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— Ма рат Ге на дзье віч, шмат га-
во рыц ца пра тое, што Усе бе ла рус кі 
сход — но вая фор ма, у якой ува соб ле-
на тра ды цыя пры маць ра шэн ні ра зам, 
су поль на. Ці са праў ды яна ні ко лі не 
пе ра ры ва ла ся?

— Ад ра зу ха чу ска заць, што мы, бе-
ла ру сы, на цыя ка лек тыў на га кі рун ку, мы 
не ін ды ві ду а ліс ты. Гэ та звя за на з на шай 
гіс то ры яй яшчэ са ста ра жыт ных ча соў. Я 
маю на ўва зе ве ча, якія ад бы ва лі ся ў Кі еў-
скай, На ўга род скай, а так са ма ў По лац кай 
Ру сі. Гэ та сход да рос лых муж чын го ра да, 
на якім вы ра ша лі ся пы тан ні вай ны і мі ру, 
за клю чэн ня ва ен ных і ганд лё вых да га во-
раў, са юзаў, у тым лі ку шлюб ных. Ін шы мі 
сло ва мі — гэ та фор ма ка лек тыў на га пры-
няц ця ра шэн няў. У той час гэ та быў акт 
дэ ма кра тыі, у якім князь у мір ны час меў 
пра ва на сло ва на роў ных з ін шы мі ўдзель-
ні ка мі ве ча. Пад час вай ны ўла да цал кам 
пе ра хо дзі ла ў ру кі кня зя і яго дру жы ны.

У Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім бы лі сей-
мы, сой мі кі, роз на га кштал ту за ка на даў-
чыя фор мы ўла ды. Праў да, ка лі ўсход не-
сла вян ская тра ды цыя пай шла па шля ху 
цэнт ра лі за ва най ула ды ў асо бе ма нар ха, 
кня зя, ца ра, то на тэ ры то рыі ВКЛ, больш 
бліз кай да Еў ро пы, на ад ва рот, на зі ра-
ла ся дэ цэнт ра лі за цыя ўла ды. Пад час 
іс на ван ня Рэ чы Па спа лі тай у яе сіс тэ-
ме іс на ва ла пра ва «лі бе рум ве та», якое 
да зва ля ла лю бо му чле ну за ка на даў ча га 
ор га на не да ваць зго ду на пэў нае ра шэн-
не. Трыс та ча ла век згод ны, адзін не — і 
ра шэн не не пры ня та. Гэ та вы ключ ная 
фор ма дэ ма кра тыі, якая па ка за ла ся бе 
не эфек тыў най і, на дум ку гіс то ры каў, ме-
на ві та ў тым лі ку і з-за яе Рэч Па спа лі тая 
раз ва лі ла ся.

— А што ад бы ва ла ся ў часы, ка лі 
на шы зем лі на ле жа лі Ра сій скай ім пе-
рыі?

— На жаль, бе ла рус кія зем лі зна хо-
дзяц ца на раз ло ме цы ві лі за цый. На та кім 
раз ло ме зна хо дзіц ца і Укра і на. Пры бал-
тый скія кра і ны больш на блі жа ны да еў-
ра пей скай част кі. Гэ та ві даць і па тых 
па лі тыч ных рэа лі ях, якія па ну юць сён ня.

Ка лі бе ла рус кія зем лі ста лі част кай 
Ра сій скай ім пе рыі — Паў ноч на-За ход нім 
кра ем, на ват у тых умо вах бе ла ру сы ўжо 
маг лі раз ві вац ца не толь кі як на род насць, 
але і як на род. Та му гэ ты пе ры яд, я лі чу, 
сыг раў на ру ку фар мі ра ван ню бе ла рус-
кай на цыі. Паў ноч на-За ход ні край ужо на 
па чат ку мі ну ла га ста год дзя па чаў фар-
мі ра вац ца як са ма быт ная, спрад веч ная 
тэ ры то рыя бе ла ру саў.

Пас ля бы лі спро бы ства рэн ня бе ла-
рус кай дзяр жаў нас ці ва ўмо вах ня мец кай 
аку па цыі — так з'я ві ла ся Бе ла рус кая На-
род ная Рэс пуб лі ка. Гэ та этап у раз віц ці 
фар мі ра ван ня дзяр жаў нас ці, але трэ ба 
пры знаць, што спро ба ства рэн ня рэс-
пуб лі кі бы ла ня ўда лай. Ды і ўво гу ле, пра 
якую дзяр жаў насць мож на ка заць ва ўмо-
вах аку па цыі? За тым па на ва ла са вец кая 
дзяр жаў насць. Яна транс фар ма ва ла ка-
лек тыў ную свя до масць бе ла ру саў і ўва-
со бі ла ся ў вы гля дзе Вяр хоў ных Са ве таў 
БССР, прад стаў ні коў вы ка наў чай ула ды 
ў Са ве тах на род ных ка мі са раў. У той час 
Бе ла русь пе ра жы ла вя лі кія ва ен ныя вы-
пра ба ван ні ўлас най дзяр жаў нас ці. Але 
во пыт іс на ван ня пры са вец кай ула дзе 
даў нам, бе ла ру сам, маг чы масць раз-
віць но выя фор мы ка лек ты віз му, за сна-
ва ныя на ўлас ці вых для на ша га на ро да 
тра ды цы ях.

— А што ты чыц ца пла наў на пяць 
га доў, якія скла да лі ся ў са вец кі час?

