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«З ма ла тка» — 
з вы га дай

У Гро дзен скай воб лас ці 
што год пра да юц ца і ўцяг ва юц-
ца ў аба рот дзя сят кі аб' ек таў. 
Толь кі за пер шае паў год дзе 
аб лас ным ка мі тэ там дзяр-
жаў най ма ё мас ці пра ве дзе на 
84 аў кцы ё ны. У мяс цо выя 
бюд жэ ты ад про да жу па сту-
пі ла амаль 900 ты сяч руб лёў. 
Яшчэ амаль паў та ра міль ё на 
пе рай шло ў да ход ад арэн ды.

Не ка то рыя аб' ек ты ўда ло ся 
пра даць да во лі вы гад на. На-
прык лад, ву чэб на-вы твор чыя 
май стэр ні ў Смар го ні вы стаў-
ля лі ся за тры ба за выя ве лі чы-
ні, а пра да дзе ны за 35 ты сяч 
руб лёў. У 500 ра зоў вы шэй за 
стар та вы кошт. Бу ды нак кі на-
тэ ат ра ў Сло ні ме быў куп ле ны 
за 120 ты сяч, хоць спа чат ку вы-
стаў ляў ся за 53 ты ся чы руб лёў. 
Пус ту ю чы бу ды нак у Ашмя нах 
пра да дзе ны за 134 ты ся чы за-
мест 69. І та кіх пры кла даў ня-
ма ла, за зна чае стар шы ня аб-
лас но га ка мі тэ та дзярж ма ё-
мас ці Аляк сандр ВІС КУБ.

Як пра ві ла, гэ ты мі пло шча мі 
за ці каў ле ны прад пры маль ні кі, 
якія раз мя шча юць на іх сваю 
вы твор часць. Мно гія аб' ек ты 
вы ка рыс тоў ва юц ца эфек тыў-
на. У бы лым ва ен ным га рад ку 
Гро дзен ска га ра ё на вя дзец ца 
пе ра пра цоў ка на сен ня рап су, 
за ня та 90 ча ла век. Бы лую ба зу 

кан сер ва ва га за во да ў Іўі на быў 
лід скі за вод, за раз там на ла джа-
на вы твор часць сель гас ма шын. 
У Мас тоў скім ра ё не прад пры-
маль нік пры ста са ваў пус ты бу-
ды нак пад вы твор часць по лі-
эты ле на вых вы ра баў.

По пыт 
за ле жыць 
ад рын ку 
пра цы

Вя до ма, кож ны гас па дар 
імк нец ца пра даць сваю ма ё-
масць як ма га вы гад ней. Мяс-
цо выя ўла ды так са ма імк нуц-
ца па поў ніць бюд жэт. Ра зам з 
тым ёсць ры зы ка, што аб' ект 
мо жа пра стой ваць не толь кі 
га ды, але і дзе ся ці год дзі. На 
мес цах ра зу ме юць, што знач-
на боль шую вы га ду пры ня-
се аб' ект, які «пра цуе». Та му 
апош нім ча сам мно гія ак тыў на 
вы ка рыс тоў ва юць маг чы масць 
про да жу аб' ек таў за мі ні маль-
ны кошт — ад ну ба за вую ве лі-
чы ню. Та кім чы нам за дзе сяць 
га доў пра да дзе на больш чым 
паў ты ся чы пус тых бу дын каў.

Але ме на ві та з гэ ты мі аб'-
ек та мі ўзні кае больш за ўсё 
не га тыў ных на ступ стваў. З-за 
без гас па дар час ці ўла даль ні каў 
бы ло ска са ва на 43 да га во ры, 
а па мяш кан ні вер ну ты дзяр жа-
ве. Не заў сё ды яны ста но вяц ца 

