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Браць прык лад з Мін ска
Як га ва ры ла ся пад час ня даў няй су-

стрэ чы Прэ зі дэн та кра і ны Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі з мэ рам Мін ска Ана то лем 
Сі ва ком, аб' ёмы бу даў ніц тва жыл ля ў 
ста лі цы бу дуць што год ска ра чац ца, пры 
гэ тым мяр ку ец ца ак тыў на раз ві ваць га ра-
ды-спа да рож ні кі.

Уся го ў ста лі цы на ўлі ку ма ю чых па трэ-
бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў ста іць 
больш за 198 ты сяч ча ла век — трэ цяя част-
ка ад агуль на рэс пуб лі кан скай коль кас ці. 
З іх 5797 — шмат дзет ныя сем'і, якія ма юць 
пер ша чар го вае пра ва для на кі ра ван ня на 
бу даў ніц тва.

Як рас ка за ла на мес нік стар шы ні ка-
мі тэ та бу даў ніц тва і ін вес ты цый Мін-
гар вы кан ка ма Іры на ГОН ТА РА ВА, 
пра цяг нец ца раз віц цё арэнд на га жыл ля, 
пра па ну юц ца но выя па ды хо ды да фар мі-
ра ван ня кош ту бу даў ніц тва жыл ля, пра-
пра цоў ва юц ца больш гнут кія ра шэн ні ў 
да чы нен ні да пры ват на га сек та ра.

На мес нік стар шы ні ка мі тэ та па ве да мі ла, 
што праб ле му жыл ля для льгот ні каў трэ ба 
вы ра шыць за два га ды. Да рэ чы, жыл лё з 
дзяр жаў най пад трым кай у Мін ску сё ле та 
бу дзе бу да вац ца толь кі для льгот ных ка-

тэ го рый гра ма дзян, у асноў ным для шмат-
дзет ных сем' яў.

Вар та пад крэс ліць, што да 2016 го да ў 
га лоў ным ме га по лі се кра і ны ўво дзі ла ся 
ка ля 1 міль ё на квад рат ных мет раў жыл ля 
што год. Бу даў ніц тва вя ло ся як на сва бод-
ных пля цоў ках, так і на тэ ры то ры ях, якія не 
рэ кан стру юю ц ца. Ця пер сва бод ных участ-
каў прак тыч на не за ста ло ся, па тра бу ец ца 
знос пры ват на га сек та ра, пра мыс ло вых 
аб' ек таў. Аб' ёмы ўво ду жыл ля ска ра ці лі-
ся. Ка лі ле тась бы ло па бу да ва на 718 ты сяч 
«квад ра таў», то план на гэ ты год— 670 ты-
сяч квад рат ных мет раў жыл ля.

Сё ле та ўклю чыць у план бу даў ніц-
тва пла ну ец ца ка ля 1900 шмат дзет ных 
сем'яў.

Бу ду ец ца 15 дзі ця чых 
сад коў, а не ха пае 20

Што да ты чыц ца Мін ска, сё ле та спе цыя-
ліс ты-за бу доў шчы кі пла ну юць рас крыць 
но выя пля цоў кі ў Чы жоў цы і Ло шы цы. 
Пра цяг нец ца за бу до ва ў ме жах ву ліц 
Ша ран го ві ча — Га рэц ка га — Ра фі е ва. Уз-
вод зяць жыл лё і пры ват ныя ін вес та ры. Па 
ін вес ты цый най пра гра ме на бу даў ніц тва 
ін жы нер на-транс парт най інф ра струк ту-
ры вы дзя ля ец ца ка ля 170 міль ё наў руб-
лёў. За пла на ва ны фі нан са выя срод кі і на 
бу даў ніц тва 15 дзі ця чых сад коў. «Та ко га 

ні ко лі не бы ло. Заў сё ды ўзво дзі ла ся не 
больш за пяць—сем аб' ек таў для дзя цей, 
але мік ра ра ё ны бу ду юц ца і ма юць па трэ бу 
ў са цы яль най інф ра струк ту ры», — да да ла 
Іры на Гон та ра ва.

Ста лі цы на шай кра і ны вы дзе ле на 
850 міль ё наў руб лёў на ка пі таль нае бу-
даў ніц тва і для пад рых тоў кі ме га по лі са да 
пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. У той 
жа час зра зу ме ла, што і жы ха роў трэ ба 
за бяс пе чыць са цы яль най інф ра струк ту-
рай. У ста лі цы сён ня не ха пае 20 дзі ця чых 
сад коў і ся мі школ. Гар вы кан кам дэ та лё ва 
да сле да ваў гэ тае пы тан не. І вы свет лі ла ся, 
што мес цы мін чан у дзі ця чых сад ках час-
та зай ма юць дзе ці жы ха роў Мін скай воб-
лас ці, якія пра цу юць у ста лі цы. Час цей за 
ўсё гэ тая праб ле ма ак ту аль ная для сад коў 
ка ля МКАД.

