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ДУМ КІ ЎСЛЫХ

АДЗІ НО ТА АДЗІ НО ТА 
ПА КІ НУ ТАЙ ПА КІ НУ ТАЙ 

ХА ТЫХА ТЫ
Не раз да во дзі ла ся пі саць пра вы ка нан не со та га ўка за ў роз ных на се ле ных 
пунк тах. Вар та ска заць, што ў мно гіх ра ё нах на за па ша ны ці ка вы во пыт 
гэ тай ра бо ты, асоб ныя сель са ве ты мо гуць па хва ліц ца не бла гі мі пос пе ха мі 
ў спра ве на вя дзен ня па рад ку.

А не каль кі га доў та му аў тар гэ тых рад коў вы яз джа ла ў адзін з сель са ве таў 
Ка мя нец ка га ра ё на па скар зе. Сын 85-га до вай вяс ко вай жы хар кі на пі саў ад 
яе імя, што ў іх вёс цы ні чый ную ха ту спа лі лі су пра цоў ні кі рай ад дзе ла МНС. 
Так яно і бы ло. Стар шы ня сель ска га Са ве та рас ка за ла, што гас па да ры пус то га 
до ма даў но па ўмі ра лі, з на шчад каў за ста ла ся іх унуч ка, якая на пі са ла ад мо-
ву. Та кім чы нам бы лое жыл лё тра пі ла ў спіс ні чый ных. Пас ля пра вя дзен ня 
вы зна ча ных за ка на даў ствам пра цэ дур сель вы кан кам за клю чыў да га вор з 
ад дзе лам МНС. Яго су пра цоў ні кі пры еха лі на мес ца, зня лі шы фер з да ху, 
вы ня лі вок ны, сце ны ра за бра лі, драў ні ну спа лі лі. По тым факт па цвер дзіў і на-
чаль нік рай ад дзе ла па жар на-вы ра та валь най служ бы. Ён яшчэ ска заў: «Мы ж 
не спаль ва ем, як за хоп ні кі ка лісь ці, пра якіх згад ва лі ба бу лі. Тыя пад паль ва лі 
ха ту з ча ты рох ба коў ды з'яз джа лі. Мы спа чат ку пра па ноў ва ем бяр вен ні на 
дро вы на сель ніц тву. А ў той вёс цы і пра па ноў ваць не бы ло ка му... Звы чай на 
мы спаль ва ем не пры дат ныя для вы ка ры стан ня драў ля ныя рэшт кі, за хоў ва-
ю чы ўсе ме ры бяс пе кі. По бач заў сё ды зна хо дзіц ца аў та цыс тэр на».

Гэ та, не су мнен на, не гор шы ва ры янт уты лі за цыі трух ля вых, не за па тра ба-
ва ных да моў з пунк ту гле джан ня эка но мі кі. Хоць, мо жа, не най леп шы з бо ку 
ма ра лі. Лю дзям, якія жы вуць по бач, якія па мя та юць, як су се дзі бу да ва лі ся, 
ад маў ля ю чы са бе ня рэд ка ў апош нім, цяж ка ста на віц ца свед ка мі спаль ван ня 
су сед ніх да моў.

У Зе ля не віц кім сель са-
ве це Пру жан ска га ра ё на, 
ад ным з са мых ад да ле ных 
ад рай цэнт ра, лік пус ту ю-
чых жыл лё вых па бу доў ідзе 
на сот ні. У год іх зно сяць, 
бы вае, больш за дзя ся так. 
І пы тан не вы ра ша ец ца з 
сель гас прад пры ем ства мі. 
Тэ ры то рыя бы лой ся дзі бы 
ад ра зу ўво дзіц ца ў се ва-
зва рот, інакш на ма ган ні 
бу дуць мар ныя. Праз год-
два пус ты пад во рак зноў 
па чы нае за рас таць хмыз-
ня ком ды пус та зел лем. 
А так зям ля пры во дзіц ца ў 
па ра дак і ста но віц ца во ры-
вам пад сель гас куль ту ру. 
Па доб ную фор му вы ка-
рыс тоў ва юць і ў Ля ха віц-
кім ра ё не. Ле тась стар шы-
ні Аль хоў ска га сель ска га 
Са ве та Вя ча слаў Ку лак і 
Кры во шын ска га сель ска-
га Са ве та Юрый Ча ран ке-
віч па каз ва лі мне не каль кі 
све жых пля цо вак і па лет-
каў, якія зу сім ня даў на бы лі ся дзі ба мі. Знос так са ма пра вод зяць гас па дар кі, 
драў ні ну вы ка рыс тоў ва юць у якас ці дроў у ка цель нях.

