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Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пра вёў шэ раг су стрэч па 

між на род ным кі рун ку, пры-

чым іх тэ ма ты ка атры ма ла ся 

вель мі шы ро кай — ад спор ту 

і сяб роў ства да экс парт ных 

па каз чы каў.

Су стрэ ча пер шая. 
Раз мо ва пра экс парт
і гра фік Прэ зі дэн та

У па чат ку су стрэ чы з мі ніст рам 

за меж ных спраў Ула дзі мі рам Ма-

ке ем бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: 

пер шае і асноў нае пы тан не — 

гэ та ана ліз знеш не эка на міч най 

дзей нас ці. «Ка лі за кра наць на-

шу знеш нюю па лі ты ку, у нас тут 

больш-менш ста біль ная сі ту а цыя. 

Што да ты чыц ца ўво гу ле знеш не-

па лі тыч ных пры яры тэ таў, яны вы-

зна ча ны — па да ба юц ца яны ка му-

не будзь ці не, шмат век тар насць 

знеш няй па лі ты кі вы ні кае з на ша га 

мес ца ў све це, вы зна ча на га Гос па-

дам Бо гам, і ад гэ та га ні ку ды не 

дзе неш ся», — да даў ён.

Прэ зі дэнт на га даў, што эка но-

мі ка — гэ та пры яры тэт № 1. «Ка лі 

ча гось ці ба яц ца, то трэ ба ба яц ца 

і дры жаць за эка но мі ку, каб яна 

раз ві ва ла ся як мае быць. Ну а экс-

парт — гэ та ас но ва на шай эка но-

мі кі, у нас экс пар та а ры ен та ва ная 

дзяр жа ва, та му знеш не эка на міч-

ная дзей насць на ша з ак цэн там 

на экс парт».

Дру гое пы тан не — кан так ты 

Прэ зі дэн та на най вы шэй шым уз-

роў ні на ас тат ні ад рэ зак гэ та га 

го да, асноў ныя ме ра пры ем ствы 

ўнут ры кра і ны і з вы ез дам за яе 

ме жы. Па сло вах кі раў ні ка дзяр-

жа вы, бы ла да моў ле насць аб тым, 

што гэ ты ас пект па ві нен быць сіс-

тэ ма ты за ва ны.

Ула дзі мір Ма кей ад зна чыў, што 

па знеш не эка на міч най дзей нас ці 

ёсць пэў ныя па зі тыў ныя ню ан сы. 

«За пер шае паў год дзе гэ та га го-

да экс парт вы рас амаль на 20 % 

(19,4 %). Ідзе рост на ўсіх рын ках 

— у за леж нас ці ад рын ку ад 4 % да 

амаль 30 %. Гэ та ста ноў чыя мо ман-

ты, — пад су ма ваў Ула дзі мір Ма-

кей. — Вель мі ак тыў на раз ві ва ец-

ца знеш не эка на міч ная дзей насць 

з Кі та ем. У нас тут рост на 37 %, 

пай шла сель ска гас па дар чая пра-

дук цыя».

Па вы ні ках пра цоў най су стрэ-

чы Ула дзі мір Ма кей па гу та рыў з 

жур на ліс та мі і ад зна чыў, што ёсць 

шэ раг зру хаў, за хоў ва ец ца па зі-

тыў нае саль да знеш ня га ганд лю. 

Ра зам з тым, да даў кі раў нік знеш-

не па лі тыч на га ве дам ства, зра зу-

ме ла, што не трэ ба це шыць ся бе. 

«На жаль, ад бы ва ец ца зні жэн не 

на пра ця гу го да ды на мі кі рос ту 

экс пар ту, — пад крэс ліў ён. — До-

ля вы со ка тэх на ла гіч ных та ва раў у 

агуль ным экс пар це на шай пра дук-

цыі за ста ец ца не вы со кай — гэ та 

2,5 % у цэ лым і менш за 1 % на 

рын ках Еў ра пей ска га са ю за».

Мі ністр за меж ных спраў так са ма 

да даў, што не ўда ло ся да сяг нуць ды-

вер сі фі ка цыі ў маш та бе тра ці на — 

тра ці на — тра ці на на рын ках ЕА ЭС, 

ЕС і кра ін Да лё кай ду гі. Пры гэ тым 

па вы сіў ся ўзро вень экс пар ту ў кра-

і ны Еў ра пей ска га са ю за і Да лё кай 

ду гі, зні зіў ся — у ЕА ЭС.