за па тра ба ва ныя на да лей. Пры 
гэ тым у спіс што год да баў ля-
юц ца но выя аб' ек ты, якія цяж-
ка пра даць, але шка да зно сіць. 
Аляк сандр Віс куб лі чыць, што 
мяс цо выя ўла ды па він ны ўзяць 
пад кант роль не толь кі са мі 
аб' ек ты, але і сі ту а цыю на рын-
ку пра цы. Ён пры вёў прык лад 
Свіс лац ка га ра ё на, дзе не каль кі 
га доў не маг чы ма пра даць бы-
лыя ўста но вы аду ка цыі — дзі-
ця чы сад, шко лу і комп лекс 
шко лы-ін тэр на та. Усе аб' ек ты 
вы стаў ля лі ся за ад ну ба за вую 
не каль кі ра зоў. І што ха рак тэр-
на — ін вес та ры пра яў ля юць ін-
та рэс да бу дын каў і на ват га то-
вы іх на быць, але на ра ка юць на 
не да хоп ра бо чых рук, маў ляў, 
хто там бу дзе пра ца ваць?

Біз не су трэ ба да па ма гаць, 
упэў не ны Аляк сандр Віс куб. 
Бо бы вае, што ўмо вы да га во-
ра вы ка на ны, а ра шэн ні па іх у 
ра ё нах не пры ня ты.

— Трэ ба даць ін вес та рам но-
вы ім пульс, мак сі маль на да па-
ма гаць ім у на ладж ван ні спра-
вы, а так са ма па ін шых пы тан-
нях, каб но вы ін вес тар пра ца ваў 
і раз ві ваў ся, — лі чыць стар шы ня 
ка мі тэ та дзярж ма ё мас ці.

Ча му 
пус ту юць 
ква тэ ры?

Па ра докс, але ў рэ гі ё не па-
вя ліч ва ец ца коль касць не за-
се ле на га дзяр жаў на га жыл ля. 
Яго стан пра ана лі за ва лі ў Ка мі-
тэ це дзярж кант ро лю Гро дзен-
скай воб лас ці. Ака за ла ся, што 
за два га ды не за се ле ныя пло-
шчы вы рас лі ў два ра зы, ава-
рый ны жы лы фонд — амаль у 
тры ра зы, а коль касць жыл ля 
пад знос змен шы ла ся толь кі 
на 3,8 %. 

МА Ё МАСЦЬ:МА Ё МАСЦЬ:
ЭФЕК ТУЭФЕК ТУ

Дзе мяс цо выя ўла ды 
а дзе

П
РО ДАЖ і арэн да пус тых бу дын каў за паў го да 
пры ба ві лі ў бюд жэт Гро дзен скай воб лас ці больш за 
2 міль ё ны руб лёў. За гэ ты час уцяг ну та ў аба рот 
74 аб' ек ты, што ў два ра зы больш, чым у па пя рэд нія 
га ды. Па спры яе вы ні ку як нар ма тыў на-пра ва вая 

ба за, так і на ма ган ні мяс цо вых улад. Ра зам з тым амаль сот ня 
аб' ек таў пра цяг вае га да мі ванд ра ваць з ад на го гра фі ка ў дру гі. 
А на іх утры ман не з та го ж бюд жэ ту вы дзя ля юц ца 
знач ныя срод кі.

Пра праб ле мы ўцяг ван ня ў 
гас па дар чы аба рот аб' ек таў 
не ру хо мас ці мы пе ры я дыч на 
па ве дам ля ем на ста рон ках «МС». 
Да рэ чы, і ў Еў ро пе ёсць ана ла гіч ныя 
праб ле мы: га да мі пус ту юць 
жы лыя да мы і збу да ван ні, 
якія ра ней вы ка рыс тоў ва лі ся 
ў ка мер цый ных мэ тах. 
У ЗША ёсць на ват квар та лы без 
лю дзей. Ад роз нен не ма лень кай 
Бе ла ру сі ў тым, што тут імк нуц ца 
зра біць мак сі мум, каб «мёрт вых 
квад ра таў» бы ло як ма га ме ней.

Сё ле та кі раў ні коў мяс цо вай ула-
ды аба вя за лі ак тыў на спры яць эфек-
тыў на му про да жу і арэн дзе не ру-
хо мас ці. У пры ват нас ці, стар шы ня 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка лай 
Шарс нёў па тра ба ваў ад на род ных 
вы бран ні каў, стар шынь ра ён ных 
Са ве таў аса біс та ўні каць у сут насць 
пы тан няў. Але не прос та па зба віц ца 
ад «ба лас ту», але, каб па ра лель на 
пад трым лі ваць іні цы я ты ву тых, хто 
хо ча за няц ца сва ёй спра вай, раз віць 
і па шы рыць біз нес.