Але ж ні што не мо жа слу жыць та кой пе ра ка наў чай ілюст ра цы яй вы мі ра ння 
вё сак, як па кі ну тыя, за бы тыя, ні ко му не па трэб ныя ха ты. Не ка лі іх бу да ва лі, 
ра да ва лі ся, ка лі спраў ля лі на ва сел ле, га да ва лі дзя цей, спа дзя ва лі ся, што 
пас ля гас па да роў бу дзе жыць у до ме нех та з на шчад каў... Та му ўсё ж най-
леп шым ва ры ян там уяў ля ец ца, ка лі на ват ста рыя па кі ну тыя ха ты зна хо дзяць 
но вых гас па да роў.

Стар шы ня Лы шчыц ка га сель ска га Са ве та Брэсц ка га ра ё на Іна 
ДЗЯ ЧЭК па ка за ла мне пры го жы, амаль шы коў ны дом у вёс цы Па гу бя ці чы 
і рас ка за ла на ступ нае:

— Я толь кі ста ла стар шы нёй, пры еха ла ў гэ тую вёс ку. І вы гляд за кі ну та-
га, за рас та ю ча га до ма на краі ву лі цы на ве яў ней кую рос пач. З ка ле га мі мы 
пра вя лі ўсю не аб ход ную пад рых тоў чую ра бо ту, са бра лі да ку мен ты і пра да лі 
дом з аў кцы ё ну та ды яшчэ па сямідзясятым ука зе. Ха ту ку пі лі брас таў ча не 
Га лі на і Ві таль, як ака за ла ся, руп лі выя гас па да ры. Праз не каль кі га доў Ві таль 
так ад ра ман та ваў, рэ кан стру я ваў, пе ра мя ніў бы лую па бу до ву, што яе ста ла 
прос та не па знаць. Гас па да ры доб ра ўпа рад ка ва лі двор, па са дзі лі квет кі, раз-
бі лі сад. Сям'я тут пра во дзіць ле та. Паз ней у вёс цы яшчэ адзін дом пра да лі з 
аў кцы ё ну, бо бліз ка ад го ра да, — за клю чы ла Іна Ана то леў на.

Але пра да юц ца та кія да мы рэд ка, бо ёсць за ка на даў чы ню анс. Пра даць 
ні чый ны дом тан на нель га, бо трэ ба пра вес ці ацэн ку, якую мо жа зра біць 
толь кі агенц тва па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і зя мель ным ка даст ры. У кан-
чат ко вы кошт ува хо дзяць усе вы дат кі па ацэн цы, а так са ма па афарм лен ні 
до ма і ўчаст ка. Ва ўмо вах, на прык лад, Брэсц ка га ра ё на атрым лі ва ец ца 
су ма не менш за тры ты ся чы до ла раў у эк ві ва лен це. Вы хо дзіць, знес ці та кі 
дом мож на, а пра даць тан на — нель га. Вось і не зай ма юц ца гэ тым сель са-
ве ты, бо кло пат вя лі кі, а вы нік не прад ка заль ны. Па мя таю, як адзін кі раў нік 
мяс цо вай ула ды з за да валь нен нем рас каз ваў, што яны ня даў на знес лі дом 
па бу до вы 1905 го да, які доў га слу жыў вяс ко вым дзе цям шко лай. І шка да 
ста ла, за шчы ме ла неш та ўнут ры, што та ко му, па сут нас ці гіс та рыч на му, 
аб' ек ту не да лі шан цу.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Між тым утры ман не ста ро га 
фон ду абы хо дзіц ца ня тан на. 
Толь кі ў Грод не, дзе са мы вя-
лі кі не за се ле ны жы лы фонд, 
на гэ та ідзе 30 ты сяч руб лёў 
што год. Боль шасць бу дын-
каў зна хо дзіц ца ў гіс та рыч най 
част цы го ра да, дзе ўчаст кі ма-
юць вы со кі ка даст ра вы кошт, 
але ме ры не пры ма юц ца па 
5—10 га доў. У вы ні ку — жыл лё 
пры хо дзіць у за ня пад.