— Яны ме лі на ўва зе не прос та па-
ста ноў ку за дач, але па ры ван не ма сы 
лю дзей, на ро да, ка лек ты ву, дзяр жа вы ў 
да сяг нен ні та го, дзе ля ча го мы жы вём. Я, 
на прык лад, жы ву дзе ля сва іх дзя цей. Не 
ха чу, каб яны з'е ха лі ў Еў ро пу ці Злу ча-
ныя Шта ты Аме ры кі. Ха чу, каб яны жы лі 
на зям лі сва іх прод каў і пра ца ва лі тут. Та-
му і пра цую тут, у Бе ла ру сі, каб ма ім дзе-
цям, а по тым і ўну кам, жы ло ся ле пей.

— І ўсё ж та кі, на ва шу дум ку, ка лі тра-
ды цыя ка лек ты віз му пе ра пы ня ла ся?

— У 1990-я га ды. Та ды праб ле ма за-
клю ча ла ся ў тым, што нас ра за рва лі, 
раз' яд на лі. 70 га доў жы лі ў адзі най кра-
і не, па кут ва лі ра зам пад час Вя лі кай Ай-
чын най вай ны, пас ля ка та стро фы на Чар-
но быль скай АЭС, а пас ля ака за лі ся адзін 
ад на му не па трэб ныя. Той час змя ніў не 
на шу пад свя до масць, а ген ную струк ту ру 
ка лек ты віз му: на ву чыў жорст ка му ін ды-
ві ду а ліз му, праг ма тыч най на ву цы вы жы-

ван ня. Гэ та зда ры ла ся не толь кі з на мі, 
але і з усі мі жы ха ра мі бы ло га СССР.

З'я віў ся проб ліск над зеі, ка лі пас ля 
атры ман ня не за леж нас ці, ня гле дзя чы на 
ўсе гла баль ныя зме ны не толь кі ў кра і не, 
але і ў свя до мас ці бе ла ру саў, мы ўзя лі ся 
наш агуль ны «дом» ла таць, да бу доў ваць, 
ад наў ляць. Па фак це — ства раць но вы. 
І са мае га лоў нае, што ў гэ тым до ме мы 
не ве да ем, што та кое кроў і вай на. Так, у 
нас не са мыя вы со кія зар пла ты; у сіс тэ-
ме кі ра ван ня, як і ў лю бой ін шай сіс тэ ме, 
ёсць не па лад кі, але мы жы вём у на шым 
агуль ным до ме ў мі ры і спа коі.

Са мае га лоў нае ў на шай кра і не — гэ та 
ча ла век. Але ча сам мы над та бес кла пот-
ныя, мы не ба чым, як на зям лі на шых су се-
дзяў га рыць агонь і раз ры ва юц ца бом бы. 
У са вец кі час быў ло зунг: «Лю дзі, будзь це 
піль ны мі!» А я да даў бы, што і адзі ны мі. Бо 
па асоб ку нас ра за рвуць. Мэ та Усе бе ла рус-
ка га схо ду не столь кі ў аб мер ка ван ні са-
цы яль на-эка на міч ных па каз чы каў, коль кі ў 
па сы ле ўла ды да на ро да, што мы па він ны 
быць ра зам. Інакш праз ста год дзе нас бу-
дуць вы ву чаць па ле та пі сах як па мер лы на-
род. Ідэі ед нас ці пры трым лі ва юц ца і тыя, хто 
не згод ны з па лі ты кай дзе йнай ула ды.

— Ёсць по гляд, што Усе бе ла рус кі 
сход — фор ма за сты лая, не ад па вед-
ная ча су.

— Не ва ўсіх кра і нах све ту ўла да іні-
цы юе раз мо ву з прад стаў ні ка мі на ро да. У 
нас ёсць Па слан не Прэ зі дэн та, звер ну тае 
да на ро да і за ка на даў чай ула ды. Але ўла-
да ўсё ж та кі бя рэ на ся бе аба вя за цель-
ства раз мо вы з прад стаў ні ка мі на ро да, 
каб ска заць ад кры та: што да сяг ну та, а 
што не, ча му так ад бы ло ся. І каб лю дзі 
дак лад на ра зу ме лі, ку ды да лей ру ха ец ца 
кра і на, а пас ля пе рад алі гэ та сва ім ка-
лек ты вам. Ула да бя рэ на ся бе аба вя зак 
ка заць не толь кі пра доб рае, але і пра 
тое, што не атры ма ла ся, і тлу ма чыць, 
ча му так вый шла, дае спра ва зда чу аб 
зроб ле ным. Усе бе ла рус кі сход — гэ та акт 
ед нас ці ўла ды і на ро да, усіх нас — гра ма-
дзян на шай род най Бе ла ру сі!

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by

Ма рат ЖЫ ЛІН СКІ:

«ЖА ДАН НЕ БЫЦЬ РА ЗАМ — 
У ПАД СВЯ ДО МАС ЦІ БЕ ЛА РУ САЎ»
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Гэ тыя сот кі да ва лі нам та ды на 
ўскрай ку вёс кі. Ад нак учас так не ўва хо-
дзіць у склад са да вод ча га та ва рыст ва. Ён 
асоб на ста іць.

— Ка лі зям ля зна хо дзіц ца ў ме жах вёс кі, 
то вам трэ ба звяр тац ца ў мяс цо вы сель скі 
вы ка наў чы ка мі тэт з за явай аб пра да стаў-
лен ні гэ та га ўчаст ка. Але па пя рэд не вам 
лепш удак лад ніць у спе цы я ліс таў зем ле ўпа-
рад ка валь най служ бы рэ гі ё на пы тан не аб 
тым, для якіх мэ таў ён быў пра ду гле джа ны 
да ку мен та цы яй. За ўчас так па да ткі пла ці лі 
ўсе гэ тыя га ды?

— Іх мы пло цім і ця пер. Спра ва ў тым, 
што сё ле та гэ та зям ля тра пі ла ў ме жы го-
ра да. Нам зда ец ца, што по тым яна пач не 
да ра жэць. Вось мы і вы ра шы лі пры ва ты-
за ваць учас так.

