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Та кіх даў га бу даў з гіс то ры яй не 
так мно га ў воб лас ці, але яны ёсць. 
На прык лад, жы лы дом у Лю бі шчы-
цах Іва цэ віц ка га ра ё на, уз вя дзен не 
яко га па ча ло ся ў 1997 го дзе, аль-
бо баль ні ца ў Па ра хон ску Пін ска га 
ра ё на. Пад апош нюю за лі лі пад му-
рак аж у 1989-м. Ка лі аб' ек ты столь-
кі га доў не бу ду юц ца, зна чыць, яны 
па сту по ва раз бу ра юц ца пад уз дзе-
ян нем пры род ных і ін шых фак та-
раў. І пы тан не трэ ба вы ра шаць ра-
ды каль на: аль бо знес ці і пры вес ці 
ў па ра дак зя мель ны ўчас так, аль бо 
тэр мі но ва пра даць. У ін шых вы пад-
ках вар та шу каць спо са бы за вяр-
шэн ня бу даў ніц тва.

Стар шы ня ка мі тэ та па ар хі тэк-
ту ры і бу даў ніц тве абл вы кан ка-
ма Сяр гей ЛА БА ДЗІН СКІ па ве да-
міў, што сіс тэм ная ра бо та ў кі рун ку 
па мян шэн ня аб' ёмаў звыш нар ма-
тыў на га бу даў ніц тва бы ла рас па-
ча тая ў 2011 го дзе. Та ды ў ад па вед-
ныя да ку мен ты за нес лі 1684 аб' ек ты 
не за вер ша на га бу даў ніц тва, праз 
пяць га доў — у 2016-м — та кіх аб'-
ек таў ста ла на 560 менш. Як ба чым, 
пэў ны пра грэс ёсць, але па каз чы кі 
не за вер ша на га бу даў ніц тва па-ра-
ней ша му вы со кія.

На па ся джэн ні вы кан ка ма пад-
крэс лі ва ла ся, што ся род даў га-
бу даў воб лас ці ня ма ні вод на га 
шмат ква тэр на га жы ло га до ма. Для 
па раў на ння, у кра і не та кіх да моў 
на ліч ва ец ца 11. Але ж у сель скай 
мяс цо вас ці Брэсц кай воб лас ці бу-
даў ніц тва 69 ад на ква тэр ных жы лых 
да моў вя дзец ца з пе ра вы шэн нем 
нар ма тыў ных тэр мі наў. Та кія аб' ек-
ты ёсць фак тыч на ў кож ным ра ё не. 
На огул най больш пра тэр мі но вак 

у па рад ку зда чы ў экс плуа  та цыю 
зда ра ец ца ме на ві та ў аг ра пра мыс-
ло вым комп лек се. Акра мя жыл ля 
тут не да бу да ва ныя ста яць 19 ма-
лоч на та вар ных фер маў, 35 ін шых 
бу дын каў. Ся род за каз чы каў на-
зва ных аб' ек таў най час цей су стра-
ка юц ца ўні тар ныя прад пры ем ствы 
па ка пі таль ным бу даў ніц тве ра ё-
наў, прад пры ем ствы сіс тэ мы ЖКГ, 
ін шых ве дам стваў. І ар га ні за цыі 
ня суць не ма лыя стра ты, бо пры 
пе ра вы шэн ні нар ма тыў ных тэр мі-
наў бу даў ніц тва суб' ек там гас па-
да ран ня вы плач ва ец ца па вы ша ны 
па да так на зям лю.

Асноў най пры чы най па ру шэн-
няў тэр мі наў бу даў ніц тва і ўво ду ў 
экс плу а та цыю ўдзель ні кі на ра ды 
на зва лі ўклю чэн не ў пе ра лік бу даў-
ніц тва аб' ек таў, не за бяс пе ча ных 
фі нан са вы мі рэ сур са мі ў поў ным 
аб' ёме аль бо на ват без пра ект на-
каш та рыс най да ку мен та цыі. Ад ным 
сло вам, ня ма гро шай — ня ма ча го і 
рас па чы наць бу доў лю.

