
ТЭМА ТЫДНЯ 139 жніўня 2019 г.

21

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Каб вый сці на спад чын ні каў, ро бім за пы-
ты ў роз ныя служ бы і не заў сё ды зна хо дзім 
па трэб ную ін фар ма цыю. Па кож ным до ме 
збі ра ем вя лі кія па ке ты да ку мен таў. Пла ну-
ем сё ле та пры няць ра шэн не пры клад на па 
вась мі крас на поль скіх да мах та кой ка тэ го-
рыі. Спа дзя ём ся, што на ле та мы іх зня сём.

Сё ле та асноў ная на груз ка па вы ка нан ні 
357-га ўка за ляг ла на сель вы кан ка мы. І, як 
свед чаць спе цы я ліс ты, но выя пра ві лы ад-
бі лі ся на тэр мі нах.

— Ра бо та ідзе, але вель мі ма руд на, — 
кан ста туе Тац ця на Мі хай лаў на. — Па 100-м 
ука зе са ста ры мі да ма мі сель вы кан ка му пра-
сцей пра ца ва ла ся, бо не трэ ба бы ло звяр-
тац ца ў суд. Да маў ля лі ся на ўзроў ні ўлас ні ка 
і па ра шэн ні сель вы кан ка ма зно сі лі. Ця пер 
пра цэ ду ра ўсклад ні ла ся. Трэ ба аба вяз ко ва 
прай сці праз суд, пры няць без гас па дар чую 
не ру хо масць ва ўлас насць ад мі ніст ра цый-
на-тэ ры та ры яль най адзін кі і да лей дзей ні-
чаць у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам.

З су доў не вы ла зім
На сай це рай вы кан ка ма ёсць рэ естр пус-

ту ю чых да моў. Усе яны зна хо дзяц ца ў Яноў-
скім сель са ве це. Едзем на мес ца зна ё міц ца 
з сі ту а цы яй.

На 1 сту дзе ня на тэ ры то рыі гэ та га сель са-
ве та на ліч ва ла ся 13 ста рых да моў і 21 пус ту-
ю чы. У лю тым ра ён ная ка мі сія аб сле да ва ла 
во сем з іх і зра бі ла пяць за клю чэн няў. Тры 
да мы вы па лі са спіс ка, бо не прай шло трох 
га доў з та го мо ман ту, як яны за ста лі ся без 
гас па да ра. У рэ естр пус ту ю чых тра пі лі ча ты-
ры да мы, па трох з іх спра вы раз гля да юц ца 
ў су дзе.

Стар шы ня сель са ве та На тал ля 
ЛА ГУ ЦІ НА дэ ман струе ад ну з пус ту ю чых 
хат у вёс цы Па луж-1.

— Гэ та дом, з якім мы пра ца ва лі яшчэ 
па со тым ука зе, — ка жа яна. — Тут ні хто не 
за рэ гіст ра ва ны і не пра жы вае пра цяг лы
час. Улас нік зна хо дзіц ца ў На ва груд ку. 
У ад па вед нас ці з 357-м ука зам мы пра вя лі 
ўсю не аб ход ную ра бо ту, каб пры знаць яго 
пус ту ю чым. Дом быў агле джа ны ра ён най 
ка мі сі яй, яму да лі ацэн ку і ўнес лі ў рэ естр. 
Усё гэ та за ня ло шмат ча су па пра цяг лас ці, 
але без гэ та га спра ву не ста лі б і раз гля-
даць у су дзе. Мы спа дзя ва лі ся, што суд на 
пад ста ве гэ тых да ку мен таў пе рад асць яго ў 
на шу ўлас насць для да лей ша га пры няц ця 
ра шэн ня аб зно се. Але ўлас нік на пі саў у суд 
ліст, што бу дзе ра ман та ваць сваю за кі ну тую 
ха ту і жыць у ёй. Ча ка ем ра шэн ня су да, але 
вель мі вя лі кая іма вер насць, што яно бу дзе 
не на на шу ка рысць.

Дэ пу тат ка жа, што дом доў гі час ста яў 
без на гля ду і ўлас ні ку да яго не бы ло ні я кай 
спра вы. Яна ўпэў не на, што ён не пры мец-
ца яго акуль тур ваць і ця пер, прос та цяг не 
час. Але пры ват ная ўлас насць ахоў ва ец ца 
за ко нам і тут ні чо га не зро біш.

