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УКАЗ № 100

КАБ БЫЎ ПА РА ДАК...
На Шу мі лін шчы не, па чы на ю чы з 2012-га, 
ка лі быў пад пі са ны Указ № 100 «Аб ме рах па 
ўдас ка на лен 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», і да кан ца мі ну ла га го да ў 
гра ма дзян пры ня лі 136 апа вя шчэн няў аб 
на ме ры вы ка рыс тоў ваць да мы. Гас па да ры 
пры вя лі ў па ра дак 121 пус ту ю чы дом. 
Зне се на 219 ста рых бу дын каў.

ПА ВОД ЛЕ рас па ра джэн ня стар шы-
ні рай вы кан ка ма ў ад па вед нас ці з 

па тра ба ван ня мі ўка за дзей ні чае ка мі сія па 
аб сле да ван ні ста ну та ко га жыл ля ў сель скай 
мяс цо вас ці. Яе ра бо та сіс тэм ная: яна пла ну-
ец ца, рэ гу ляр на пра вод зяц ца па ся джэн ні. 

— Пад час фар мі ра ван ня пра ек таў бюд-
жэ таў пяр віч на га ўзроў ню на чар го вы фі-
нан са вы год пра ду гледж ва юц ца срод кі на 
знос, а каб у сель вы кан ка мах ра зу ме лі ўсе 
ню ан сы пры вы ка нан ні ўка за, пра вод зяц-
ца се мі на ры, — рас каз вае стар шы ня Шу-
мі лін ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Іры на НО ВІ КА ВА.

На се сі ях ра ён на га і сель скіх Са ве таў, па-
ся джэн нях прэ зі ды у ма рай са ве та, сель вы-
кан ка маў раз гля да юц ца пы тан ні па рэа лі за-
цыі ўка за. Што год аб сле ду юц ца ўсе сель скія 
на се ле ныя пунк ты, за цвяр джа юц ца ад па-

вед ныя спі сы. На схо дах гра ма дзян, пад час 
Дзён ра бо ты з на сель ніц твам лю дзям рас-
каз ва юць пра на ступ ствы без гас па дар ча га 
ўтры ман ня жыл ля...

Дзе ян не Ука за № 100 на кі ра ва на 
на ска ра чэн не коль кас ці пус ту ю чых і 
ста рых да моў. А, зна чыць, у пер шую 
чар гу на пры вя дзен не ў па ра дак сель-
скіх ся дзіб і зя мель ных участ каў, якія 
за ста лі ся не за па тра ба ва ныя. Пра ду-
гле джа ны і знос не  пры дат ных да вы-
ка ры стан ня да моў. Дак лад нае вы ка-
нан не па ла жэн няў ука за па тра буе сур'-
ёз най кар пат лі вай ра бо ты з улас ні ка мі 
па пры вя дзен ні ў па ра дак пус ту ю чых 
бу дын каў, вы зна чэн ні мэт да лей ша-
га вы ка ры стан ня да моў, пры зна ных 
ра шэн ня мі су да ні чый ны мі.

— Знос, да рэ чы, ужы ва ец ца як край няя 
ме ра. Яна да ты чыц ца ў боль шай сту пе ні ста-
рых, не пры дат ных бу дын каў, якія не вы ка-
рыс тоў ва юц ца па пры зна чэн ні больш за тры 
га ды, — пра цяг вае Іры на Но ві ка ва.

За 2017 год у ра ё не знес лі 58 ста рых 
да моў. У тым лі ку за дзяр жаў ныя гро шы 
(6,2 ты ся чы руб лёў) — 17 ста рых да моў з гас-
па дар чы мі па бу до ва мі.

Як ад зна чы ла Іры на Но ві ка ва, най больш 
ак тыў на рэа лі зу ец ца ўказ на тэ ры то ры ях 
Лаў жан ска га, Міш не віц ка га, Обаль ска га 
сель са ве таў.