Што да ты чыц ца за меж ных 

уста ноў Бе ла ру сі, то пе ра важ ная 

боль шасць з іх вы кон вае да ве дзе-

ныя за дан ні па экс пар це — гэ та 45 

уста ноў, па 12 кра і нах да пу шча на 

ад ста ван не, та му Прэ зі дэн ту бы-

ло да ло жа на аб тых ме рах, якія 

пла ну ец ца пры няць. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па ста віў за да чу: рост 

экс пар ту па вы ні ках го да ва ўсіх 

кра і нах, з які мі су пра цоў ні чае Бе-

ла русь, а гэ та 171 дзяр жа ва.

Акра мя та го, бе ла рус ка му лі да ру 

быў прад стаў ле ны гра фік кан так таў 

на вы со кім уз роў ні як унут ры кра і ны, 

так і за яе ме жа мі. Уз год не ны не ка-

то рыя кан крэт ныя да ты ві зі таў. «Да 

кан ца го да пла ну ец ца вель мі ак тыў-

ны гра фік у кі раў ні ка дзяр жа вы. Да 

нас бу дзе пры яз джаць шэ раг дзея-

чаў, мы пла ну ем пра вес ці не каль кі 

важ ных ме ра пры ем стваў — гэ та 

кан фе рэн цыя АБ СЕ па ба раць бе з 

тэ ра рыз мам у кі берп рас то ры і су-

стрэ ча асноў най гру пы Мюн хен скай 

кан фе рэн цыі па бяс пе цы», — рас ка-

заў Ула дзі мір Ма кей.

Па вод ле яго слоў, пла ну ец ца 

ўдзел Прэ зі дэн та ў гэ тых ме ра пры-

ем ствах, та му бы лі да ло жа ны кан-

крэт ныя пра па но вы з фар ма там 

яго ўдзе лу.

Што да ты чыц ца геа гра фіі за-

меж ных па ез дак бе ла рус ка га лі-

да ра, пла ну ец ца шэ раг па ез дак 

і па лі ніі роз ных ін тэ гра цый ных 

струк тур — і ЕА ЭС, і СНД, і АДКБ. 

Ёсць шэ раг двух ба ко вых ві зі таў, 

най блі жэй шы — ва Уз бе кі стан, па 

ас тат ніх пра вод зяц ца да дат ко выя 

ўзгад нен ні.

На пы тан не аб тым, ці аб мяр коў-

ва ла ся з Прэ зі дэн там тэ ма ганд лё-

вых су пя рэч нас цяў з Ра сі яй і ро ля 

МЗС у іх урэ гу ля ван ні, Ула дзі мір 

Ма кей на га даў, што на най блі-

жэй шы час за пла на ва ны кан так-

ты кі раў ні коў дзяр жаў з удзе лам 

прад стаў ні коў двух ура даў. 

«Я ду маю, трэ ба па ча каць вы ні каў 

гэ тых су стрэч. Пе ра ка на ны, што з 

улі кам та го, што абедз ве дзяр жа-

вы імк нуц ца кан струк тыў на па ды-

хо дзіць да на яў ных роз на га лос сяў 

і праб лем, нам удас ца вы ра шыць 

тыя не ка то рыя роз на га лос сі, якія 

іс ну юць на да дзе ны мо мант», — 

да даў кі раў нік знеш не па лі тыч на га 

ве дам ства.

Су стрэ ча дру гая. 
Пра бліз кіх сяб роў

У па чат ку раз мо вы з Над звы-

чай ным і Паў на моц ным Па слом 

Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі В'ет-

нам Ле Анем, які за вяр шае сваю 

дып ла ма тыч ную мі сію ў на шай 

кра і не, Прэ зі дэнт за явіў: ня гле дзя-

чы на тое што па доб ныя су стрэ чы 

но сяць пра та коль ны ха рак тар, яны 

важ ныя з пунк ту гле джан ня тых 

пры яры тэ таў, якія Бе ла русь сён ня 

вы бу доў вае. «Для нас В'ет нам — 

адзін з сур' ёз ных знеш не па лі тыч-

ных пры яры тэ таў, я на ват ска жу 

ад кры та — вы нам лю дзі не чу жыя. 

