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У Бе ла ру сі вы зна ча ны адзі ныя, 

дак лад ныя і праз рыс тыя 

пра ві лы да ван ня і вы ка ры стан ня 

зя мель ных участ каў для 

вя дзен ня біз не су, па ве да міў 

на пар ла менц кіх слу хан нях 

стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

па ма ё мас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Анд рэй ГА ЕЎ.

Рэ зі дэн ты кра і ны мо гуць атры-
маць зям лю ва ўлас насць або 
арэн ду, за меж ныя ар га ні за цыі — 
у арэн ду на 99 га доў. Кан крэт ная 
ін фар ма цыя пра тэ ры то рыі, па-
да бра ныя для рэа лі за цыі ін вес-
ты цый ных пра ек таў, раз ме шча на 
ў сва бод ным до сту пе на сай тах 
мяс цо вых вы ка наў чых ка мі тэ таў. 
Пры рэа лі за цыі ін вес ты цый ных 

да га во раў зя мель ныя ўчаст кі да-
юц ца без пра вя дзен ня аў кцы ё ну 
і ўня сен ня пла ты за пра ва за клю-
чэн ня да га во раў арэн ды.

Ін вес та ры так са ма вы зва ле ны 
ад кам пен са цыі страт сель ска-
гас па дар чай і ле са гас па дар чай 
вы твор час ці. Ёсць маг чы масць 
рас тэр мі ноў кі ўня сен ня пла ты за 
пра ва арэн ды зя мель ных участ-
каў пры іх да ван ні для вы твор чых 
бу дын каў, аб' ек таў пры да рож на-
га сэр ві су, ін шай не ру хо мас ці без 
за клю чэн ня ін вес ты цый ных да га-
во раў. Гра ма дзя нам да зва ля ец ца 
вы ка рыс тоў ваць для ра мес ніц кай 
і прад пры маль ніц кай дзей нас ці, 
ака зан ня па слуг у сфе ры аг ра ту-
рыз му зя мель ныя ўчаст кі, да дзе-
ныя ім для аб слу гоў ван ня жы лых 
да моў.

Спро шча на вы дзя лен не зя-
мель ных участ каў для прад пры-
маль ніц тва ў ся рэд ніх, ма лых га-
радах і сель скай мяс цо вас ці.

Вы ка нан не ўся го комп лек су 
па слуг па афарм лен ні да ку мен-
таў, якія за цвяр джа юць пра ва на 

не ру хо мую ма ё масць, скан цэнт-
ра ва на ў сіс тэ ме ад на го дзяр жаў-
на га ор га на — Дзярж кам ма ё мас-
ці. Пад рых тоў ка для ін вес та ра 
зем ле ўпа рад ка валь ных ма тэ ры я-
лаў ад бы ва ец ца без яго ўдзе лу па 
прын цы пе ад ной стан цыі, ажыц-
цяў ля ец ца ад на ча со ва з вы кан-
нем ра бот па бу даў ніц тве аб' ек та. 
Кож нае чац вёр тае рэ гіст ра цый-
нае дзе ян не ў кра і не ад бы ва ец ца 
на пра ця гу ад ной га дзі ны.

За раз на раз гля дзе ў Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та зна хо дзіц ца пра-
ект да ку мен та, які пра ду гледж вае 
да лей шае ўдас ка на лен не ад но-
сін па рас па ра джэн ні дзяр жаў-
най ма ё мас цю. Ся род асноў ных 
на ва цый — па ве лі чэн не пе ры я ду 
рас тэр мі ноў кі апла ты ма ё мас ці, 
якая на бы ва ец ца (яе тэр мін бу-
дзе вы зна чаць па куп нік), маг чы-
масць про да жу на аў кцы ё не не-
ру хо мас ці, якая раз ме шча на на 
ўсёй тэ ры то рыі кра і ны (акра мя 
аб лас ных цэнт раў і Мін ска) ад ра-
зу за ад ну ба за вую ве лі чы ню пры 
вы ка ры стан ні яе для прад пры-

маль ніц кай дзей нас ці. Пра ек там 
пра па ну ец ца ажыц цяў ляць про-
даж та кой ма ё мас ці на аў кцы ё не 
ад на ча со ва як юры дыч ным, так і 
фі зіч ным асо бам (ця пер спа чат ку 
на аў кцы ён да пус ка юц ца толь кі 
ар га ні за цыі).

Ся род праб лем ных пы тан няў 
у сфе ры рас па ра джэн ня не ру хо-
мас цю Анд рэй Га еў на зваў вы-
пад кі, ка лі прад пры ем ствы, якія 
жы вуць за кошт зда чы ў арэн ду 
ма ё мас ці, не раз ві ва юць вы твор-
часць і не да зва ля юць на быць яе 
доб ра сум лен на му аран да та ру. 
Сён ня та кія сі ту а цыі раз гля да юц-
ца на ўзроў ні між ве да мас най гру-
пы, ство ра най ура дам.