— У гэ тым вы пад ку вам трэ ба звяр нуц ца ў 
зем ле ўпа рад ка валь ную служ бу го ра да Ба ра-
на ві чы. Там трэ ба ўдак лад ніць усю гіс то рыю 
ўчаст ка, а по тым па даць ад па вед ную за яву. 
Ка лі ўчас так быў та ды да дзе ны вам для вя-
дзен ня аса біс тай пад соб най гас па дар кі, то 
ця пер у го ра дзе зям ля на гэ тыя мэ ты не вы-
дзя ля ец ца. Але ёсць ню ан сы, бо пры пэў ных 
аб ста ві нах учас так (або част ку яго) мо гуць 
пе ра афор міць для ага род ніц тва. Гэ та пы тан не 
па тра буе ўдак лад нен няў. Вам лепш звяр нуц ца 
па тлу ма чэн ні да спе цы я ліс таў не па срэд на на 
мес цы. Ця пер вы ра зу ме е це, што зям лю трэ ба 
бы ло афарм ляць свое ча со ва.

Ула дзі мір Сі дар, Мас тоў скі ра ён:
— У 2008 го дзе я ку піў дом. Учас так ага-

ро джа ны. Але ўнут ры гэ тай ага ро джы ёсць 
яшчэ адзін, 0,154 га, узя ты ў арэн ду. У свой 
час бы лы гас па дар за клю чыў да га вор па 
гэ тым ка вал ку зям лі. Ця пер я жа даю пе-
ра за клю чыць гэ ты да га вор, але спа чат ку 
трэ ба ска са ваць ста рую да мо ву з бы лым 
гас па да ром. За яву гэ ты ча ла век на пі саў, 
але ад маў ля ец ца пла ціць за афарм лен не. 
Як мне пры му сіць яго  гэ та зра біць, ці хай 
усё за ста ец ца як ёсць?

— Так, сён няш ні зем ле ка рыс таль нік гэ тай 
зям лі па ві нен звяр нуц ца ў агенц тва па рэ-
гіст ра цыі (бы лое БРТІ) і за свой кошт за рэ-
гіст ра ваць спы нен не пра ва на ўчас так. Пас ля 
гэ та га вам не аб ход на звяр нуц ца ў вы кан кам 

з за явай на афарм лен не та ко га на дзе лу ўжо 
на сваё імя. Ка лі ўчас так улас ні кам не вы ка-
рыс тоў ва ец ца пра цяг лы час, то ён мо жа быць 
ада бра ны мяс цо вы мі ўла да мі і толь кі по тым, 
маг чы ма, пе ра да дзе ны вам.

— Зям лёй гэ тай ка рыс та ю ся я.
— Юры дыч на гас па да ром праб лем най 

зям лі з'яў ля ец ца афі цый на за рэ гіст ра ва ны 
аран да тар. І ка лі ён не вы ка рыс тоў вае яе, то 
і па ві нен спы ніць пра ва на ва ло дан не ёй. А 
вось ка лі вы бу дзе це пра цяг ваць ка рыс тац ца 
не аформ ле ным на сваё імя зя мель ным участ-
кам, то гэ та ўжо трак ту ец ца на шым за ка на-
даў ствам як са ма воль нае за няц це зям лі, што 
пра ду гледж вае ад мі ніст ра цый ную ад каз насць 
да тыч на вас.

— Учас так ага ро джа ны і вы ка рыс тоў-
ва ец ца па пры зна чэн ні — для ага род ніц-
тва...

— За вы ка ры стан не зям лі, на якую ў вас 
ня ма да ку мен таў, вас мо гуць аштра фа ваць за 
па ру шэн не зя мель на га за ка на даў ства. Ка лі 
ка рыс таль нік участ ка не хо ча ні чо га ра біць 
па гэ тым пы тан ні, то па раю вам звяр нуц ца 
ў вы кан кам з ад па вед най скар гай. У лю бым 
вы пад ку пы тан не з афарм лен нем та кой зям лі 
трэ ба вы ра шаць аба вяз ко ва. А ўво гу ле, усе 
спрэч ныя мо ман ты на конт рэ гіст ра цыі зя мель-
ных участ каў вам не аб ход на бы ло вы ра шаць 
яшчэ ў 2008 го дзе, ме на ві та ў той час, ка лі 
афарм ля ла ся здзел ка па куп лі-про да жы не-
ру хо май ма ё мас ці.

Ка пі таль ны ба сейн 
і лаз ня ў да да так

Іры на Куль ша, Мін ская воб ласць:
— У нас ёсць хат ка ў вёс цы ў ста ліч-

ным рэ гі ё не (менш за 100 км ад МКАД), 
дзе жы вуць баць кі амаль увесь год. По бач 
з на мі ку піў до мік ра сі я нін. Жы ве ён там 
толь кі не каль кі ме ся цаў і вы ключ на ле там. 
Гэ ты су сед ар га ні за ваў там та кі штуч ны ва-
да ём чык. Па пя рэд не ён вы рыў не вя лі кую 
яму, па ста віў ту ды ёміс тасць і... атры маў ся 
для дзе так се зон ны ба сейн. Усё цу доў на, 
але ста іць гэ ты ба сейн упры тык да на ша га 
ўчаст ка, дзе ў нас клуб ні цы і зе ля ні на роз-
ная. Ма лыя там гу ля юць ак тыў на, та му ва да 
ад туль цэ лы мі ру чай ка мі на наш учас так 
і льец ца. Та кая бы вае па вод ка мяс цо ва га 
маш та бу. Мы з ім раз маў ля лі, але...