Вы род ныя для нас лю дзі, па коль-

кі ў на шай гіс то рыі бы ло тое, што 

бы вае толь кі з бліз кі мі людзь мі, — 

ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. — Мы 

ра зам зма га лі ся з ва мі за су ве рэ-

ні тэт і не за леж насць В'ет на ма, і ў 

тым роск ві це, які на ме ціў ся ў В'ет-

на ме, у тых пос пе хах, якія вы сён ня 

ма е це, мабыць, ёсць пэў ная за слу-

га са вец ка га ча ла ве ка».

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка-

шэн кі, ця пе раш нія ад но сі ны дзвюх 

дзяр жаў за сна ва ныя ме на ві та на 

пад мур ку і ідэа ло гіі та го пе ры я ду, 

а так са ма ўсіх тых кан так тах ужо 

су ве рэн най не за леж най Бе ла ру сі і 

В'ет на ма. «Ха чу вас за пэў ніць, пе-

ра дай це гэ та кі раў ніц тву В'ет на ма, 

што блі жэй шых сяб роў у све це вы 

не зной дзе це», — да даў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма 

ад зна чыў: у Бе ла ру сі вель мі цэ-

няць тое, што В'ет нам і яго кі раў-

ніц тва ста вяц ца да на шай кра і ны 

ад па вед ным чы нам. «Вы заў сё ды 

бу дзе це ба чыць у нас не прос та 

на дзей ных парт нё раў — гэ та не 

аб мяр коў ва ец ца, — бліз кіх лю дзей, 

якія га то вы прый сці вам на да па-

мо гу ў лю бую хві лі ну для та го, каб 

на род В'ет на ма, шмат па кут ны на-

род, жыў і квіт неў», — пад крэс ліў 

бе ла рус кі лі дар.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн-

кі, на шы па лі тыч ныя ад но сі ны, 

дып ла ма тыя знач на апя рэдж ва-

юць ганд лё ва-эка на міч ныя ад-

но сі ны — такі ас пект не аб ход на 

пад цяг ваць і ак ты ві за ваць, Бе-

ла русь да гэ та га га то вая. Вель мі 

важ на і тое, што ўсё, што вы раб-

ля ец ца ў Бе ла ру сі, за па тра ба-

ва на ў В'ет на ме, у сваю чар гу і 

В'ет нам вы раб ляе вель мі шмат 

та ва раў, якія за куп ляе на ша кра і -

на на знеш ніх рын ках.

Прэ зі дэнт па дзя ка ваў Ле Аню 

за ўсё доб рае, што ён зра біў для 

зблі жэн ня дзвюх дзяр жаў і двух 

на ро даў. Па сло вах кі раў ні ка дзяр-

жа вы, вель мі ха це ла ся б, каб но вы 

па сол В'ет на ма ў Бе ла ру сі пра цяг-

нуў тую па лі ты ку, якую ажыц цяў-

ляў яго па пя рэд нік.

Па вы ні ках су стрэ чы па сол па-

гу та рыў з жур на ліс та мі. Ле Ань 

ад зна чыў, што Бе ла русь і В'ет нам 

мо гуць уза ем на да паў няць ад-

но ад на го ў роз ных сфе рах — у 

сель скай гас па дар цы, вы твор час-

ці мяс ных, ма лоч ных пра дук таў, 

бу даў ніц тве, аду ка цыі, ту рыз ме і 

ва ен най га лі не, каб да сяг нуць мэ-

ты ў 500 міль ё наў до ла раў та ва ра-

аба ро ту. Ён пе ра ка на ны: ка лі кам-

пе тэнт ныя ор га ны дзвюх дзяр жаў 

бу дуць пра ца ваць больш ак тыў на, 

то ба кі змо гуць да сяг нуць агуль-

най мэ ты.

Су стрэ ча трэ цяя. 
Пра пад рых тоў ку 
да Еў ра пей скіх гуль няў

Як за явіў прэ зі дэнт Еў ра пей скіх 

алім пій скіх ка мі тэ таў Янэз Ка чы-

ян чыч па вы ні ках су стрэ чы з Аляк-

санд рам Лу ка шэн кам, кі раў нік бе-

ла рус кай дзяр жа вы не па чут ках 

ве дае аб спор це і вы дат на ў ім раз-

бі ра ец ца. «Мая мэ та за клю ча ла ся ў 

тым, каб рас ка заць яму пра пра цэс 

пад рых тоў кі да Еў ра пей скіх гуль-

няў, якія ад бу дуц ца менш чым праз 

10 ме ся цаў. На мой по гляд, пад рых-

тоў ка ар га ні за ва на вель мі доб ра, 

сі ту а цыя ў цэ лым вель мі ра дас ная. 