Пер шы на мес нік стар шы ні 
Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ва ле-
рый РАБ КА ВЕЦ, які стар шын ства-
ваў на па ся джэн ні, за па тра ба ваў ад 
рай вы кан ка маў ра зам з ка мі тэ там 
па сель скай гас па дар цы ўваж лі ва 
па ды сці да раз бо ру гіс то рыі кож на га 
аб' ек та і вы ра шыць яго лёс. Ад ны 
з іх мож на бяз вы плат на пе ра даць 
суб' ек там гас па да ран ня для да бу-
до вы, ін шыя вар та ра за браць зу-
сім і ўвес ці зем лі ў се ва зва рот аль-
бо вы дзе ліць участ кі гас па да рам. 
Кож ны даў га буд трэ ба на вед ваць 
хоць раз на паў го да і тры маць яго 
на кант ро лі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У дыя ло гу мяс цо вых улад з на сель ніц твам 
ро ля дэ пу та таў не за мен ная, лі чыць га лоў ны 
ар хі тэк тар Брэс та Мі ка лай УЛА СЮК. Ён 
не ад ной чы пе ра кон ваў ся ў тым, як важ на яму 
і яго ка ле гам мець зва рот ную су вязь з людзь мі.

Між ін шым, пра дэ пу та таў зга да лі не тое што 
зня нац ку — хут чэй не ча ка на, але ўсё ж за ка на-
мер на. Як гэ та час та зда ра ец ца, у час дыс ку сіі 
раз мо ва на ак ту аль ную тэ му на бы вае васт ры ню, 
вы хо дзіць за яе за га дзя акрэс ле ныя пра гра май 
ме жы. Вось і ця пер Мі ка лай Ула сюк вы сту піў з 
дак ла дам у мін скім До ме ар хі тэк та ра на між-
на род ным на ву ко ва-прак тыч ным се мі на ры "Зя-
лё нае пла на ван не і го ра да бу даў ніц тва: транс-
фар ма цыя іс ну ю чай за бу до вы". Зда ва ла ся б, 
на доб ра вя до мую і зна ё мую для яго тэ му: аб 
раз віц ці 1000-га до ва га Брэс та. Што на зы ва ец ца, 
па дзя ліў ся до све дам. І бы ло чым: усе мы па мя-
та ем, як шы коў на вы гля даў аб ноў ле ны го рад у 
час свят ка ван ня яго слаў на га юбі лею.

Аказ ва ец ца, ра бо та над пра ек там для пэў най 
га рад ской пра сто ры — гэ та толь кі част ка кло па таў 
ар хі тэк та ра. Са мае скла да нае — уза е ма дзе ян не 
з жы ха ра мі ву лі цы, мік ра ра ё на. На прык лад, як 
на ву чыц ца па збя гаць так зва на га ка му ні ка цый-
на га раз ры ву з жы ха ра мі тэ ры то рый, дзе пла ну-
ец ца транс фар ма цыя за бу до вы? Як уста ля ваць 
ат мас фе ру да ве ру і па ва гі па між ар хі тэк та ра мі і 
га ра джа на мі, ка ра цей, на ла дзіць кан струк тыў-
ны дыя лог? Як па тлу ма чыць, што ар хі тэк та ры 
пра цу юць на ка рысць мяс цо вых жы ха роў, а не 
вы кон ва юць чы есь ці ня пра віль ныя за га ды?

Вось і пы та лі ся ў асноў ным пра тое, як ар-
хі тэк тур ная служ ба аб лас но га цэнт ра пра цуе з 
на сель ніц твам. Бо ча сам на ват ня знач ная транс-
фар ма цыя іс ну ю чай не ад но дзе ся ці год дзе і ўжо 
аб' ек тыў на са ста рэ лай га рад ской за бу до вы вы-
клі кае ў част кі мяс цо вых жы ха роў не га тыў ную 
рэ ак цыю, скар гі і зва ро ты ў вы шэй шыя ін стан цыі, 
на ват ства рэн не "ка мі тэ таў су пра ціў лен ня". Як 
зна хо дзіць па ды хо ды да не за да во ле ных лю дзей, 
ня рэд ка ўзбу джа ных чут ка мі і плёт ка мі, у тым лі-
ку і ў ін тэр нэ це, каб яны па ве ры лі ў тое, што зме-
ны ў цэ лым бу дуць спры яць больш эфек тыў на му 
вы ка ры стан ню га рад ской тэ ры то рыі?