Ці маг чы ма афі цый на пры му сіць су се да 
пе ра нес ці гэ ты вод ны аб' ект кры ху да лей 
ад мя жы з на шым участ кам?

— Маг чы ма. Вы ка ры стан не ўлас на га ўчаст-
ка па він на ажыц цяў ляц ца та кім чы нам, каб 
пад час гэ тых дзе ян няў не па ру ша лі ся пра вы 
ін шых зем ле ка рыс таль ні каў. Та му, ка лі су сед 
па ру шае ва шы пра вы, то спа чат ку па спра буй-
це знай сці з ім кам пра міс. Дру гім ва шым кро-
кам бу дзе на вед ван не зем ле ўпа рад ка валь най 

служ бы, дзе і вар та ўзняць гэ тае пы тан не. У 
гэ тай сі ту а цыі бу дзе мець зна чэн не ха рак тар 
вод на га аб' ек та: на коль кі ён ка пі таль ны ды 
тры ва лы і ці трэ ба бы ло пры яго ўзвя дзен ні 
атрым лі ваць ад па вед ны да звол на яго бу даў-
ніц тва і раз мя шчэн не. Ка лі гэ ты аб' ект мае 
ка пі таль ны ха рак тар, то іс ну юць яшчэ і ар-
хі тэк тур ныя нор мы, па якіх для гас па дар чых 
па бу доў трэ ба ад сту паць не менш за метр ад 
мя жы з су сед нім участ кам.

— А дру гія су се дзі па бу да ва лі не вя лі кую 
лаз ню на ўчаст ку. І гэ та доб ра, толь кі вось 
мыль ная ва да ад іх праз тру бу на ўпрост 
трап ляе ў гра мад скую са жал ку, дзе пла-
ва юць роз ныя кач кі і ін шыя ва да плаў ныя 
птуш кі. Яны ж за гі нуць мо гуць ад гэ тай 
хі міі.

— У гэ тым вы пад ку вам трэ ба звяр тац ца да 
эко ла гаў і па тра ба ваць па ка раць па ру шаль ні-
каў, а так са ма спы ніць па ступ лен не бруд най 
ва ды ў са жал ку.

Лепш без хіт ры каў
Але на Бя ган ская, го рад Мінск:
— Сё ле та з пер шых дзён лі пе ня не пры-

ва ты за ва ныя ква тэ ры ста нуць ка мер цый-
ным жыл лём, і по тым та кое жыл лё бу дзе 
толь кі дзяр жаў ным?

— Так, пры ват ным яно по тым ужо не ста-
не.

— Та ды ў мя не пы тан не. Ка лі я па спра-
бую пра пі сац ца да сва ёй ста рэнь кай цёт кі 
і да па маг чы ёй пры ва ты за ваць ква тэ ру, то 
ці зма гу по тым гэ тае жыл лё атры маць ва 
ўлас насць?

— Ка лі ў пры ва ты за цыі бу дзе ўдзель ні чаць 
толь кі ва ша цёт ка, то ме на ві та яна по тым і 
бу дзе ўлас ні кам гэ тай ма ё мас ці. Пы тан не ў 
тым, ці змо жа це вы як сва як удзель ні чаць у 
пры ва ты за цыі ква тэ ры з на ступ ным вы зна-
чэн нем до ляў та ко га жыл ля. Гэ та вам трэ ба 
ўдак лад ніць у ад дзе ле жыл лё вай па лі ты кі мяс-
цо ва га гар вы кан ка ма.

— А ка лі толь кі пра пі сац ца і да па маг чы 
ёй у пры ва ты за цыі па лю боў на без афарм-
лен ня, то яна змо жа гэ тую ква тэ ру по тым 
мне па кі нуць?

— Так, у якас ці ўлас ні ка яна бу дзе мець 
пра ва пе ра даць вам сваю ква тэ ру па спад чы-
не або па да ра ваць. Тут я ад ра зу ўдак лад ню, 
што цёт ка бу дзе мець пра ва, а не аба вя зак 
пе ра афор міць сваю ква тэ ру на ва ша імя. Не 
ўсё прос та і з рэ гіст ра цы яй вас у ква тэ ры цёт-
кі. У мяс цо вай ад мі ніст ра цыі трэ ба спа чат ку 
ўдак лад ніць, ці ха пае ў гэ тай ква тэ ры мет раў 
для ва шай рэ гіст ра цыі, або мо жа іс ну юць ней-
кія ін шыя ню ан сы, якія аб мя жоў ва юць та кую 
«пра піс ку».

Ра ман Лу жын скі, Ва ло жын скі ра ён, вёс ка 
Ба бо ві чы:

— Я 12 га доў ад пра ца ваў на сель гас-
прад пры ем стве. У 2007 го дзе атры маў дом 
ад прад пры ем ства, які па бу да ваў з вы ка-
ры стан нем іль гот на га крэ ды ту бан ка. Згод-
на з Ука зам кі раў ні ка дзяр жа вы №97, я 
па ві нен за пла ціць до лю крэ ды ту, якую не 
да пла ці ла бан ку прад пры ем ства. Мы з гэ-
тым згод ныя. Ад нак, на прад пры ем стве 
мне пра па ну юць да пла ціць яшчэ роз ні цу 
па між гэ тай до ляй крэ ды ту і рын ка вым 
кош там жыл ля. Ча му так?

— Дом вы атры ма лі ў 2007 го дзе, а вы ра-
шы лі пе ра афор міць на сваё імя толь кі ця пер? 
Але за гэ ты час прад пры ем ства част ку доў га 
за вас ужо апла ці ла. Больш та го, ва гу гро шай 
за 9 га доў част ко ва «з'е ла» ін фля цыя. Та му 
зра зу ме ла, што прад пры ем ства жа дае атры-
маць за гэ ты дом пэў ную кам пен са цыю. Гэ та 
з пунк ту гле джан ня ло гі кі.