Мы лі чым, што Бе ла русь змо жа 

пра вес ці вы дат ныя гуль ні», — 

пад крэс ліў прэ зі дэнт Еў ра пей скіх 

алім пій скіх ка мі тэ таў.

«Я так са ма ха цеў бы ска рыс-

тац ца маг чы мас цю і па дзя ка ваць 

ура ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і яе 

лі да рам за ўвя дзен не бяз ві за ва-

га рэ жы му для гас цей да дзе на га 

ме ра пры ем ства, у прын цы пе для 

ўсіх — не толь кі спарт сме наў і 

гле да чоў, а для ўсіх, хто ха цеў бы 

пры ехаць сю ды і ад крыць для ся-

бе Рэс пуб лі ку Бе ла русь. Спа дзя-

ю ся, што вы, бе ла ру сы, змо жа це 

ска рыс тац ца гэ тай вы дат най маг-

чы мас цю для та го, каб па ка заць 

уся му све ту, што ж та кое су час ная 

і квіт не ю чая Бе ла русь», — ска заў 

Янэз Ка чы ян чыч.

Пад час са мой су стрэ чы бе ла-

рус кі лі дар ад зна чыў, што ў на шай 

кра і не ня ма ла зра бі лі для па спя-

хо ва га пра вя дзен ня Еў ра пей скіх 

гуль няў, ад нак ней кія не да пра цоў кі, 

на пэў на, пры сут ні ча юць — іх і па-

пра сіў агу чыць кі раў нік дзяр жа вы.

Янэз Ка чы ян чыч рас ка заў жур-

 на ліс там, што ў най блі жэй шыя 

10 ме ся цаў ар га ні за цый на му ка мі-

тэ ту трэ ба ўрэ гу ля ваць не вя лі кія 

тэх ніч ныя пы тан ні, та ды як усе ас-

тат нія ўжо бы лі вы ра ша ны.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ, ВЫ НІ КІ, 
ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

КА ЛІ ХА ТА 
НІ КО МУ НЕ ТРЭ БА...
Пад пі са ны ўказ, на кі ра ва ны на змян шэн не коль кас ці 

без гас па дар ных і ава рый ных бу дын каў
У бе ла рус кіх вёс ках больш за 

30 ты сяч да моў пры зна ныя 

ста ры мі і звыш 10 ты сяч — 

пус ту ю чы мі. Ці з'я вяц ца на 

гэ тых участ ках гас па да ры? 

Вы ра шэн ню гэ та га пы тан ня 

бу дзе спры яць но вы ўказ «Аб 

пус ту ю чых і ста рых да мах», 

які пад пі саў учо ра Прэ зі дэнт. 

Больш пад ра бяз на пра но-

ва ўвя дзен ні ка рэс пан дэн ту 

Бел ТА рас ка за ла на мес нік 

на чаль ні ка ўпраў лен ня — 

на чаль нік ад дзе ла пра ва во-

га за бес пя чэн ня зя мель ных 

ад но сін, геа дэз іі і кар та гра-

фіі 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.

Пра мы про даж
Но вы ўказ рас паў сюдж вае сваё 

дзе ян не на ўсю тэ ры то рыю Бе ла-

ру сі, а не толь кі на сель скую мяс-

цо васць, як гэ та пра ду гледж ваў 

Указ № 100, які стра ціў сі лу. Пры 

гэ тым пра па ну юц ца роз ныя ва ры-

ян ты ўклю чэн ня ў аба рот пус тых 

і ста рых да моў, пры зна ных ка му-

наль най улас нас цю. З'я ві ла ся маг-

чы масць іх пра мо га про да жу. Ад-

па вед ныя пра па но вы па асоб ных 

аб' ек тах бу дуць пуб лі ка вац ца на 

сай тах мяс цо вых вы кан ка маў. Ка лі 

на пра ця гу 30 дзён за яву на куп лю 

па дасць толь кі адзін ча ла век, з ім 

бу дзе за клю ча ны да га вор куп лі-

про да жу. Пра вя дзен не аў кцы ё ну 

пра ду гле джа на пры па ступ лен ні 

не каль кіх за яў. Пры гэ тым маг чы-

масць пра мо га про да жу ёсць на 

ўсёй тэ ры то рыі кра і ны, за вы клю-

чэн нем аб лас ных цэнт раў і Мін ска. 