Гэ тая дыс ку сія ма ла дых ар хі тэк та раў-прак-
ты каў са ста лым ка ле гам вы све ці ла ак ту аль-
ную не толь кі для Брэс та праб ле му: пра ек ты па 
транс фар ма цыі ўжо за бу да ва ных тэ ры то рый 
бе ла рус кіх га ра доў ня рэд ка ста но вяц ца пры чы-
най не па ра зу мен няў і кан флікт ных сі ту а цый. Як 
на ву чыц ца іх вы ра шаць, асаб лі ва сён ня, ка лі ў 
са цы яль ных сет ках шмат так зва най фэй ка вай 
ін фар ма цыі?

Мі ка лай Мі ка ла е віч шчы ра ка жа, што ў яго 
служ бо вых аба вяз ках га лоў на га ар хі тэк та ра (вы-
да ча да зво лаў на бу даў ніц тва аб' ек таў, уз гад нен-
не да ку мен та цыі і г. д.) ра бо та з на сель ніц твам 

не пра пі са на яў на. Так, фар маль на яна ў іх не 
ўва хо дзіць, але па ста ян на пры сут ні чае. Га лоў-
ны ар хі тэк тар ажыц цяў ляе пры ём гра ма дзян, 
су стра ка ец ца з імі ў вы пад ку не аб ход нас ці за 
ме жа мі ка бі не та. Але гэ та га не да стат ко ва: ён на 
ўлас ным во пы це ве дае, як бы вае скла да на зна-
хо дзіць агуль ную мо ву з раз зла ва ны мі людзь мі. 
Мі ка лаю Мі ка ла е ві чу да па ма гае па пя рэд ні до-
свед уні вер сі тэц ка га вы клад чы ка. А як быць 
сот ням ін шых га лоў ных і не га лоў ных ар хі тэк та-
раў кра і ны, якія пас ля ВНУ прый шлі пра ца ваць 
у вы кан ка мы і не на бы лі за гар тоў ку ў спрэч ках 
з на сель ніц твам?

Та му Мі ка лай Ула сюк вель мі спа дзя ец ца на 
пад трым ку дэ пу та таў, на іх удзел у фар мі ра ван ні 
го ра да бу даў ні чай па лі ты кі свай го го ра да, ра ё на. 
Яны як на род ныя вы бран ні кі мо гуць і па він ны, 
па яго сло вах, стаць свое асаб лі вым мос ці кам 
па між вы ка наў чай ула дай го ра да і на сель ніц-
твам. Ха це ла ся б, ка жа ён, каб у кож на га дэ пу-
та та бы ло дак лад нае ба чан не праб лем ра ё на 
ў комп лек се, каб прад стаў нік ула ды не толь кі 
са дзей ні чаў вы ра шэн ню дроб ных гас па дар чых 
пы тан няў (ра монт да моў, ву ліц, іх асвят лен не 
і ін шае), але мог і рэ транс ля ваць гра мад скую 
дум ку сва іх вы бар шчы каў га рад скім вы ка наў-
чым ула дам, да па ма гаць ім гля дзець на да лё кую 
перс пек ты ву.

Пры зна ем, сён ня ро ля дэ пу та таў у фар мі-
ра ван ні бу даў ні чай па лі ты кі га ра доў, у на шым 
вы пад ку па рэ кан струк цыі ўжо за бу да ва ных тэ-
ры то рый, яшчэ не да стат ко вая. Звы чай на ўла ды 
ста вяць лю дзей пе рад фак там, ка лі по бач з іх 
да ма мі па чы на юць рыць кат ла ван. Та ды і пра яў-
ля ец ца гі пер ак тыў насць на сель ніц тва. Га лоў ны 
ар хі тэк тар Брэс та ўпэў не ны, што дэ пу та там вар та 
не толь кі ак тыў ней да лу чац ца да рас пра цоў кі 
бу даў ні чай па лі ты кі, але і кант ра ля ваць яе вы-
ка нан не, са чыць за хо дам рэ на ва цыі жыл лё ва-
га фон ду, пла на мі ўшчыль нен ня за бу да ва ных 
тэ ры то рый. У кож ным рай цэнт ры, го ра дзе ёсць 
ак тыў ныя і адэ кват ныя гра ма дзя не. Яны і мо гуць 
стаць да рад чы ка мі і па плеч ні ка мі дэ пу та таў.