Ка лі раз гля даць не па срэд на нор мы зга да-
на га ўка за, то трэ ба дас ка на ла раз бі рац ца ў 
кан крэт най сі ту а цыі. Рас пра цоў шчы кам Ука за 
№97 з'яў ля ец ца Мі ніс тэр ства сель скай гас па-
дар кі і хар ча ван ня. Та му, ка лі ў вас ёсць ней кія 
спрэч ныя мо ман ты з яго трак та ван нем, а на 
мес цы слуш ныя тлу ма чэн ні атры маць скла-
да на, трэ ба звяр нуц ца з ад па вед ным ліс том 
у Мін сель гас харч.

Адзі ны аб' ект не ру хо мас ці
Мі ка лай Іва ноў, Гро дзен ская воб ласць, 

вёс ка Зе ля нец:
— У мя не ўчас так па ме рам 15 со так. Я 

ўжо не ма ла ды і зда роўе ўжо не тое. Га то-
вы ад даць 10 со так бяс плат на. Тут у мя не 
толь кі ад на ўмо ва — каб но вы ўлас нік і на 
ма іх сот ках да па ма гаў тра ву па ка сіць. Што 
мне ра біць і ку ды звяр тац ца?

— Не за леж на ад та го, якім чы нам вы ва ло-
да е це сва ім участ кам (па жыц цё вае ка ры стан-
не з пра вам пе ра да чы ў спад чы ну ці на пра ве 
ўлас нас ці), ва ры янт бу дзе толь кі адзін. Трэ ба 
звяр тац ца ў мяс цо вы вы кан кам з за явай аб 
ад мо ве ад част кі зя мель на га ўчаст ка. Ка лі та кі 
на дзел зям лі бу дзе па за яве ада бра ны ў зем ле-
ўла даль ні ка, то по тым та кі ўчас так мяс цо вы мі 
ўла да мі мо жа пе ра раз мяр коў вац ца ін шым лю-
дзям. Ін шыя ва ры ян ты тут не маг чы мыя.

— Ча му?
— На ват ка лі ўчас так зна хо дзіц ца ў пры-

ват най улас нас ці і быў да дзе ны для бу даў ніц-
тва і аб слу гоў ван ня жы ло га до ма, то дзя ліць 
яго мож на толь кі ў вы пад ку дзя лен ня і са мо га 
до ма. Пус ты ўчас так та кой зям лі пра да ваць ці 
да рыць на ша за ка на даў ства не да зва ляе.

Ан та ні на Іва наў на, Мін ская воб ласць:
— У ма ёй ма ту лі ў вёс цы Сём ка ва (Мін-

скі ра ён) па спад чы не ёсць па ло ва до ма і 
12 со так зям лі. Дом ужо ста ры і вы ка рыс-
тоў ва ец ца як лет няя да ча. Ка лі ма ма мне 
па до рыць гэ тую па ло ву до ма, то ці зма гу 
я по тым на 12 сот ках па бу да ваць са бе но-
вы дом?

— На ўчаст ку, які быў пра да стаў ле ны для 
бу даў ніц тва до ма, мо жа зна хо дзіц ца толь кі 
адзін жы лы дом. На гэ тай зям лі ўзвес ці ней-
кую гас па дар чую па бу до ву ў вы гля дзе лет няй 
кух ні прын цы по ва маг чы ма. Ад нак па пя рэд не 
трэ ба звяр нуц ца ў мяс цо вы вы кан кам і ад дзел 
ар хі тэк ту ры па ад па вед ны да звол. Але... Тут 
трэ ба ра зу мець, што па бу да ва ны но вы аб' ект 
ста ту сам жы ло га до ма ва ло даць не бу дзе. А 
гэ та зна чыць, што на пло шчах гэ та га па мяш-
кан ня вас ні хто не за рэ гіст руе.

Ёсць і дру гі ва ры янт вы ра шэн ня па доб най 
праб ле мы. Улас нік гэ тай па ло вы до ма мо жа 
звяр нуц ца з за явай у вы кан кам па да звол 
аб пра вя дзен ні рэ кан струк цыі жы ло га до ма і 
ўзвя дзен ня пры бу до вы. Кан чат ко вае ра шэн не 
аб маг чы мас ці і мэ та згод нас ці та ко га бу даў-
ніц тва пры ма ец ца спе цы я ліс та мі не па срэд на 
на мес цы вы зна ча най не ру хо май ма ё мас ці.

Да ку мент не пе ра шко дзіць
Ула дзі мір Гу зоў скі, Гро дзен ская воб-

ласць:
— Яшчэ ў ча сы СССР я ку піў жы лы дом. 

Здзел ка бы ла пра ве дзе на пра віль на, а бю-
ро тэх ніч най ін вен та ры за цыі за рэ гіст ра ва-
ла па бу до ву на пра ве пры ват най улас нас-
ці. Та ды лі чы ла ся, што зя мель ны ўчас так 
пад до мам да ец ца ўлас ні ку на за кон най 
пад ста ве, бо ра шэн ня вы кан ка ма аб пра-
да стаў лен ні зям лі не па тра ба ва ла ся. У тэх-
ніч ным паш пар це до ма ад 1978 го да іс нуе 
схе ма тыч ны план участ ка, дзе пра пі са ны 
яго па ме ры і пло шча. Ці па він на ця пер БРТІ 
вы даць мне па свед чан не аб дзяр жаў най 
рэ гіст ра цыі зя мель на га ўчаст ка без пра вя-
дзен ня ад па вед най пра цэ ду ры?