Стар шы ня ка мі тэ та дзяр жаў-
най ма ё мас ці Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма Вік тар ЗАЙ ЦАЎ агу чыў 
праб лем ныя ню ан сы. На прык лад, 
абл вы кан ка мам бы ло да ру ча на 
прад ста віць у фонд да ку мен ты для 
пра вя дзен ня аў кцы ён ных тар гоў па 
аб' ек тах, за пла на ва ных для ад чу-
жэн ня. Па вод ле ін фар ма цыі на па-
ча так жніў ня, ра шэн ні не пры ня лі па 
15 са 194 аб' ек таў.

Як кан ста та ваў су раз моў нік, гэ-
та — вы нік ніз кай вы ка наль ніц кай 
дыс цып лі ны на мес цах, не зда валь-
ня ю ча га вя дзен ня бух гал тар ска га 
ўлі ку. І ад па вед ны па ды ход — вы нік 
фар ма ліз му пры пра вя дзен ні што га-
до вых ін вен та ры за цый.

Падчас ма ні то рын гу вы свет лі ла ся, 
што не ўсё нар маль на з дзяр жаў най 
рэ гіст ра цы яй аб' ек таў. Гэ та не бы ло 
зроб ле на на 50 % бу дын каў, збу да-
ван няў. Асноў ная коль касць па кі ну-
тых не за рэ гіст ра ва ных ка пі таль ных 
па бу доў — аб' ек ты ар га ні за цый бюд-
жэт най сфе ры. Або тых, якія да ту-
юц ца з бюд жэ ту, а так са ма сель ска-
гаспа дар чых прад пры ем стваў.

У боль шас ці вы пад каў гэ тыя юры-
дыч ныя асо бы ад чу ва юць вост ры 
дэ фі цыт фі нан са вых срод каў, не аб-
ход ных для за да валь нен ня пер ша-
чар го вых па трэб, звя за ных з іх не-
па срэд най дзей нас цю.

— Так са ма ад на з га лоў ных пры-
чын праб лем з не ру хо мас цю — ад-
сут насць да ку мен таў на зя мель ныя 
ўчаст кі, вы дзе ле ныя для аб слу гоў-
ван ня ка пі таль ных па бу доў (бу дын-
каў, збу да ван няў), якія пад ля га юць 
дзяр жаў най рэ гіст ра цыі. Ана ла гіч нае 
да ты чыц ца і не за вер ша ных за кан-
сер ва ва ных ка пі таль ных бу дын каў, 
афарм лен не якіх так са ма па тра буе 
знач ных фі нан са вых і ча са вых вы дат-
каў, — кан ста та ваў Вік тар Зай цаў.

А бы вае, што бу даў ніц тва вя дзец-
ца не за кон на. Пра ку ра ту ра Ві цеб-
скай воб лас ці знай шла па ру шэн ні 
ў сфе рах са ма воль на га бу даў ніц тва 

і ска ра чэн ня коль кас ці пус ту ю чых і 
ста рых да моў.

Як па ве да мі ла пра ку рор ад дзе-
ла па на гля дзе за вы ка нан нем за-
ка на даў ства і за кон на сцю пра ва-
вых ак таў Ма ры на ЗА ПРУД СКАЯ, 
служ бо вы мі асо ба мі вы кан ка маў не 
заў сё ды пры ма лі ся ме ры па вы яў-
лен ні і лік ві да цыі фак таў са ма воль-
на га бу даў ніц тва, пры цяг нен ні да 
ад каз нас ці асоб, ві на ва тых у гэ тых 
па ру шэн нях за ка на даў ства. Па ру-
шэн ні ўста ноў ле ны ў Ле пель скім, 
Шар каў шчын скім, Га ра доц кім ра ё-
нах, горадзе Ві цеб ску. А ў По лац кім 
і Чаш ніц кім ра ё нах у па ру шэн не па-
тра ба ван няў не заў сё ды ва ўста ноў-
ле ныя тэр мі ны ажыц цяў ля лі аб сле-
да ван не са ма воль ных па бу доў і пад-
рых тоў ку не аб ход ных да ку мен таў.