У нас пры ня та ў спрэч ках у якас ці ар гу мен таў 
пры во дзіць пры кла ды з най леп шай за меж най 
прак ты кі. У час дыс ку сіі адзін ар хі тэк тар спы таў 
ма ла дых ка лег: ча му, на іх по гляд, нем цы не 
імк нуц ца з усіх сіл пе ра яз джаць у Бер лін? І сам 
ад ка заў: мо жа, та му, што ў ма лых і ся рэд ніх га-
ра дах ім пры ем на жыць, там агуль ны мі на ма ган-
ня мі ство ра на кам форт нае ася род дзе. У на шай 
кра і не апош нім ча сам так са ма шмат зроб ле на 
па на вя дзен ні па рад ку на зям лі, пры га жэй шыя, 
зруч ней шыя і больш утуль ныя ста но вяц ца га ра-
ды і па сёл кі. Але, зда ец ца, гэ та толь кі па ча так 
вя лі кай ра бо ты. І без ак тыў най па зі цыі дэ пу та таў 
тут на абы сці ся.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

МЕР КА ВАН НЕ АР ХІ ТЭК ТА РЫ 
РАЗ ЛІЧ ВА ЮЦЬ 
НА ДЭ ПУ ТА ТАЎ

НА ПА СЯ ДЖЭН НІ АБЛ ВЫ КАН КА МА

Ка лі ня ма гро шай — 
не па чы най бу доў лю

На па ся джэн ні 
Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма 
раз гле джа на 

пы тан не аб ме рах па 
ска ра чэн ні аб' ёмаў 

звыш нар ма тыў на га 
бу даў ніц тва. Удзель ні кі 

на ра ды шу ка лі 
пры чы ны з'яў лен ня 
даў га бу даў, ра і лі ся, 

як рас па ра дзіц ца 
аб' ек та мі, што га да мі, а 
ча сам і дзе ся ці год дзя мі 

не ўвод зяц ца ў 
экс плу а та цыю.

ЗАО «Белреализация» объявляет 
аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 
4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: унитарное предприятие «Строительно-монтажное управление «ПОДЪЕМ» 
(УНП 192522108) в лице ликвидатора Региса Алексея Альбертовича, тел. +37529 378-83-88.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 18 декабря 2019 г. 09.00–17.00 на 
электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб., с НДС

1 Гибкий эндоскоп ЭТГ 10-1.5, инв. № 180 158,40

2 Прицеп тракторный 2ПТС 4,5 т 432,00

Местонахождение п. 1 – г. Минск, ул. Вильямса, 37а, п. 2 – Узденский р-н, аг. Слобода, телефон 
для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 17.12.2019 г. 17.00 1) зарегистрироваться и по-
дать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов 
вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления даты проведения 
торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты 
торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвра-
щается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостояв-
шимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение 5 рабочих 
дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого, между продавцом и побе-
дителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор 
купли-продажи. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 
15.05.2019 г., 23.11.2019 г.

Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Минский завод игристых вин», г. Минск, ул. Радиальная, 50

Предмет аукциона. Месторасположение – г. Минск, ул. Радиальная, 50

 Наименование Характеристики (состав)

Оборудование для изготовления мюзле 
с плакеткой, г. в. 2013

– мюзлеизготовительный автомат FB MOD 07 REL/STANDARD/MEC,
– пресс автоматический для обработки металлов FBR

Начальная цена лота с НДС 20 % – 704 396,93 бел. руб. (снижена на 50 %)

Условие демонтажа
и самовывоза

Демонтаж, разборка, погрузка и транспортировка предмета аукциона проводится за счет покупателя. 
Продавец и организатор аукциона не оказывают услуг по демонтажу и вывозу предмета аукциона

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-
продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена 
в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения 
затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте органи-
затора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 02.07.2019 г.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения 
причин снятия

Аукцион состоится 20.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 18.12.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел: +375 17 280-36-37; +375 44-704-92-06, www.cpo.by. 
Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
аукциона

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Утерянное свидетельство о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя Костюшкина Валентина Яковлевича, 
УНП 100525211, считать недействительным