Абл вы кан ка мы бу дуць мець пра ва 

вы зна чаць з улі кам ін та рэ саў дзяр-

жа вы і мяс цо вых умоў ін шыя на се-

ле ныя пунк ты, на тэ ры то рыі якіх 

жы лыя да мы бу дуць ад чу жац ца 

толь кі па вы ні ках аў кцы ё наў.

«Маг чы масць ар га ні за цыі пра-

мо га про да жу да ец ца з улі кам 

по пы ту на не ру хо масць і з мэ тай 

зні жэн ня вы дат каў, бо на ар га-

ні за цыю аў кцы ё ну па тра бу юц ца 

пэў ныя гра шо выя срод кі, якія па-

кры вае пе ра мож ца аў кцы ё ну», — 

ад зна чы ла Ан та ні на Тор бі на.

Зя мель ны ўчас так 
у аб мен на знос

Упер шы ню ў гра ма дзян з'я ві ла-

ся маг чы масць атры маць зя мель-

ны ўчас так, не вы куп ля ю чы пус-

ту ю чы або ста ры дом, на якім ён 

раз ме шча ны. Але гэ та пры ўмо ве 

са ма стой на га зно су та ко га до ма 

аль бо фі нан са ван ня па доб ных ра-

бот. Учас так мож на атры маць без 

пра вя дзен ня аў кцы ё ну на ўсёй тэ-

ры то рыі кра і ны, за вы клю чэн нем 

аб лас ных цэнт раў. У та кіх га ра дах 

участ кі мо гуць быць атры ма ныя 

без аў кцы ё ну толь кі гра ма дзя на мі, 

якія ста яць на ўлі ку для па ляп шэн-

ня жыл лё вых умоў, і ў Мін ску — 

толь кі шмат дзет ны мі сем' я мі, якія 

ста яць на та кім улі ку.

У якім вы пад ку 
дом пры зна ец ца 
пус ту ю чым або ста рым

Для вы яў лен ня та кіх да моў спе-

цы яль ныя ка мі сіі пры мяс цо вых 

вы кан ка мах бу дуць двой чы ў год 

агля даць не ру хо масць на ад па вед-

ных тэ ры то ры ях. Ука зам па шы ра ны 

склад гэ тых ка мі сій і дэ та лё ва рэг-

ла мен та ва ны па ра дак іх ра бо ты.

Ра ней бы лі ўста ноў ле ны больш 

жорст кія ўмо вы для пры знан ня жы-

лых да моў пус ту ю чы мі: не аб ход-

насць пра жы ван ня ў іх ула даль ні каў 

не менш за ме сяц на пра ця гу кож-

на га го да на пра ця гу трох га доў.

«Ця пер не бу дуць пры зна вац-

ца пус ту ю чы мі да мы, у якіх асо бы, 

якія ма юць пра ва ва ло дан ня і ка-

ры стан ня імі, пра жы ва лі на пра ця гу 

апош ніх трох га доў хоць бы адзін 

дзень. Пус тыя да мы бу дуць вы зна-

чаць ка мі сіі пры ві зу аль ным агля-

дзе. Ка лі ўста но вяць ві да воч ную 

ад сут насць жы ха роў на пра ця гу 

доў га га ча су, бу дзе пра вя рац ца на-

яў насць апла ты ка му наль ных пла-

ця жоў, рас хо ду элект ра энер гіі, — 

рас тлу ма чы ла Ан та ні на Тор бі на. — 

У скла дзе ка мі сій бу дуць і прад-

стаў ні кі ор га наў унут ра ных спраў, 

якія апы та юць су се дзяў, ці пры яз-

джа лі ў дом улас ні кі або ін шыя асо-

бы, якія ма юць пра ва ва ло дан ня 

і ка ры стан ня ім. Ма тэ ры я лы апы-

тан ня, фа та гра фіі бу дуць пры кла-

дац ца да за клю чэн ня ка мі сіі. На 

пад ста ве пра вер кі ўсіх аб ста він 

мяс цо выя вы кан ка мы бу дуць пры-

маць ра шэн не аб уклю чэн ні до ма ў 

рэ естр пус ту ю чых да моў».