— Не. Тэх ніч ны паш парт па бу до вы ні ко лі 
не быў да ку мен там, які па цвяр джае пра ва на 
зя мель ны ўчас так. Та му тая схе ма ў тэх паш-
пар це ні ко лі і не з'яў ля ла ся пра ва вым да ку-
мен там на зям лю. Вам не аб ход на звяр нуц ца 
з ад па вед най за явай у вы кан кам і прай сці 
ўсю не аб ход ную пра цэ ду ру пра да стаў лен ня 
зя мель на га ўчаст ка для аб слу гоў ван ня жы-
ло га до ма.

Ан тон Му ха, го рад Мінск:
— Я тут чуў, што ця пер пра даць сваю 

да чу ў са да вод чым та ва рыст ве ста ліч на га 
рэ гі ё на не змо гуць тыя ўлас ні кі, якія за рэ-
гіст ра ва лі гэ тую ма ё масць менш за 5 га доў 
та му. А мне тут пра па ну юць зра біць ці ка-
вую здзел ку па да чы, але па абя ца лі афор-
міць яе кры ху паз ней. Не як мне бо яз на...

— Паз ней, гэ та ка лі?
— Ка лі прой дуць гэ тыя 5 га доў пас ля 

рэ гіст ра цыі.
— А як вам пра па ну юць афор міць здзел ку 

за раз? За гро шы да дуць рас піс ку і пісь мо ва 
па абя ца юць афор міць да чу на ва ша імя праз 
два га ды? На ступ ствы та кой здзел кі мо гуць 
быць зу сім сум ны мі. Ужо ця пер ва ло дан не 
та кой да чай бу дзе лі чыц ца па ру шэн нем за ка-
на даў ства. А ка лі ўзнік нуць спрэч ныя пы тан ні 
з су се дзя мі...

Га лоў нае, што вы па він ны ра зу мець — пас-
ля та го, як пра да вец атры мае ад вас гро шы 
сён ня, ні хто не пры му сіць гэ та га ўлас ні ка праз 
вя лі кі пра ме жак ча су за клю чыць кан чат ко вы 
да га вор.

— Та ды я лепш па ча каю. Дзя куй вам 
за па ра ду.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

АДЗІ НЫ СТА ТУС НЕ РУ ХО МАС ЦІ

За даць свае пы тан ні мож на 
кож ную су бо ту з 9 ра ні цы да 
паў дня. Па тра ды цыі, на зван кі 
ад каз ва юць стар шы ні га рад-
скіх і ра ён ных вы ка наў чых ка-
мі тэ таў, іх на мес ні кі і кі раў ні кі 
спраў.

Та кую фор му пра цы са зва-
ро та мі гра ма дзян ста лі прак-
ты ка ваць у па чат ку 2015 го да. 
За гэ ты час тэ ле фон ны зва нок 
стаў са праўд ным га ран там вы-
ра шэн ня амаль лю бой праб ле-
мы.

У гэ тую су бо ту, 7 мая, на пы-
тан ні ад ка жуць:

Брэсц кі абл вы кан кам
пер шы на мес нік стар шы-

ні ТО КАР Мі ка лай Ва сі ле віч 
(80162213121);

Ві цеб скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні БЕ-

ЛА ВУС Ула дзі мір Мі ка ла е віч 
(80212222222);

Го мель скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні ПІРШ-

ТУК Ба ляс лаў Ка зі мі ра віч 
(80232751237);

Гро дзен скі абл вы кан кам
кі раў нік спраў ПА ПОЎ Ігар 

Анд рэ е віч (80152735644);
Ма гі лёў скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні ХА РЫ-

ТОН ЧЫК Дзміт рый Іва на віч 
(80222501869);

Мін скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні СІ РЭН КА 

Вік тар Іва на віч (80175004160);
Мін скі гар вы кан кам
стар шы ня ШО РАЦ Анд рэй 

Вік та ра віч (80172224444).

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Перш за ўсё да вай це на га да ем, што ўяў ляе 
са бой дэк ла ра ван не ад па вед нас ці пра дук цыі?

— Дэк ла ра ван не ад па вед нас ці — гэ та ад на з фор-
маў па цвер джан ня ад па вед нас ці пра дук цыі па тра ба-
ван ням, уста ноў ле ным у ТР МС (ЕА ЭС). Асаб лі васць 
яе скла да ец ца ў тым, што вы твор ца са ма стой на вы-
зна чае, ці рас паў сюдж ва ец ца тэх рэг ла мент на яго 
та вар. Ён так са ма ад бі рае ўзо ры пра дук цыі, ад дае 
іх на вы пра ба ван ні, фар мі руе кам плект до каз ных 
ма тэ ры я лаў, на пад ста ве якіх пры мае ра шэн не аб 
пры няц ці дэк ла ра цыі і, та кім чы нам, ня се ўсю паў на ту 
ад каз нас ці за бяс пе ку та ва ру пры раз мя шчэн ні на 
рын ку. Та кая фор ма ацэн кі ад па вед нас ці з'яў ля ец-
ца пе ра важ най ва ўсіх ТР МС, што ўзгад ня ец ца з 
між на род най і еў ра пей скай прак ты кай. Дэк ла ра цыя 
аб ад па вед нас ці пад ля гае аба вяз ко вай рэ гіст ра цыі, 
і ін фар ма цыя пра яе ўно сіц ца ў Адзі ны рэ естр вы да-
дзе ных сер ты фі ка таў ад па вед нас ці і за рэ гіст ра ва ных 
дэк ла ра цый аб ад па вед нас ці.

— Якія пе ра ва гі рэ гіст ра цыі дэк ла ра цыі аб 
ад па вед нас ці ў элект рон най фор ме мож на вы-
лу чыць?