— Па ды хо ды змя ні лі ся, і нам ста ла ця-
жэй пра ца ваць, — ка жа су раз моў ца. — Па 
но вым ука зе пад пус ту ю чыя да мы трап ляе 
дом, дзе ўчас так не апра цоў ва ец ца, тэ ры-
то рыя за рас тае, і факт не пра жы ван ня ві да-
воч ны. І не мае роз ні цы, за рэ гіст ра ва ны тут 
нех та або не. А ў со тым ука зе пад пус ту ю чыя 
да мы трап ля лі толь кі тыя, дзе не бы лі за рэ-
гіст ра ва ныя лю дзі. Ка лі ўлас нік нам да ваў 
пісь мо вы да звол на знос до ма, мы на яго 
пад ста ве пры ма лі ра шэн не і зно сі лі. Ця пер 

мы вы ра ша ем та кія спра вы толь кі праз суд. 
Мы пра вя лі вя лі кую ра бо ту — аб сле да ва лі, 
зра бі лі за клю чэн не, але суд нам ад мо віў, 
та му што на апош нім эта пе гра ма дзя нін 
ска заў: я пе ра ду маў, бу ду там жыць. І ўсё 
за ста ец ца па-ра ней ша му. Да да ло ся больш 
пі са ні ны, шмат ча су ады мае ха джэн не па 
су дах. Бо ад ным слу хан нем спра ва не за-
кан чва ец ца. Па трох да мах, якія ця пер раз-
гля да юц ца, іх ад бы ло ся ўжо шэсць. Вось 
ня даў на бы ло па ся джэн не па яшчэ ад ным 
до ме ў Па лу жы. Улас нік да слаў ліст у суд з 
да зво лам раз гля даць спра ву без яго ўдзе лу 
і зно сіць дом. Суд дзя ж ска заў, што спра ву 
на кі ру юць па мес цы зна хо джан ня ўлас ні ка, 
там яго да пы та юць у су дзе і вы свет ляць, ці 
ёсць у яго род ныя, а рап там яны па жа да юць 
ус ту піць у спад чын насць. І ўся ра бо та, якую 
мы зра бі лі, ста но віц ца бес сэн соў най. Адзі-
нае, што мы атрым лі ва ем, гэ та маг чы масць 
вы пі саць прад пі сан не або склас ці пра та кол. 
Ка лі гра ма дзя нін пра іг на руе, да яго бу дуць 
пры мац ца ад мі ніст ра цый ныя ме ры.

Ан жа лі ка ГО МАН, стар шы ня Крас на-
поль ска га рай са ве та:

— Ця пер мы ак тыў на пра цу ем па за ня-
дба ным жыл лі. Пра во дзіц ца скла да ная, 
кар пат лі вая ра бо та, ро біц ца шмат тэх ніч-
най да ку мен та цыі. Ад дзел жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі, бу даў ніц тва і ар хі тэк ту-
ры рай вы кан ка ма рас сы лае па ве дам лен ні 
спад чын ні кам, ча кае ін фар ма цыю ад іх. Без 
гэ та га нель га ўклю чыць гэ тыя да мы ў рэ естр 
пус ту ю чых. Па куль у рэ ест ры ні вод на га до-
ма па Крас на пол лі ня ма.

Што да ты чыц ца ся ла, то там но вы ўказ 
да даў цяж кас цяў. Ра ней мы пра ца ва лі на 
ўзроў ні ўлас ні каў — яны ад маў ля лі ся ад 
до ма, і мы яго зно сі лі. Ця пер усё ро біц ца 
толь кі праз суд. У Яноў скім сель са ве це ёсць 
дом, які ста іць ужо без да ху, але па ра шэн ні 
су да іск ад хі ле ны. Спад чын ні кі па абя ца лі, 
што яго ад но вяць. Атры ма ла ся за мкнё нае 
ко ла. Мы ж ве да ем, што агенц тва па не ру-
хо мас ці не ста не рэ гіст ра ваць гэ тае не зра-
зу ме лае збу да ван не, па куль яно не бу дзе 
ад па вя даць ста ту су жы ло га до ма. І я па да-
зраю, што хут ка мы зноў вер нем ся да яго. 
Між тым усе ра зу ме юць, што знос ста рых 
да моў па-ра ней ша му звя за ны з на вя дзен-
 нем па рад ку на зям лі. Рай ад дзел па НС пі-
ша прад пі сан ні, каб пра ца ва лі з кі ну ты мі 
да ма мі, маў ляў, не па ко ша на, па бу до ва 
ава рый ная, а гэ та не бяс печ на для лю дзей. 
Су се дзі скар дзяц ца, што дом псуе пей заж. 
А ў нас ру кі як звя за ныя.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра,
г. п. Крас на пол ле.