— Не за се ле нае жыл лё — гэ-
та не аб грун та ва ныя рас хо-
ды бюд жэ ту, і да яго бу дзем 
ста віц ца як да дзяр жаў най 
ма ё мас ці з усі мі ад па вед ны-
мі на ступ ства мі, — пад крэс ліў 
стар шы ня Ка мі тэ та дзярж-
кант ро лю Гро дзен скай воб-
лас ці Ана толь ДА РОЖ КА. — 
І ка лі жы лы фонд не за хоў ва-
ец ца на леж ным чы нам, трэ ба 
пад лі чыць на не се ныя стра ты і 
пры цяг нуць да ад каз нас ці тых, 
хто гэ та да пус ціў.

Га рад скія ўла ды згод ны з 
тым, што ра бо та па ска ра чэн ні 
не за се ле на га і ава рый на га жы-
ло га фон ду ідзе ма руд на. Як 
рас тлу ма чыў на мес нік стар-
шы ні Гро дзен ска га гар вы-
кан ка ма Анд рэй БОЛТ РЫК, 
ёсць спа дзя ван ні на про даж 
ава рый ных аб' ек таў. Але, каб 
вы ста віць іх на аў кцы ён, трэ ба 
пе ра вес ці жы лыя па мяш кан ні ў 
не жы лыя, а гэ та ма руд ны пра-
цэс, бо ён за кра нае ін та рэ сы 
лю дзей, якія там за рэ гіст ра ва-
ны. Так са ма не маг чы ма пе ра-
вес ці жы лыя па мяш кан ні ў не-
жы лыя, ка лі ня ма аў та ном на га 
вы ха ду. Гэ ту праб ле му мож на 
ўрэ гу ля ваць толь кі на ўзроў ні 
за ка на даў ства. Дзе та кіх пе ра-
шкод не бы ло, усе па мяш кан ні 
рэа лі за ва ны, за пэў ніў Анд рэй 
Болт рык.

Вя дзец ца ра бо та па зно се 
ста рых бу дын каў. Тры з шас-
ці за пла на ва ных ужо зне се на. 
Ра зам з тым тут імк нуц ца мак-
сі маль на за ха ваць гіс та рыч ны 
цэнтр і яго драў ля ны квар тал 
Но вы свет, та му ад мо ві лі ся ад 
зно су не каль кіх да моў, а пра-
па ну юць іх ін вес та ру.

Дзяр жаў ныя кант ра лё ры 
вы яві лі і та кі факт: да ныя аб 
на яў нас ці пус ту ю ча га жы ло га 
фон ду гар вы кан ка ма і ста-
тыс ты кі не су па да юць. Пры-
чым та кая сі ту а цыя скла ла ся 
ва ўсіх ра ё нах. Гэ та свед чыць 
аб тым, што на мес цах не за-
бяс печ ва юц ца ін вен та ры за-
цыя дзяр жаў най ма ё мас ці і 
яе ўлік. Гэ та, у сваю чар гу, не 
да зва ляе мяс цо вым ор га нам 
са ма кі ра ван ня пры маць эфек-
тыў ныя кі раў ніц кія ра шэн ні па 
вы дзя лен ні срод каў на доб ра-
ўпа рад ка ван не жы ло га фон ду. 
Та му мно гія і не за ся ля юц ца ў 
та кія да мы, асаб лі ва ў сель-
скай мяс цо вас ці.

За кон 
у да па мо гу
Сі ту а цыя з пус ту ю чы мі аб'-

ек та мі ў воб лас ці не са мая 
гор шая. Не уцяг ну ты ў аба рот 
1,8 % усяе ка му наль най улас-
нас ці. У цэ лым па кра і не гэ ты 
па каз чык на 1 кра са ві ка скла-
дае 2,5 %. Пла ны па ска ра чэн-
ні коль кас ці пус тых бу дын каў 
у воб лас ці з кож ным го дам 
рас туць.