«Дзяр жа ва цал кам га ран туе 
аба ро ну за рэ гіст ра ва ных пра воў 
на на бы тую або па бу да ва ную 
не ру хо мую ма ё масць», — за пэў-
ніў Анд рэй Га еў. Да рэ чы, па па-
каз чы ку «рэ гіст ра цыя ўлас нас ці» 
рэй тын га спры яль нас ці умоў вя-
дзен ня біз не су — 2019, які скла дае 
Су свет ны банк, Бе ла русь зай мае 
пя тае мес ца са 190 кра ін.

Што да ты чыц ца пры ва ты за-
цыі, то яна ў Бе ла ру сі но сіць не 
ма са вы, а кан крэт ны і кроп ка вы 
ха рак тар. Пры ва ты за ва ным мо-
жа быць лю бое прад пры ем ства, 
пры за ха ван ні на ступ ных умоў: 
раз віц цё ар га ні за цыі, за ха ван не 
пра цоў на га ка лек ты ву на пэў ны 
тэр мін і спра вяд лі вая ца на. «Дзе-
ю чае за ка на даў ства за бяс печ вае 
мак сі маль ную пуб ліч насць пры-
ва ты за цыі, за ма ца ва ны роў ныя 
пра вы на цы я наль ных і за меж-
ных ін вес та раў на ўдзел у пры-
ва ты за цыі дзярж ма ё мас ці», — 
падкрэсліў Анд рэй Га еў.

«Раз ві ва ец ца і та кі су час ны і 
праз рыс ты спо саб пры ва ты за цыі, 
як про даж ак цый у ганд лё вай сіс-
тэ ме Бе ла рус кай ва лют на-фон да-
вай бір жы, — па ве да міў стар шы ня 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас-
ці. — Ця пер за вяр ша ец ца пад-
рых тоў ка для про да жу на бір жы 
мі на ры тар ных (да 25 %) па ке таў 
ак цый Рэс пуб лі кі Бе ла русь вась мі 
ак цы я нер ных та ва рыст ваў».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

На пар ла менц кіх слу хан нях, пры све ча ных 
тэ ме ін вес ты цый, ся род ін шых вы сту піў і 
кі раў нік прад стаў ніц тва ЕБРР у Бе ла ру сі 
Аляк сандр ПІ ВА ВАР СКІ. На пры кла дзе 
ра бо ты Еў ра пей ска га бан ка рэ кан струк цыі 
і раз віц ця ў на шай кра і не ён рас ка заў, як 
між на род ныя ар га ні за цыі са дзей ні ча юць 
па ляп шэн ню ўмоў для вя дзен ня біз не су.

Бе ла русь вы лу ча ец ца ся род ін шых пе ра-
ход ных эка но мік тым, што па збег ла рэ фор-
маў на кшталт «шо ка вай тэ ра піі», звяр нуў 
ува гу Аляк сандр Пі ва вар скі. Ра зам з тым 
экс перт пры знаў, што за апош нія 15—20 га-
доў у кра і не ад бы ло ся ар га ніч нае раз віц цё 
пры ват на га сек та ра. За раз са мы буй ны ра-
бо та даў ца ў кра і не — пры ват ныя кам па ніі. 
Пра на яў насць умоў для рос ту пры ват на га 
сек та ра свед чаць і вы пад кі пе ра хо ду ма-
лых і ся рэд ніх кам па ній у ка тэ го рыю буй-
ных. Праз зліц ці і па глы нан ні ў кра і ну ўва-
хо дзяць між на род ныя кам па ніі. Не ка то рыя 
прадпрыемствы пачынаюць раз мя шчаць 
свае каш тоў ныя па пе ры на між на род ных 
рын ках.

«Вель мі важ на, што ў Бе ла ру сі рэ пу та-
цыя кра і ны з ніз кім уз роў нем ка руп цыі», — 
пад крэс ліў Аляк сандр Пі ва вар скі.

Жа дан не ўра да са дзей ні чаць раз віц цю 
пры ват на га сек та ра мае вя лі кае зна чэн не, 
але гэ та га ма ла, лі чыць прад стаў нік між на-
род най фі нан са вай ар га ні за цыі. У кра і не трэ-
ба ства раць больш доб ра зыч лі выя ўмо вы 
для біз не су. У пры ват нас ці, не аб ход на да бі-
вац ца роў ных умоў дзей нас ці для пры ват ных 
ін вес та раў і дзяр жаў ных прад пры ем стваў. 
Не аб ход ны роў ны до ступ да фі нан саў. Ін-
вес та ры па він ны ад чу ваць, што іх пра вы бу-
дуць аба ро не ныя ў кан флікт ных сі ту а цы ях. «І 
важ на, каб па ка ран не ў ад но сі нах ін вес та раў 
ад па вя да ла цяж кас ці іх пра ва па ру шэн ня», — 
да даў Аляк сандр Пі ва вар скі.

