жае Ан та ні на Тор бі на.

Пра лёс па кі ну тай баць коў-
скай ха ты мож на бу дзе да ве-
дац ца на ват зна хо дзя чы ся да-
лё ка ад сва ёй ма лой ра дзі мы. 
Мяс цо выя вы ка наў чыя ка мі тэ ты 
бу дуць вес ці рэ естр пус ту ю чых 
да моў і раз мя шчаць звест кі на 
сва іх афі цый ных сай тах, а так са-
ма дру ка ваць там па ве дам лен ні 
аб вы шу ку па тэн цы яль ных гас-
па да роў.

На ват ка лі дом па тра піў у рэ-
естр, у спад чын ні каў яшчэ ёсць 
маг чы масць за явіць пра свае пра-
вы. Але па тэн цы яль ным гас па да-
рам трэ ба па ру піц ца, па куль спра-
ва не дай шла да су да, дзе бу дзе 
пры мац ца ра шэн не аб пры знан ні 
яго ка му наль най улас нас цю.

Праектам прадугледжаны но-
выя падыходы і да да моў, якія 
зна хо дзяц ца ў ава рый ным ста не,
па гра жа юць аб ва лам. Кірунак 
работы з такімі дамамі будзе дэ-
тальна рэгламентаваны.

Лёс пус ту ю чых да моў мо жа 
вы ра шац ца па-роз на му. Яны бу-
дуць ад чу жац ца і мо гуць быць 
за ха ва ныя ў ка му наль най улас-
нас ці, за ма ца ва ныя за ка му наль-
ны мі юры дыч ны мі асо ба мі, аль-
бо ка лі тры маць та кія бу дын кі не-
мэ та згод на, мяс цо вы вы ка наў чы 
ка мі тэт мо жа пры няць ра шэн не 
аб іх зно се. Могуць быць розныя 
варыянты іх адчужэння.

Пра ект ука за да зво ліць мак сі-
маль на ска ра ціць вы дат кі мяс цо-
ва га бюд жэ ту пры ра бо це з та кі мі 
да ма мі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.
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ТРЭ БА ДО МА ТРЭ БА ДО МА 
БЫ ВАЦЬ ЧАС ЦЕЙ...БЫ ВАЦЬ ЧАС ЦЕЙ...

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Г
НІ ЛЫ плот, пра се лы дах, пус тыя вок ны, пус та зел ле з кі ну тых участ каў 
рас паў за ец ца-рас ся ва ец ца па су сед ніх ага ро дах. І доб ра, ка лі яшчэ 
без гас па дар ныя хат кі не аб лю ба ва лі бяз до мныя ці ал ка го лі кі... 
Праб ле ма за бы тых баць коў скіх хат не но вая. Праў да, сён ня яе ма ла 

спіс ваць толь кі на сум лен не па ста ле лых дзя цей і ўну каў, якія но су не су нуць 
на ма лую ра дзі му. Ка лі гас па да роў не знай сці, кло пат пра «рас кі да ныя 
гнёз ды» кла дзец ца на пле чы дзяр жа вы. Вось толь кі ня гле дзя чы на пры ня тыя 
за ко ны, спра ва з на вя дзен нем па рад ку на зям лі да гэ та га ча су не вы ра ша на. 
Але сі ту а цыя па він на змя ніц ца.
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Каб дом не за пі са лі 
ў без гас па дар ныя, 
дзе ю чым ука зам 

трэ ба бы ло вы ка наць 
та кі кры тэ рый — ча ла век 
па ві нен пра жы ваць у ім 
на пра ця гу апош ніх трох 
га доў у су куп нас ці не 
менш як 30 ка лян дар ных 
дзён. Ка лі гэ ты тэр мін быў 
мен шы аль бо ўлас нік 
не па ве да міў пра свой 
на мер вы ка рыс таць жыл лё 
для пра жы ван ня, дом 
пад па дае пад дзе ян не 
Ука за № 100.

Вы яў ляц ца «за кі ну тыя 
гнёз ды» бу дуць 
у пер шую чар гу 

на пад ста ве ві зу аль на га 
агля ду. Ін шы мі сло ва мі, 
ка лі гас па да ры 
эле мен тар на «пад ла та лі» 
ха ту і па ка сі лі тра ву, 
та кі ўчас так ужо не тра піць 
у по ле зро ку ка мі сіі.