ЗНОС ста рых да моў ад бы ва ец ца па 
ра шэн ні су да або сель вы кан ка ма са 

зго ды ўлас ні ка (пра ва ўла даль ні ка).
— У пры ват нас ці, ка лі па мер лі ўла даль-

ні кі, а сва я кі не ўсту пі лі ў пра вы спад чы ны, 
і до гляд за до мам і зя мель ным участ кам 
не ажыц цяў ля ец ца. Дзе ян не Ука за № 100 
да зва ляе за кон на пры няць ме ры па пры-
вя дзен ні іх у па ра дак. Спад чын ні кі ма юць 
пра ва пры няць ра шэн не аб да лей шым лёсе 
до ма па вод ле прад пі сан ня сель вы кан ка ма. 
У вы пад ку не пры няц ця мер з бо ку на шчад-
каў, лёс до ма і зя мель на га ўчаст ка вы ра шае 
суд, — рас каз вае стар шы ня Обаль ска га 
сель вы кан ка ма Мі ка лай БУД НЕ ВІЧ.

Быў вы па дак, ка лі гас па да ры па мер лі, іх 
сы ну і да чцэ дом, як яны па цвер дзі лі, не быў 
па трэб ны. Рых та ва лі ся да ку мен ты на знос 
до ма па ра шэн ні сель ска га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та са зго ды ўлас ні ка (пра ва ўла даль-
ні ка). Але не ўза ба ве пры ехаў трэ ці сын, які 
па жа даў вы ка рыс тоў ваць баць коў скі дом. 
Сён ня дом пры ве дзе ны ў па ра дак...

— Та му трэ ба дак лад на ве даць, коль кі 
свая коў за ста ло ся пас ля смер ці ўлас ні каў, 

ка му з іх мо жа спат рэ біц ца жыл лё, — тлу-
ма чыць Мі ка лай Буд не віч. — А яшчэ бы лі 
скла да нас ці з по шу кам ра сі ян, якія ў свой 
час ку пі лі да мы «з рук у ру кі», і доў гі час не 
пры яз джа лі. Жыл лё за ста ва ла ся без на гля-
ду, ра мон ту. На са мрэч праб ле ма іх знай сці. 
Але атрым лі ва ец ца! У Санкт-Пе цяр бур гу, на-
прык лад. Ад праў ля ем ліс ты, у якіх пад ра бяз-
на ўсё тлу ма чым. Цярп лі ва ча ка ем ад ка зы.

МІ КА ЛАЙ Буд не віч пад лі чыў, што ў 
ся рэд нім на руй на ван не до ма ра-

зам з гас па дар чы мі па бу до ва мі з бюд жэ ту 
трэ ба па тра ціць больш за 400 руб лёў. Уся го 
пад час дзе ян ня ўка за на тэ ры то рыі сель са-
ве та знес лі больш за 50 да моў, у тым лі ку 
ле тась — 10.

— Два да мы ра за бра лі ра та валь ні кі. Бу-
даў ні чыя ад хо ды ў ад па вед нас ці з па тра-
ба ван ня мі эка ла гіч на га за ка на даў ства па-
дзя ля лі па ві дах: драў ні ну вы ка рыс та лі для 
ка цель най, рэшт кі бі та га шкла, ме та ла ло му 
зда лі ў якас ці дру гас най сы ра ві ны. А дроб-
не ную цэг лу, шы фер і г. д. ад вез лі на па лі гон 
ка му наль ных ад хо даў.

Зя мель ныя ўчаст кі пас ля зно су і рэ куль-
ты ва цыі вы ка рыс тоў ва юц ца для бу даў ніц тва 
жыл ля, ага род ніц тва, вя дзен ня аса біс тых 
пад соб ных гас па да рак.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 

Д
ЗЯ КУ Ю ЧЫ з'яў лен ню 

дроб ных гуль цоў на 

біз нес-рын ку ў дзяр жа ве 

з'яў ля ец ца кан ку рэн цыя, 

па шы ра ец ца сфе ра па слуг, а 
ай чын ная эка но мі ка становіцца 
больш стабільнай. Ад нак 
рэ аль насць та кая, што сён ня ў 
Бе ла ру сі ры зы ка ваць і ўкла даць 
усе гро шы ва ўлас ную спра ву ма ла 
хто га то вы, асаб лі ва ў ад да ле ных 
рэ гі ё нах. Наш ка рэс пан дэнт 
ад пра віў ся ў Брас лаў скі ра ён, 
каб аб мер ка ваць праб ле мы і 
перс пек ты вы ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва, а так са ма 
ад шу каць прык лад па спя хо ва га 
біз не су на ад лег лас ці больш чым 
за 250 кі ла мет раў ад Мін ска.