Па ве дам лен не пра на мер вы ка-

рыс тоў ваць жы лы дом для пра жы-

ван ня за раз мож на па да ваць у мяс-

цо вы вы кан кам не толь кі аса біс та, 

але і звы чай ным ліс том, па элект-

рон най по шце, фак се — лю бым 

да ступ ным спо са бам. Пры гэ тым 

та кое па ве дам лен не мо жа па даць 

не толь кі ўлас нік, але і ін шыя асо-

бы, якія ма юць пра ва ва ло дан ня 

і ка ры стан ня жы лым до мам, пры 

прад стаў лен ні па цвяр джаль ных 

да ку мен таў. Пад аў шы па ве дам-

лен не, ула даль нік до ма аба вяз ва-

ец ца ўтрым лі ваць зя мель ны ўчас-

так у на леж ным ста не.

Да ста рых па пя рэд ні ўказ ад но-

сіў усе да мы, пры зна ныя не пры-

дат ны мі для пра жы ван ня, у якіх

гра ма дзя не, што ма юць пра ва 

ка ры стан ня імі, не пра жы ва лі на 

пра ця гу го да і не пры ма лі мер да 

іх ад наў лен ня. Згод на з дзей ным 

за ка на даў ствам, ка мі сіі бу дуць 

пра ца ваць толь кі з ава рый ны мі і 

бліз кі мі да аб ва лу да ма мі, да ве-

дзе ны мі да та ко га ста ну без гас па-

дар чы мі дзе ян ня мі ўлас ні ка.

«Стан до ма бу дзе ацэнь вац ца 

на пад ста ве ві зу аль на га агля ду. 

У склад ка мі сіі ўвой дуць прад стаў ні кі 

ар га ні за цый, здоль ныя вы зна-

чыць ад па вед насць до ма кры тэ-

ры ям, якія да зва ля юць ад нес ці яго 

да ава рый ных або, да та кіх, што 

зна хо дзяц ца пад па гро зай аб ва-

лу. Мяс цо вы вы кан кам бу дзе па да-

ваць за яву ў суд аб вы ку пе та ко га 

до ма або про да жы з пуб ліч ных 

тар гоў, ка лі пас ля на кі ра ван ня па-

ве дам лен няў улас нік не пры сту піў 

да яго ад наў лен ня, не звяр нуў ся па 

атры ман не да зво лу на рэ кан струк-

цыю і не згод ны знес ці яго», — рас-

ка за ла Ан та ні на Тор бі на.

Мі ні маль ныя тэр мі ны ад наў лен-

ня або зно су да моў пад аў жа юц ца 

да го да. Пры гэ тым ка лі ва ўлас ні-

ка бы лі ўваж лі выя пры чы ны, якія 

пе ра шка джа лі ад наў лен ню до ма, 

то пра іх мож на па ве да міць вы-

кан ка му, і гэ ты тэр мін мо жа быць 

пра доў жа ны.

Мак сі маль ная аба ро на 
ін та рэ саў улас ні каў

У но вым ука зе пра пі са ны ме ха-

нізм маг чы ма га вяр тан ня ўлас ні ку 

пус ту ю ча га або ста ро га жы ло га 

до ма, ужо пе ра да дзе на га ў ка му-

наль ную ўлас насць. Ка лі ўлас нік не 

па даў па ве дам лен не ў вы кан кам і ў 

яго бы лі на гэ та ўваж лі выя пры чы-

ны, якія не вя до мыя мяс цо ва му вы-

кан ка му, то гэ ты дом па ві нен быць 

яму вер ну ты (ра шэн не пры мае суд). 

Ва ўка зе так са ма пра ду гле джа на 

маг чы масць вы пла ты за кошт срод-

каў мяс цо вых бюд жэ таў кам пен са-

цыі, ка лі дом знес лі, аль бо вы пла ты 

гро шай, вы ру ча ных ад про да жу до-

ма, ка лі дом быў ад чу жа ны.

Но вы да ку мент за ха ваў ба за-

выя па ды хо ды ра ней ша га ўка за, 

якія па ка за лі сваю эфек тыў насць. 

Ра зам з тым ён па шы рае маг чы-

мас ці для ўклю чэн ня ста рых і пус-

ту ю чых да моў у аба рот, па кі да ю чы 

ўлас ні кам вя лі кія маг чы мас ці для 

за ха ван ня ма ё мас ці.