— У па ру шэн не па тра ба ван няў 
Ука за Прэ зі дэн та № 100 не на леж-
на вя лі ся рэ гіст ры ўлі ку пус ту ю чых 
да моў. Вы кан ка мы не ва ло да лі поў-
най і дак лад най ін фар ма цы яй аб 
коль кас ці і мес цы зна хо джан ня на-
зва ных аб' ек таў, у су вя зі з чым не 
маг лі на леж ным чы нам пра во дзіць 
з імі ра бо ту, — ад зна чы ла Ма ры на 
За пруд ская.

Па вод ле яе слоў, бы лі і фак-
ты не ад па вед на га фар мі ра ван ня, 
а так са ма бяз дзей нас ці ка мі сій па 
аб сле да ван ні ста ну жы лых да моў у 
глы бін цы. На прык лад, пра ку ра ту рай 
Лёз нен ска га ра ё на вы яў ле ны шэ раг 
ста рых і пус ту ю чых да моў, у да чы-
нен ні да якіх не пры ма ла ся ра шэн няў 
аб уклю чэн ні іх у рэ гістр. І не вя ло ся 
ні я кай ра бо ты ка мі сі яй рай вы кан ка-
ма па аб сле да ван ні ста ну жы лых да-
моў. Яны зна хо дзі лі ся ў не на леж ным 
ста не, ва кол — пус та зел ле...

На па за чар го вай се сіі Ві цеб ска-
га аб лас но га Са ве та бы ло пры ня тае 
ра шэн не на кі ра ваць у ра ё ны ка ля 
100 ты сяч руб лёў на пра цяг зно су не-
па трэб на га жыл ля.

Пра ку ра ту рай Брас лаў ска га раё-
на так са ма ўста ноў ле ны шмат лі кія 
пус ту ю чыя і ста рыя бу дын кі, якія зна-
хо дзяц ца ў на паў раз бу ра ным ста не. 
І яны так са ма не бы лі ўне се ны вы-
кан ка мам у ад па вед ны рэ гістр. Не-
шта па ча лі там ра біць толь кі пас ля 
ўня сен ня ад па вед на га прад стаў лен-
ня ў рай вы кан кам.

Па доб ныя фак ты вы яў ле ны так-
са ма пра ку ро ра мі Глы боц ка га, Чаш-
ніц ка га і Мёр ска га ра ё наў.

Вы яў ле ны фак ты па ру шэн ня тэр-
мі наў па да чы за яў у су ды аб пры-
знан ні да моў без гас па дар ны мі і пе-
ра да чы іх ва ўлас насць ад па вед ных 
ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ных 
адзі нак. Пра ку ро ры ўнес лі ў мяс цо-
выя ор га ны ўла ды дзе вяць прад стаў-
лен няў і тры прад пі сан ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

НЕ РУ ХО МАСЦЬ НЕ РУ ХО МАСЦЬ 
ПА ВІН НА ПА ВІН НА 

«РУ ХАЦ ЦА»«РУ ХАЦ ЦА»

Падчас ма ні то рын гу 
вы свет лі ла ся, 

што не ўсё нар маль на 
з дзяр жаў най рэ гіст ра цы яй 
аб' ек таў. Гэ та не бы ло 
зроб ле на на 50 % 
бу дын каў, збу да ван няў.

У па ру шэн не 
па тра ба ван няў 

Ука за Прэ зі дэн та № 100 
не на леж на вя лі ся рэ гіст ры 
ўлі ку пус ту ю чых да моў. 
Вы кан ка мы не ва ло да лі 
поў най і дак лад най 
ін фар ма цы яй аб коль кас ці 
і мес цы зна хо джан ня 
на зва ных аб' ек таў, у су вя зі 
з чым не маг лі на леж ным 
чы нам пра во дзіць з імі 
ра бо ту.