— Увя дзен не та кой па слу гі, без умоў на, да зва-
ляе эка но міць і час за яў ні ка (за кошт элект рон на га 
ўза е ма дзе ян ня па між ім і ўпаў на ва жа ным ор га нам, 
якое рэа лі зу ец ца не па срэд на з пра цоў на га мес ца 
за яў ні ка), і фі нан са выя вы дат кі.

Кам плект да ку мен таў, якія па да юц ца для рэ гіст-
ра цыі дэк ла ра цыі аб ад па вед нас ці ў элект рон най 
фор ме ва ўпаў на ва жа ны ор ган, так са ма знач на 
ска ро ча ны. У пры ват нас ці, не па тра бу ец ца пра да-
стаў ляць узо ры мар кі роў кі, пра та ко лы вы пра ба ван-
няў і да ку мен ты, якія па цвяр джа юць пра вя дзен не 
вы твор ча га кант ро лю. Да стат ко ва толь кі за явы, 
са мой дэк ла ра цыі аб ад па вед нас ці, па свед чан ня 
аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі юры дыч най асо бы або 
ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка і пры не аб ход-
нас ці — да га во ра на ўпаў на важ ван не. Пры чым 
па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі прад стаў-
ля ец ца за яў ні кам адзін раз пры яго рэ гіст ра цыі ў 
ін фар ма цый най сіс тэ ме і ў да лей шым пры рэ гіст ра-
цыі дэк ла ра цый аб ад па вед нас ці не па тра бу ец ца.

Пры гэ тым трэ ба дак лад на ра зу мець, што за 
дак лад насць і паў на ту ўсёй на зва най у дэк ла ра-
цыі аб ад па вед нас ці ін фар ма цыі ад каз насць ня се 
за яў нік, а не ўпаў на ва жа ны ор ган.

— Які кошт та кой пра цэ ду ры?
— Гэ та 290 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў, пры чым 

не за леж на ад та го, рэ гіст ру ец ца дэк ла ра цыя аб 
ад па вед нас ці на пра дук цыю, якая вы пус ка ец ца 
се рый на, аль бо на пар тыю. Гэ та знач на ні жэй за 
кошт у ор га не па сер ты фі ка цыі, дзе ца на рэ гіст ра-
цыі дэк ла ра цыі аб ад па вед нас ці на пар тыю пра дук-
цыі скла дае ад 600-700 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў, 
а для се рый най пра дук цыі па мер пла ты ўзрас тае 
амаль у два ра зы.

— Да вай це больш пад ра бяз на спы нім ся на 
ал га рыт ме пра вя дзен ня рэ гіст ра цыі дэк ла ра цый 
аб ад па вед нас ці ў элект рон ным фар ма це.

— Для па чат ку па тэн цый ны за яў нік за хо дзіць у 
сіс тэ му «Па ве дам ляль нае дэк ла ра ван не ад па вед-
нас ці» па ад ра се httрs://tsоuz.bеlgіss.bу і за гру жае 
яе на свой кам п'ю тар. По тым за яў нік рэ гіст ру ец ца ў 
гэ тай сіс тэ ме ў якас ці ка рыс таль ні ка. Звяр ну ўва гу, 
што, пе рад тым як па чы наць за паў нен не фор мы 
дэк ла ра цыі аб ад па вед нас ці, ка рыс таль нік па ві нен 
атры маць элект рон ны ліч ба вы под піс у Рэс пуб лі-
кан скім за сведч валь ным цэнт ры.

За тым ён да лу чае пра ек ты дэк ла ра цыі аб ад па-
вед нас ці і за явы, пад піс вае іх элект рон ным ліч ба-
вым под пі сам. Пры гэ тым ін фар ма цый ная сіс тэ ма 
са ма за паў няе шаб ло ны да ку мен таў, дзе ўжо ўне се-
на ўся ін фар ма цыя аб за яў ні ку, якая зме шча на пры 
яго рэ гіст ра цыі ў сіс тэ ме ў якас ці ка рыс таль ні ка.

Да лей за яў ні ку не аб ход на апла ціць па слу гу па 
рэ гіст ра цыі дэк ла ра цыі аб ад па вед нас ці. Бел ДІСС 
раз гля дае па да дзе ныя да ку мен ты на пра ця гу не 
больш як трох дзён пас ля апла ты. У за леж нас ці ад 
вы ні каў за яў нік атрым лі вае апа вя шчэн не — ці аб 
ад мо ве (на прык лад, не ўсе па лі дэк ла ра цыі бы лі 
за поў не ны), ці аб пры сва ен ні дэк ла ра цыі рэ гіст-
ра цый на га ну ма ра.

Пры атры ман ні ста ноў ча га вы ні ку за яў нік уно-
сіць усю не аб ход ную ін фар ма цыю ў дэк ла ра цыю 
аб ад па вед нас ці, і з гэ та га мо ман ту мо жа ўжо яе 
вы ка рыс тоў ваць.

Ін фар ма цыя пра за рэ гіст ра ва ную дэк ла ра цыю аб 
ад па вед нас ці раз мя шча ец ца ў агуль ным до сту пе ў 
Адзі ным рэ ест ре вы да дзе ных сер ты фі ка таў ад па-
вед нас ці і за рэ гіст ра ва ных дэк ла ра цый аб ад па вед-
нас ці ў пер шы пра цоў ны дзень, на ступ ны за днём 
раз мя шчэн ня ў ін фар ма цый най сіс тэ ме апа вя шчэн-
ня аб пры сва ен ні рэ гіст ра цый на га ну ма ра.

— Хто-не будзь ужо ска рыс таў ся но вым фар-
ма там рэ гіст ра цыі дэк ла ра цыі?