Па зі цыя ўла ды
Стар шы ня Брас лаў ска га ра-

ён на га Са ве та дэ пу та таў Ні на 
ПУ ЧЫН СКАЯ сцвяр джае, што 
сён ня ў ра ё не ства ра юц ца спры-
яль ныя ўмо вы для раз віц ця дроб-
на га і ся рэд ня га прад пры маль ніц-
тва. «Пра гэ та свед чаць і ліч бы: у 
нас па ста не на пер ша га сту дзе ня 
за рэ гіст ра ва ны 464 суб' ек ты гас-
па да ран ня ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су, — ад зна чы ла дэ пу тат. — 
З іх 97 — юры дыч ных, што для 
сель ска га ра ё на до сыць шмат. Як 
ства ра юц ца ўмо вы? Ад дзе лы эка-
но мі кі аказ ва юць кан суль та цый-
ную, ар га ні за цый ную і ме та дыч-
ную да па мо гу, пра да стаў ля юць 
пля цоў кі і дзяр жаў ную ма ё масць, 
якая не вы ка рыс тоў ва ец ца. Так, 
ле тась бы ло вы дзе ле на шэсць зя-
мель ных участ каў».

Што да ты чыц ца ха рак та ру ма-
ло га і ся рэд ня га прад пры маль-
ніц тва ра ё на, то ка ля 40 % — гэ та 
ган даль, ня ма ла біз нес-пра ек таў 

у бу даў ніц тве, транс парт най сфе-
ры, фер мер скай гас па дар цы і рэ-
клам най дзей нас ці.

«Ад но з праб лем ных пы тан няў 
у гэ тым кі рун ку — не заў сё ды ёсць 
пра ва ўста наў лі валь ныя да ку мен-
ты на дзяр жаў ную ма ё масць, — 
рас ка за ла Ні на Пу чын ская. — Так, 
ёсць гра фік па ўклю чэн ні ў гас па-
дар чы аба рот та кой ма ё мас ці, і ён 
за цвер джа ны стар шы нёй ра ён на-
га вы ка наў ча га ка мі тэ та, але не 
заў сё ды ёсць на леж ная коль касць 
фі нан саў, та му скла да на зра біць 
гэ та хут ка».

Ад сюль і праб ле ма: па тэн цый-
на му ін вес та ру мо жа спа да бац ца 
за кі ну ты ху тар або кра ма на ўскра-
і не вёс кі, але без да ку мен таў ні пра 
які про даж га вор кі быць не мо жа. 
Стар шы ня Брас лаў ска га ра ён на-
га Са ве та дэ пу та таў пад крэс лі ла, 
што гэ ты ас пект ак тыў на пра пра-
цоў ва ец ца. «З ра бо тай служ баў 
пы тан няў ня ма, праб ле ма толь кі 
ў фі нан сах, і яна па этап на вы ра-
ша ец ца».

На дум ку Ні ны Пу чын скай, сён-
ня дзяр жа ва ідзе на су страч тым, 
хто хо ча ад крыць сваю спра ву, і 
ні я кіх бар' е раў у за ка на даў стве 
для гэ та га ня ма. «На прык лад, 
зме ны ў за ка на даў чай ба зе, якія 

спры я юць раз віц цю ра мес ніц тва. 
У нас 124 ра мес ні кі ў ра ё не, а но-
ва ўвя дзен ні да зво лі лі ім пра да-
ваць свае ра бо ты са ма стой на, на 
асно ве гра ма дзян ска-пра ва вых 
да га во раў з юры дыч ны мі асо ба-
мі і прад пры маль ні ка мі. Яны на ват 
ма юць пра ва на ву чаць ін шых асоб 
сва ёй дзей нас ці. Гэ та да зво лі ла 
па шы рыць і спектр па слуг, — пад-
крэс лі ла дэ пу тат. — Та му і рас це 
коль касць лю дзей, якія жа да юць 
гэ тым зай мац ца».

