
Ця пер спе цы я ліс та мі 
рых ту ец ца пра ект 

да ку мен та, па якім част ко ва 
зды ма ец ца за ба ро на на 

про даж пры ват ных да моў 
на пра ця гу 8 га доў пас ля іх 

дзяр жаў най рэ гіст ра цыі. Аб 
гэ тым па ве да міў стар шы ня 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 
ма ё мас ці Бе ла ру сі 

Анд рэй ГА ЕЎ.

Па вод ле яго слоў, но ва ўвя дзен не 
да зво ліць вы кан ка мам у асоб ных вы-
пад ках ажыц цяў ляць ад чу жэн не аб'-
ек таў не ру хо май ма ё мас ці, якія па-
бу да ва ны на так зва ных са цы яль ных 
участ ках. На га даю, што яны ра ней 
бы лі пра да стаў ле ны гра ма дзя нам, 
якія ме лі па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл-

лё вых умоў, без аў кцы ё наў. Па куль 

па гэ тай ма ё мас ці іс нуе за ба ро на на 

ад чу жэн не на пра ця гу 8 га доў з дня 

дзяр жаў най рэ гіст ра цыі жы лых да-

моў на та кіх участ ках. «Але ў аб' ек-
тыў ных вы пад ках, да якіх ад но сяц ца 
стра та кар мі це ля ў сям'і, пе ра езд у 
ін шую мяс цо васць, атры ман не ін ва-
лід нас ці гра ма дзя ні нам, да звол на 
про даж аб' ек та мяс цо выя ўла ды ўжо 
змо гуць даць», — рас тлу ма чыў па зі-
цыю ка мі тэ та Анд рэй Га еў.

АГУЛЬ НЫ ПА РА ДАК 
І ЖОРСТ КІ КАНТ РОЛЬ

У мі ну лыя га ды вы мя рэн не зя-
мель ных участ каў для на сель ніц тва 
ажыц цяў ля лі ад ра зу не каль кі струк-
тур, дзе вы ка рыс тоў ва лі ся роз ныя па-
ды хо ды і ін стру мен ты. Та му ўзні ка лі 
спрэч ныя мо ман ты ў су се дзяў, ка лі па 
да ку мен тах і на прак ты цы атрым лі ва-
ла ся не сты коў ка зя мель ных участ каў. 

Па доб ныя сі ту а цыі ча сам «раз ру ліць» 
бы вае да во лі скла да на. Та му ка мі тэт 
пла нуе вы ра шыць гэ та пы тан не кар-
ды наль на — ця пер зем ле ўпа рад ка-
валь ныя спра вы бу дуць раз гля даць 
толь кі спе цы я лі за ва ныя ар га ні за цыі 
ва ўста ноў ле ным па рад ку.

Ад на ча со ва кі раў нік ка мі тэ та 
ад зна чыў, што для за бес пя чэн ня 
свое ча со вай рэ гіст ра цыі зя мель-
ных участ каў сель ска гас па дар чых 
і ляс ных зя мель пра ду гледж ва ец ца 
вы зва лен не сель ска гас па дар чых 
уста ноў ад дзяр жаў най пош лі ны за 
афарм лен не да ку мен таў, якія свед-
чаць аб пра вах на зя мель ныя ўчаст-
кі. Гэ та ро біц ца для та го, каб хут чэй 
за вяр шыць гэ тую пра цэ ду ру і па мен-
шыць на груз ку пры афарм-
лен ні да ку мен таў.
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 24.02.2015 г. 
Долар ЗША    14860,00
Еўра 16880,00
Рас. руб. 236,50
Укр. грыўня 530,71

32 104 
арэнд ныя ква тэ ры 

на ліч ва ла ся па ўсёй 
рэс пуб лі цы на 1 сту дзе ня 
гэ та га го да. Да рэ чы, за се ле на 
з іх толь кі 30 ты сяч 565. 
На прык лад, у Мін ску на 
па ча так го да бы ло не за ня та 
ка ля 500 ква тэр — яны 
зна хо дзі лі ся на раз мер ка ван ні. 
За па тра ба ва ныя прак тыч на 
ўсе арэнд ныя ква тэ ры, 
асаб лі ва ў Мін ску і аб лас ных 
га ра дах. Сён ня гэ тых жы лых 
па мяш кан няў не так шмат, 
каб мож на бы ло вы бі раць. 
У ста лі цы на ад ну арэнд ную 
ква тэ ру пры хо дзіц ца ад 100 
да 400 за яў ах вот ных у ёй 
пра жы ваць. Трэ ба ад зна чыць, 
што раз мяр коў ва юц ца не 
толь кі па бу да ва ныя жы лыя 
па мяш кан ні, але і вы зва ле ныя з 
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду.

Ма ё масцьМа ё масць  ��

З участ каў 
«зрэ за лі» за ба ро ну

Та му жыл лё на «льгот най» зям лі пус та ваць не бу дзе

У нашых бія тлон ных 
ба лель шчы каў з'я ві ла ся 
яшчэ ад на пад ста ва для 

ра дас ці! Бе ла рус кая 
збор ная ў скла дзе 

Ган ны Со лы, Дзі на ры 
Алім бе ка вай і Да р'і 

Блаш ко на чэм пі я на це 
све ту ся род юна коў і 
юні ё раў пе ра маг ла ў 

эс та фе це ся род дзяў чат. 
Со ла і Алім бе ка ва 

прай шлі ўсю дыс тан цыю 
без штрафных кругоў. 
Для Блаш ко гэ та гон ка 
ста ла вель мі ад каз най. 

У ня дзе лю, у гон цы 
пе ра сле да ван ня, яна 
за мест сва іх за кры ла 

чу жыя мі шэ ні і атры ма ла 
ў вы ні ку 5 про ма хаў. 

Мож на толь кі ўя віць, як 
цяж ка бы ло дзяў чы не. 

У эс та фе це яна хоць 
і па мы лі ла ся двой чы 
на стрэль бі шчы, але 

здо ле ла пер шай прый сці 
да фі ні шу. На дру гім 

мес цы апы ну лі ся 
ра сій скія дзяў ча ты, а на 

трэ цім — нар веж ская 
збор ная. З пе ра мо гай!

Та рас ШЧЫ РЫ.
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Новы храм 
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За ла тая За ла тая 
ка ман дака ман да