— Так, пер шым гэ та зра бі ла Ба ра на віц кае вы-
твор чае ба ваў ня нае аб' яд нан не. Яно пры ня ло дэк-
ла ра цыю аб ад па вед нас ці на тка ні ны, якія вы пус-
ка юц ца се рый на, на ад па вед насць па тра ба ван ням 
ТР МС 017/2011 «Аб бяс пе цы пра дук цыі лёг кай 
пра мыс ло вас ці».

Сён ня ўжо за рэ гіст ра ва на 15 дэк ла ра цый аб 
ад па вед нас ці, з іх 12 — ін ды ві ду аль ны мі прад пры-
маль ні ка мі.

Для тых, хто вы ра шыў ска рыс тац ца ін фар ма-
цый най сіс тэ май, Бел ДІСС на сіс тэм най асно ве 
пра во дзіць бяс плат ныя се мі на ры, дзе тлу ма чыц ца 
ал га рытм пра цы ў ёй.

Ці ка васць да гэ тай пра цэ ду ры ўзрас тае, і я ду-
маю, што но вы спо саб хут ка зой ме вя ду чыя па зі цыі 
ў ра бо тах па дэк ла ра ван ні ад па вед нас ці пра дук цыі 
па тра ба ван ням ТР МС.

Да р'я ШО ЦІК.

Ка лі ўчас так зна хо дзіц ца 
ў пры ват най улас нас ці і быў да дзе ны 
для бу даў ніц тва і аб слу гоў ван ня 
жы ло га до ма, то дзя ліць яго мож на 
толь кі ў вы пад ку дзя лен ня 
і са мо га до ма. Пус ты ўчас так та кой 
зям лі пра да ваць ці да рыць на ша 
за ка на даў ства не да зва ляе.

Бе ла ру сы спрад ве ку пры ма лі важныя ра шэн ні су поль на. 
Гэ та во ляй-ня во ляй ад бі ла ся на на шай свя до мас ці і на ват на ге нах, 
якія час та вы зна ча юць, што мы ро бім, як жы вём і ро бім вы бар. 
Дум ка мі пра тое, як мя ня ла ся ра зу мен не ка лек тыў на га на шым на ро дам 
і якія фор мы яно на бы ва ла, па дзя ліў ся Ма рат ЖЫ ЛІН СКІ, 
рэк тар Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт.

ВЫ СЛУ ХАЦЬ, СУ ПА КО ІЦЬ І ДА ПА МАГ ЧЫ
У краіне пра цяг ва юц ца пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі

ВІР ТУ АЛЬ НАЕ 
ПА ЦВЯР ДЖЭН НЕ ЯКАС ЦІ

Пад час па ся джэн ня Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў 
прэм' ер-мі ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ ад зна чыў, што 
іс тот на га пра грэ су ў вы ра шэн ні праб лем цэ мент-
най і шкля ной га лін кра і ны па куль ня ма. Та кую 
вы сно ву ён зра біў па вы ні ках пра цы гэ тых сфер 
сё ле та ў пер шым квар та ле.

Прэм' ер-мі ністр на га даў, што кі раў нік дзяр жа вы да-
ваў шэ раг да ру чэн няў па па вы шэн ні эфек тыў нас ці ра-
бо ты і за бес пя чэн ні ўстой лі ва га фі нан са ва га ста но ві шча 
ар га ні за цый цэ мент най і шкля ной пра мыс ло вас ці. У 
кан цы 2015 го да быў пры ня ты шэ раг ука заў і рас па ра-
джэн няў Прэ зі дэн та па пы тан нях ака зан ня дзяр жаў най 
пад трым кі ад па вед ным ар га ні за цы ям.

Па вод ле слоў Анд рэя Ка бя ко ва, за раз ура дам так са-
ма пры ма ец ца шэ раг мер па фі нан са вым азда раў лен ні 
і па вы шэн ні кан ку рэн та здоль нас ці гэ тых га лін на ўнут-
ра ным і знеш нім рын ках. Ад нак без вы ні ко вай ра бо ты 
са міх ар га ні за цый па зні жэн ні са бе кош ту пра дук цыі, 
на рошч ван ні па ста вак на экс парт пры да сяг нен ні ад-
па вед най якас ці і па ве лі чэн ні асар ты мен ту нель га да-
сяг нуць па стаў ле ных мэт.

Ён так са ма ад зна чыў, што па вы ні ках раз гля ду на па-
ся джэн ні ка ле гіі КДК па пы тан нях эфек тыў нас ці ра бо ты 
ар га ні за цый цэ мент най пра мыс ло вас ці і вы ка нан ня да-
ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы па пы тан ні вы ка ры стан ня 
цэ мен ту на да рож нае бу даў ніц тва, пра ца Мін бу дар хі тэк-
ту ры, абл вы кан ка маў, Мінск ага гар вы кан ка ма пры зна на 

не зда валь ня ю чай. Пры гэ тым па ар га ні за цыі вы ка нан ня 
гэ тых да ру чэн няў ад зна ча на не да стат ко вая ка ар ды на-
цыя з бо ку Мінт ран са. Прэм' ер-мі ністр рас тлу ма чыў, што 
аб' ёмы спа жы та га цэ мен ту абл вы кан ка ма мі і Мін гар вы-
кан ка мам на да рож ную гас па дар ку ў 2015 го дзе скла лі 
толь кі 120 тыс. тон, што не да зво лі ла вы ка наць да ру-
чэн ні Прэ зі дэн та па за сва ен ні не менш як 10% цэ мен ту 
ад агуль на га аб' ёму, вы раб ле на га ў кра і не. Са мы ніз кі 
пра цэнт спа жы ван ня цэ мен ту на да рож ную гас па дар ку 
ў Ві цеб ска га, Мінск ага, Ма гі лёў ска га абл вы кан ка маў і 
Мінск ага гар вы кан ка ма.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу
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