Вя до ма, у пэў най сту пе ні пос-
пех Брас лаў ска га ра ё на — гэ та 
пры род ныя рэ сур сы і сур' ёз ны 
ту рыс тыч ны па тэн цы ял, зга джа-
ец ца Ні на Пу чын ская. Не су мнен-
на, гэ та дае штур шок для раз віц ця 
біз не су. «Так, у між се зон не за паў-
няль насць баз ад па чын ку скла дае 
40 %, та ды як улет ку гэ ты па каз-
чык да ся гае 100 %, — да дае яна. — 
Але ска жы це, ка му не пе ра шка-
джае се зон насць?»

Ла маць — не бу да ваць
«Ка лі я па чу ла, што хо чуць зра-

біць на гэ тым мес цы, не па ве ры ла, 
што та кое маг чы ма, — ка жа стар-
шы ня Мя жан ска га сель вы кан ка ма 
Жан на АКУ ЛА па да ро зе ў ка фэ 
«Струс цян скі пры ту лак». — Вя до-
ма, я спа дзя ва ла ся на леп шае, але 
пла ны бы лі за над та ўжо гран ды-
ёз ныя».

Ка фэ зна хо дзіц ца ў вёс цы 
Струс та (ад сюль і наз ва), ка ля тра-
сы Брас лаў—га ра Ма як. Гэ та за раз 
яно вы гля дае пры ваб на, тэ ры то-
рыя акуль ту ра на, але яшчэ шэсць 
га доў та му тут ста яў ста ры дом, які 
па ка сіў ся ад уз рос ту, а зям ля ўся 
бы ла ў за рас ні ку.

Як час та бы вае, усё вы ра шыў 
эн ту зі язм ад на го ча ла ве ка: Аляк-
сандр ША КЕЛЬ уба чыў у гэ тым 

мес цы па тэн цы ял,таму з го ду ў год 
ро біць яго ўсё больш кам форт ным 
для сва іх гас цей. «Да рэ чы, сце ны я 
па кі нуў тыя ж, па мя ня лі толь кі дах. 
Па сут нас ці, дом зда быў но вае 
жыц цё, — ад зна чае Аляк сандр. — 
Як з'я ві ла ся ідэя? Я зай ма ю ся аг-
ра ту рыз мам ужо 12 га доў, ёсць 
і ся дзі ба, але я звяр нуў ува гу на 
ад сут насць па слуг. А якая ў пер-
шую чар гу па трэб на па слу га, ка лі 
вы пры яз джа е це на ад па чы нак? 
Пра віль на, па ес ці хат няе».

Што да ты чыц ца гра шо вых 
укла дан няў, якія за бяс пе чы лі па-
сту по вае ад наў лен не до ма, то ўсе 
срод кі — гэ та аса біс тыя збе ра жэн ні 
ўла даль ні ка. «Вя до ма, крэ дыт ныя 
рэ сур сы і ра ней, і сён ня вы да юц ца 
пад за над та вя лі кі пра цэнт. Ка лі 
ка заць пра суб сі да ван не, то яно 
ў нас ад сут ні чае, — да дае Аляк-
сандр. — Але не за бы вай це, што 
ў мя не на ўсё пай шло шэсць га-
доў: неш та за раб ляў, пра даў аг-
ра ся дзі бу — гро шы пай шлі сю ды. 
Я ра зу мею: укла дзе ныя гро шы не 
вер нуц ца ні заўт ра, ні на ват пас-
ля заўт ра. Пы тан не не ў тым, каб 
уклас ці і «ад біць» іх праз тры га ды. 
Пы тан не ў тым, каб атрым лі ваць 
ста біль ны да ход».