Дру гі кі ру нак, дзе мож на да біц ца знач на-
га эфек ту, — кі ра ван не дзяр жаў най улас нас-
цю. У гэ тай сфе ры ЕБРР уза е ма дзей ні чае ра-
зам з ін шы мі між на род ны мі ар га ні за цы я мі і 
бе ла рус кім ура дам. «Ідэя ў тым, каб ар га ні-
за ваць кі ра ван не дзяр жаў ны мі прад пры ем-
ства мі гэ так жа якас на, як яно ар га ні за ва на 
ў са мых леп шых пры ват ных кам па ні ях, — 
рас тлу ма чыў прад стаў нік ЕБРР. — Ста віц ца 
да іх, як да кам па ній, якія ка ці ру юц ца на 
між на род ных бір жах».

Два буй ныя пі лот ныя пра ек ты ў гэ тым 
кі рун ку — Бел ін вест банк і «Бел аў та дар». 
У пер шым вы пад ку бы ла зме не на сіс тэ ма 
кар па ра цый на га кі ра ван ня ў рам ках пе рад-
пры ва ты за цый най пад трым кі. «Вы нік ужо 
бач ны — банк на рошч вае пры бы так», — 
па ве да міў дак лад чык на пар ла менц кіх 
слу хан нях. Да сяг нен ні «Бел аў та да ра» ў 
перс пек ты ве мо гуць транс ля вац ца на ін-
шыя дзяр жаў ныя прад пры ем ствы, мяр куе 
Аляк сандр Пі ва вар скі.

«На ша мэ та — па ка заць, што кар па-
ра цый нае кі ра ван не са праў ды дае вы-
нік і да зва ляе транс фар ма ваць дзяр-
жаў ныя кам па ніі та кім чы нам, каб яны 
не ча ка лі да па мо гі ад дзяр жа вы, а са мі 
да па ма га лі ёй, — пад крэс ліў вы сту поў-
ца. — Мы раз ліч ва ем ства рыць пры кла-
ды, якія мож на бу дзе ты ра жа ваць на 
буй ныя бе ла рус кія прад пры ем ствы, і лі-
чым, што змя ніць фі ла со фію кі ра ван ня на
20—30 та кіх прад пры ем ствах на пра ця гу 
двух-трох га доў цал кам маг чы ма».

Па ра лель на з рэ фор ма мі дзярж сек та ра 
ЕБРР пра па нуе па вы сіць на ма ган ні па пры-
цяг нен ні якас ных пры ват ных ін вес та раў на 
дзярж прад пры ем ствы.

До сыць перс пек тыў ным экс пер ты бан-
ка лі чаць і пры цяг нен не пры ват ных ін-

вес та раў да фі нан са ван ня інф ра струк ту-
ры Бе ла ру сі. ЕБРР ра зам з ура дам і між-
на род ны мі парт нё ра мі пла нуе знай сці 
срод кі на рэ кан струк цыю да ро гі М-10. 
«У па доб на га ро ду пра ек тах за меж ны ін-
вес тар зды мае з бюд жэ ту част ку аба вя-
за цель стваў, бо бя рэ на ся бе вы дат кі па 
ўтры ман ні аб' ек та інф ра струк ту ры на дзе-
ся ці год дзі», — звяр нуў ува гу кі раў нік мінск-
ага офі са ЕБРР.

Ся род мер, якія мо гуць па леп шыць ін-
вес ты цый ную пры ваб насць кра і ны, экс пер-
ты ЕБРР на зва лі так са ма па пу ля ры за цыю 
біз не су і ўцяг ван не на сель ніц тва ў за няц це 
прад пры маль ніц твам, аслаб лен не ў гэ тай 
сфе ры дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня і кант ро-
лю, пад трым ку ма ло га і ся рэд ня га біз не су 
ў вы твор час ці.

Вель мі важ ныя так са ма па вы шэн не фі-
нан са вай ста біль нас ці і раз віц цё на цы я-
наль на га фі нан са ва га рын ку, у пры ват нас ці 
ства рэн не ўмоў для ра шэн ня праб лем ных 
крэ ды таў, на рошч ван не вы пус ку су ве рэн-
ных фі нан са вых ін стру мен таў у на цы я наль-
най ва лю це, ка мер цы я лі за цыя і па вы шэн не 
эфек тыў нас ці бан каў з дзяр жаў най фор-
май улас нас ці і рэ гу ля ван не не бан каў ска га 
фі нан са ва га сек та ра.