Сё ле та не аб ход на ўцяг-
нуць у аба рот 103 аб' ек ты ка-
му наль най улас нас ці. Яшчэ 
амаль 70 пе рай шлі з па пя-
рэд ніх га доў і бу дуць вы стаў-
ляц ца аль бо за ад ну ба за вую 
ве лі чы ню, аль бо з па ні жэн нем 
да 80 %. У ка мі тэ це дзярж ма-
ё мас ці ра яць смя лей па ды хо-
дзіць да ра бо ты па ўвя дзен ні 
пус ту ю чых аб' ек таў у гас па-
дар чы аба рот.

— У нас ня ма аба вя за цель-
стваў, якія б дэ пу та ты не змаг лі 
«раз ру ліць» згод на з нар ма-
тыў на-пра ва вой ба зай. Ба дай 
што па кож ным аб' ек це ёсць 
шля хі вы ра шэн ня. Асоб ную 
ўва гу вар та звяр нуць на аб'-
ек ты, якія не пра да дзе ны за 
апош нія тры га ды, — ад зна чае 
Аляк сандр Віс куб.

Ра ды каль ныя ме ры па-
трэб ны ў тых ра ё нах, дзе 
мно га пус ту ю чых бу дын каў. 
У Гро дзен скай воб лас ці гэ-
та го рад Грод на, Шчу чын скі 
і Свіс лац кі ра ё ны. Ка мі сі ям 
на мес цах важ на вы зна чыць 
да лей шы кі ру нак ра бо ты па 
ўцяг ван ні ў аба рот пус тых бу-
дын каў, бо іх коль касць па-
вя ліч ва ец ца і з імі трэ ба неш-
та ра біць. Ідзе ап ты мі за цыя 
дзі ця чых са доў, школ, клу баў 
у сель скай мяс цо вас ці. На ба-
ланс рай вы кан ка маў пе ра да-
юц ца аб' ек ты рэс пуб лі кан-
скай улас нас ці. Трэ ба быць 
га то вы мі, каб вы ра шыць іх 
да лей шы лёс. Тым больш 

што пра ва вая ба за ў гэ тым 
кі рун ку ўдас ка наль ва ец ца. 
Так, ле тась з'я віў ся ўказ, які 
да зва ляе спіс ваць стра ты за 
кошт да дат ко ва га ка пі та лу 
пры пе ра да чы аб' ек таў спа-
жыў ка а пе ра цыі. А яны скла-
да юць знач ную до лю пус ту-
ю чых бу дын каў, на прык лад 
у Ка рэ ліц кім ра ё не іх больш 
за 20. Мно гія даў но за кі ну ты 
і за рас лі бур' я ном.

Спрас ціў ся і пра цэс бяз вы-
плат най пе ра да чы ма ё мас ці ад 
ад на го дзяр жаў на га ўлас ні ка 
да дру го га. Ця пер пры пе ра да-
чы на ба ланс не трэ ба ра біць 
ры нач ную ацэн ку. Ёсць «па-
слаб лен ні» для не пры ваб ных 
для ін вес та раў аб' ек таў. У пры-
ват нас ці, бы лых ва ен ных баз 
не ка то рых ра ё наў воб лас ці. 
Пас ля ад аб рэ ння Мі на ба ро-
ны, МНС і ін шы мі ве дам ства мі, 
аб лас ны Са вет дэ пу та таў за-
цвер дзіў пе ра лік аб' ек таў, якія 
мож на не ўклю чаць у гас па-
дар чы аба рот. Але яны па він-
ны мець ага ро джу і не ўяў ляць 
не бяс пе кі для на ва кол ля.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 
фота аўтара.

ЯК ПА ЗБЕГ НУЦЬ ЯК ПА ЗБЕГ НУЦЬ 
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па паў ня юць бюд жэт, 
страч ва юць

Не за се ле нае 
жыл лё — гэ та 

не аб грун та ва ныя 
рас хо ды бюд жэ ту, 
і да яго бу дзем 
ста віц ца як да 
дзяр жаў най ма ё мас ці 
з усі мі ад па вед ны мі 
на ступ ства мі. 
І ка лі жы лы фонд 
не за хоў ва ец ца 
на леж ным чы нам, 
трэ ба пад лі чыць 
на не се ныя стра ты 
і пры цяг нуць да 
ад каз нас ці тых, хто 
гэ та да пус ціў.