Так са ма прад пры маль нік лі-
чыць, што сён ня ўмо вы для па-
спя хо вай рэа лі за цыі біз нес-ідэй 
ство ра ны, ад нак іх не аб ход на 
да паў няць і па шы раць. «Што гэ та 
азна чае? На прык лад, спро шча нае 
па дат ка аб кла дан не. Ёсць та кое 
сло ва злу чэн не — раз дзель ны ўлік. 
Я ле там за ха цеў пра па на ваць гас-
цям пяць веласіпедаў, а гэ та ўжо 
атрым лі ва ец ца пра кат, або ін шы 
від дзей нас ці. Раз дзель ны ўлік у 
та кім вы пад ку як афарм ля ец ца? — 
пы та ец ца біз нес мен. — Фор му, 
якую нам даў Прэ зі дэнт, не аб-
ход на на поў ніць. І гэ та ад бу дзец-

ца — прос та па трэб ны час. З тым 
жа ве ла пра ка там — я ж па ві нен усё 
ве даць на пе рад, та му што зай ма-
ю ся біз не сам і ду маю аб стра тэ гіі 
раз віц ця. І тут вы ра шае кож ная 
дро бязь, якую лепш рас тлу ма-
чыць у за ка на даў стве. Праб ле ма 
ў вы раз на сці тлу ма чэн няў».

Сён ня ў Аляк санд ра пра-
цуюць тры ча ла ве кі — усе 
мяс цо выя, ад нак больш ён 
узяць не мо жа, па коль кі за рэ-
гіст ра ва ны як ін ды ві ду аль ны 
прад пры маль нік. «Я га то вы 
браць шэсць! — пад крэс лі-
вае ён. — Ах вот ныя ёсць, але 
я — не ма гу. У мя не ўзні кае 
пы тан не: ча му? Мне зда ец ца, 
трэ ба даць гэ тыя паў на моц-
твы мяс цо вай ула дзе. Ка лі 
бач на, што біз нес мен пра цуе 
сум лен на, то ча му б асоб на 
не раз гле дзець пы тан не аб 
тым, каб да зво ліць яму ўзяць 
яшчэ трох ча ла век?»

На пы тан не аб тым, ча му ін-
ды ві ду аль ны прад пры маль нік не 
пе ра тво рыц ца ў ААТ, ён ад каз вае, 
што не спра віц ца з да ку мен та а ба-
ро там і ін шы мі фак та ра мі.

Біз нес Аляк санд ра Ша ке ля па-
цвяр джае тэ зіс аб тым, што сён ня 
ўста но вам не аб ход ная раз на пла-
на васць, асаб лі ва ў рэ гі ё нах. Так, 
у ка фэ ёсць біль ярд і аэ ра ха кей, 
а на тэ ры то рыі прад пры маль нік 
па ста віў ма лень кую лаз ню-боч-
ку на ча ты рох ча ла век і ман гал, 
зра біў дзі ця чую пля цоў ку. У пла-
нах — да ра біць пля цоў ку для ка-
ра ва не раў: вы вес ці на пар коў ку 
элект рыч насць і ва ду. Га лоў нае — 
не ста яць на мес цы, па коль кі што 
без па ста ян на га раз віц ця біз нес 
доў га не пра цяг не.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Што ад бы ва ец ца з ма лым прад пры маль ніц твам 
уда ле чы ні ад ста лі цы?

БІЗ НЕС-АСЯ РОД ДЗЕ

«У МЯ НЕ ПРА ЦУЮЦЬ ТРЫ ЧА ЛА ВЕ КІ, «У МЯ НЕ ПРА ЦУЮЦЬ ТРЫ ЧА ЛА ВЕ КІ, 
але я на няў бы шэсць!»але я на няў бы шэсць!»

Я ра зу мею: 
укла дзе ныя гро шы 

не вер нуц ца ні заўт ра, 
ні на ват пас ля заўт ра. 
Пы тан нене ў тым, 
каб уклас ці і «ад біць» 
іх праз тры га ды. Пы тан не 
ў тым, каб атрым лі ваць 
ста біль ны да ход».