СЁН НЯ пля цоў ка
для за ня ткаў 

ву ліч най гім нас ты кай 
у Свет ла гор ску — мес ца, 
лю бі мае як пад лет ка мі, 
так і звы чай ны мі 
ад па чы валь ні ка мі. 
Зу сім по бач зна хо дзіц ца 
ўлад ка ва ная тэ ры то рыя, 
дзе мо гуць ад па чыць 
ма ту лі з зу сім ма лень кі мі 
дзет ка мі. Тут жа і га лоў ны 
ганд лё вы цэнтр го ра да, 
па куп ні кі яко га час ця ком 
за трым лі ва юц ца 
ў мі ні-пар ку.

А яшчэ пяць га доў та му 
ў го ра дзе ўво гу ле не бы ло 
пар ка для ад па чын ку. І, як 
ка жуць чы ноў ні кі рай вы-
кан ка ма, жы ха ры прос та 
за сы па лі іх скар га мі пра 
тое, што ня ма дзе пра вес ці 
воль ны час.

Да рэ чы, вар каўт у Свет-
ла гор ску па чаў раз ві вац ца 
ка ля дзе ся ці га доў та му. 
Ама та рам спор ту та ды да-
во дзі ла ся зай мац ца гім нас-
ты кай на ста рых ста ды ё нах 
і ў два рах. Ма ла дыя свет-
ла гор цы па ча лі ез дзіць на 
спа бор ніц твы, зды маць ві-
дэа ро лі кі пра свой рух і вы-
хо дзіць да га рад скіх улад з 
прось ба мі ўста ля ваць пра-
фе сій ную пля цоў ку. Гэ тыя 
зва ро ты та ды пе ра тва ры-
лі ся ў на каз вы бар шчы каў 
Га лі не Фі лі по віч, не ўза ба ве 
вы бра най дэ пу та там Па ла-

ты прад стаў ні коў ад Свет-
ла гор скай акру гі № 46.

Спат рэ бі лі ся на ма ган ні 
не толь кі ўлад, хоць ме на ві-
та яны зра бі лі пер шы ўнё сак 
у спра ву ўлад ка ван ня тэ ры-
то рыі на пе ра кры жа ван ні 
ву ліц Свярд ло ва і Ка лі ні на. 
По тым пры цяг ва лі ся гро шы, 
за роб ле ныя на су бот ні ках. 
Вы ка ры ста ны бы лі і срод кі 
па пра гра ме між на род най 
тэх ніч най да па мо гі.

Вось та кім чы нам у 2015 
го дзе да Дня го ра да бы ла 
ад кры та пля цоў ка для вар-
каў та. Між ін шым ця пер яна 
вы ка рыс тоў ва ец ца і для 
пра вя дзен ня фес ты ва лю
ву ліч ных суб куль тур «Лай ф-
стрыт» і для ін шых шмат-
 лі кіх спа бор ніц тваў: па пад-
цяг ван ні на пе ра кла дзі не, 
ад ціс кан нях на бру сах і так 
зва ным фрыс тай ле — сі-
ла вых прак ты ка ван нях на 
бру сах і тур ні ку.

Ця пер дзе ці, якія зай ма-
юц ца тут, аб' яд на ны ў не-
фар маль ную гру пу ву ліч-
най гім нас ты кі. Гра мад скае 
аб' яд нан не ку ры руе ад дзел 
спор ту і ту рыз му. Пля цоў-
ка зна хо дзіц ца на ба лан се 
спар тыў най шко лы № 2. 
Ёсць ін струк тар-ме та дыст, 
які да па ма гае юным фіз-
куль тур ні кам.

Га лоў нае, што ві да воч на: 
пля цоў ка ка рыс та ец ца по-
пы там. Тут заў сё ды мно га 
дзя цей. Не ўсе ад ра зу ад-
ва жац ца зра біць скла да ныя 
спар тыў ныя прак ты ка ван ні, 
але ж мно гія спра бу юць. 
Азарт, з якім зай ма юц ца 
хлоп чы кі, на тхняе мно гіх. 
Да рэ чы, і вы раз ная мус ку-
ла ту ра так са ма. Так з гле-
да чоў не ка то рыя па сту по-
ва пе ра хо дзяць у заў зя тых 
пры хіль ні каў. Та му ж спры я -
юць і спар тыў ныя ме ра пры ем -
ствы, якія тут па ста ян на
пра вод зяц ца. На мес нік на-
чаль ні ка ад дзе ла ідэа ла-
гіч най ра бо ты, куль ту ры і 
па спра вах мо ла дзі Свет-
ла гор ска га рай вы кан ка-
ма Ма ры на ГРА Ю ША ВА 
рас каз вае, што ўла ды ўваж-
лі ва ад но сяц ца да іні цы я тыў 
школь ні каў:

— Дзе ці пра па на ва лі 
пра вя дзен не чэм пі я на ту па 
ву ліч ным бас кет бо ле. Пра-
во дзіц ца ў нас так са ма чэм-
пі я нат па аў та гу ку і спа бор-
ніц твы для эк стрэ ма лаў на 
па за да рож ні ках. Спар тыў ная 
пля цоў ка для ро ле раў і скей т-

бар дыс таў бы ла зроб ле на
на на бя рэж най Бя рэ зі ны. 
Іні цы я ты ва зы хо дзі ла не ад 
ад на го га ра джа ні на — за явы 
ў рай вы кан кам пі са лі і баць-
кі, і са мі спарт сме ны. Дзе ці 
на ма ля ва лі схе му і пе рад алі 
яе ін жы не рам мяс цо ва га за-
во да жа ле за бе тон ных вы ра-
баў і кан струк цый. У вы ні ку 
пля цоў ка атры ма ла ся вель мі 
па пу ляр ная і за па тра ба ва ная 
ся род лю дзей роз ных уз рос-
таў. Уся на ша ра бо та па бу-
да ва на та кім чы нам, каб 
лю бы іні цы я тыў ны ча ла век 
знай шоў сваё мес ца і маг чы-
масць ува саб лен ня ідэй.

У Свет ла гор ску, да рэ чы, 
ёсць гра мад ская ар га ні за-
цыя «Рэ аль ны свет». Ма ла-
дыя лю дзі, якія ў яе ўва хо-
дзяць, ужо рэа лі за ва лі не-
каль кі ці ка вых пра ек таў пры 
са дзей ні чан ні між на род ных 
пра грам. «Я та кі ж, як ты» — 
пры све ча ны раз віц цю твор-
ча га па тэн цы я лу ў дзя цей з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас-
ця мі. Іні цы я ты ва «Дзе ці — 
дзе цям» бы ла ажыц цёў ле-
на ў парт нёр стве з Ва сі ле-
віц кім до мам-ін тэр на там. 
Пад лет кі зра бі лі аў ды я за піс 
кніг для дзя цей, якія дрэн на 
ба чаць. Трэ цяя іні цы я ты ва — 
«Два ро выя пе ра ва ро ты». Ва-
лан цё ры пад крэс лі ва юць, што 
вель мі дзейс ны спо саб на ву-
чан ня, ка лі пад лет кі ву чаць 
сва іх ра вес ні каў. А дэ пу тат 
Па ла ты прад стаў ні коў, на-
мес нік стар шы ні Па ста ян-
най ка мі сіі па дзяр жаў ным 

бу даў ніц тве, мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні і рэг ла мен-
це Га лі на ФІ ЛІ ПО ВІЧ ад зна-
чае, што гра мад скія ар га ні за-
цыі ў Свет ла гор ску ажыц цяў-
ля юць свае іні цы я ты вы ра зам 
з ор га на мі мяс цо вай ула ды:

— Доб ра, што не за ста-
лі ся ўба ку гра мад скія ар-
га ні за цыі і да лу чы лі ся да 
ідэі ўлад ка ван ня пар ка вай 
зо ны. Дзя ку ю чы гэ та му тут 
з'я ві лі ся но выя пля цоў кі 
для ад па чын ку ма ла дых 

сем' яў з дзець мі. Важ на 
пры цяг ваць на сель ніц тва 
да ра шэн ня та кіх праб лем. 
Гэ та да па ма гае аб' яд наць 
на ма ган ні. Ця пер ідуць 
па зі тыў ныя вод гу кі, але ж 
жыц цё не ста іць на мес цы, 
і жы ха ры го ра да за да юць 
пы тан ні на конт да лей ша га 
раз віц ця і доб ра ўпа рад ка-
ван ня тэ ры то рый. Бу дзем 
ра зам шу каць маг чы мас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

ДОМ, ЯКІ ХО ЧА ПАД ЗНОСДОМ, ЯКІ ХО ЧА ПАД ЗНОС

Пер шы на мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма, 
стар шы ня ра ён най ка мі сіі па аб сле да ван ні 

ста ну жы лых да моў Ва ле рый НА СКО зна ё міц ца 
з да ку мен та цы яй на пус ту ю чыя да мы.

УЗ ДЫМ З ПЕ РА ВА РО ТАМ? ЛЁГ КА!УЗ ДЫМ З ПЕ РА ВА РО ТАМ? ЛЁГ КА!

На тал ля ЛА ГУ ЦІ НА ка ля до ма,
які суд не па жа даў пры знаць 
пус ту ю чым.