Кі раў нік прад стаў ніц тва ЕБРР у Бе ла ру сі 
так са ма ак цэн та ваў ува гу на не аб ход нас ці 
ап ты мі за цыі ча ла ве ча га па тэн цы я лу: раз віц-
цё на вы каў і ква лі фі ка цый у ад па вед нас ці з 
па тра ба ван нем рын ку пра цы, ства рэн не ўмоў 
для бес пе ра пын най аду ка цыі і па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі, устой лі вая ген дар ная па лі ты ка 
ў га лі не пра ца ўлад ка ван ня — да ван не роў ных 
маг чы мас цяў у пра ца ўлад ка ван ні муж чы нам 
і жан чы нам, і раз віц цё сіс тэ мы дзі ця чых да-
школь ных уста ноў.

Сам ЕБРР га то вы ака заць да па мо гу ва 
ўка ра нен ні эфек тыў на га кар па ра цый на га 
кі ра ван ня, у рэа лі за цыі функ цыі ўлас ні ка 
дзяр жаў ных прад пры ем стваў, пад трым цы 
па ды хо даў дзяр жаў на-пры ват на га парт-
нёр ства і раз віц ці зя лё най эка но мі кі.

* * *
Еў ра пей скі банк рэ кан струк цыі і раз віц-

ця — між на род ная ар га ні за цыя, у якой Бе-
ла русь удзель ні чае з па чат ку 90-х га доў. 
Пер ша па чат ко ва банк быў ство ра ны для 
пад трым кі транс фар ма цыі бы лых са цы я ліс-
тыч ных кра ін, паз ней на быў но вых чле наў і 
па шы рыў рэ гі ё ны апе ра цый. Ця пер пра цуе 
амаль у 40 кра і нах све ту, мае ка пі тал ка-
ля 30 міль яр даў еў ра. На сён няш ні дзень 
2,3 міль яр да еў ра ін вес та ваў у Бе ла русь.

Сё ле та ЕБРР за клю чыў у на шай кра і не 
здзел кі на су му 240 міль ё наў еў ра. Ад-
нак 2018 год мо жа стаць рэ корд ным, ка-
лі ад бу дзец ца пад пі сан не буй ной здзел-
кі па інф ра струк тур ным пра ек це — та ды 
па каз чык га да вых ін вес ты цый пе ра вы сіць 
300 міль ё наў еў ра.

Пры яры тэ ты ЕБРР у Бе ла ру сі доў гі час 
уклю ча лі раз віц цё вы ключ на пры ват на га 
сек та ра, га лоў ным чы нам гэ та за хоў ва ец ца 
і за раз. Але з 2016 го да банк так са ма ак тыў-
на пра цуе над па вы шэн нем устой лі вас ці і 
якас ці па слуг у дзяр жаў най інф ра струк ту ры, 
над рэ гу ля тыў ны мі рэ фор ма мі, ука ра нен-
нем ка мер цый ных ра шэн няў на дзяр жаў-
ных прад пры ем ствах. Ар га ні за цыя пра цуе 
шля хам фі нан са ван ня праз бан кі-парт нё ры 
і на пра мую, уклю ча ю чы ў ак цы я нер ны ка-
пі тал, аказ вае тэх да па мо гу, вя дзе дыя лог і 
кан суль та цыі з ура дам, пра во дзіць кан фе-
рэн цыі, ро біць эка на міч ныя агля ды. За раз 
ЕБРР пра цуе па но вай пра цэ ду ры дзяр жаў-
на-пры ват на га парт нёр ства.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗЯМ ЛЯ ДЛЯ БІЗ НЕ СУЗЯМ ЛЯ ДЛЯ БІЗ НЕ СУ

РОЎ НЫЯ ЎМО ВЫ РОЎ НЫЯ ЎМО ВЫ 
І ПА ЧУЦ ЦЁ АБА РО НЕ НАС ЦІІ ПА ЧУЦ ЦЁ АБА РО НЕ НАС ЦІ
Еў ра пей скі банк рэ кан струк цыі і раз віц ця агу чыў свае па ра ды па па ляп шэн ні ін вест клі ма ту ў кра і не
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Аляк сандр ПІ ВА ВАР СКІ (злева), кі раў нік прад стаў ніц тва ЕБРР у Бе ла ру сі, 
і Анд рэй БРЫШ ЦЕ ЛЕЎ, стар шы ня праў лен ня ААТ «Бел ін вест банк».