«Квадраты» для ўсіх і сва іх
Ця пер ужо што год у ста лі цы ўвод зяц ца 

ў экс плу а та цыю адзін-два да мы з жы лы-
мі па мяш кан ня мі ка мер цый на га вы ка ры-
стан ня. Сё ле та па бу да ва ны адзін та кі жы лы 
дом у ра ё не ву лі цы Вы гоц ка га пло шчай 
ка ля пя ці ты сяч квад рат ных мет раў. Яшчэ 
адзін па доб ны аб' ект з жы лой пло шчай 
19 ты сяч «квад ра таў» бу ду ец ца ў ме жах ву-
ліц Кі рэ ен кі — Адо еў ска га, дзе за каз чы кам 
вы сту пае за вод эфек тыў ных пра мыс ло вых 
кан струк цый. Ле тась па бу да ва на 8,7 ты ся-
чы «квад ра таў» арэнд на га жыл ля.

У мэ рыі ця пер пра пра цоў ва ец ца пы-
тан не ўвя дзен ня арэнд на га до ма для ра-
бот ні каў бу дар га ні за цый. Дом у Мін ску 
бу дзе ўзво дзіц ца не за срод кі го ра да, 
а сі ла мі бу даў ні чых ар га ні за цый не па-
срэд на для су пра цоў ні каў бу даў ні ча га 
комп лек су.

Да рэ чы, да во лі ра ды каль ны бо нус для 
ра бот ні каў вы нес на аб мер ка ван не член 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо-
ду Ана толь ГРЫ ШУК, які да ня даў ня га ча-
су ўзна чаль ваў Гро дзен скі мя са кам бі нат.

Ён пра па на ваў даць маг чы масць прад-
пры ем ствам па га шаць пра цэн ты за жыл-
лё вы крэ дыт сва іх ра бот ні каў. Што і ка-
заць, ме ры да во лі сме лыя і не кож нае 
прад пры ем ства мо жа са бе гэ та да зво ліць. 

Та му іні цы я ты ва бу дзе раз гля дац ца паз-
ней і пры ня та як рэ ка мен да цыя. Ра зам з 
тым Ана толь Гры шук упэў не ны, што та кая 
ме ра — ад на з са мых дзейс ных па за ма ца-
ван ні ра бот ні ка на вы твор час ці.

На се сіі га рад ско га Са ве та ў Грод не 
пра гу чаў зва рот да дэ пу та таў-кі раў ні-
коў аб удзе ле на прын цы пах ка а пе ра цыі 
ў бу даў ніц тве арэнд ных ква тэр. Уво гу ле, 
бы ло вы ра ша на, што бу даў ніц тва жыл ля 
бу дзе ак ты ві за ва на. У пер шую чар гу ква-
тэ ры атры ма юць шмат дзет ныя і тыя, хто 
мае па трэ бу, а та кіх у го ра дзе больш за 
1200 ча ла век.

Экс пе ры мент 
са спа да рож ні ка мі

Рас пра ца ва ны пра ект ука за, па вод ле 
яко га за пла на ва на бу даў ніц тва экс пе ры-
мен таль на га жы ло га до ма для мін чан у 
Сма ля ві чах.

Пра ект ука за пра ду гледж вае ака зан не 
гра ма дзя нам, якія ста яць на ўлі ку ма ю чых 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў на 
тэ ры то рыі Мін ска, дзяр жаў най пад трым-
кі для бу даў ніц тва ў гэ тым до ме ў рам ках 
Ука за № 240 (ён пра ду гледж вае дзяр-
жаў ныя суб сі дыі на па га шэн не крэ ды ту 
на жыл лё). Але га лоў ная на віз на ў тым, 
што па да ваць за яву на бу даў ніц тва ў экс-
пе ры мен таль ным до ме змо гуць на ват тыя, 
хто стаў на чар гу зу сім ня даў на. Аб па чат ку 
па да чы за явак за га дзя апа вяс цяць праз 
СМІ і ад мі ніст ра цыі ра ё наў. Ка лі ах вот ных 
бу да вац ца ў Сма ля ві чах на бя рэц ца больш, 
чым ква тэр у до ме, та ды пе ра ва га бу дзе 
ад да вац ца тым, хто стаў на чар гу ра ней.

Хут чэй за ўсё, гэ та бу дзе звы чай ны дом 
ты па вых спа жы вец кіх якас цяў. Мяр ку ец-
ца, што бу дзе ён у кан струк цы ях МА ПІДа. 
Ула ды ін фар му юць аб тым, што ца на 
квад рат на га мет ра там бу дзе ні жэй, чым 
у Мін ску. Ка лі гэ ты экс пе ры мент ак тыў на 
пад тры ма юць жы ха ры ста лі цы, та ды па 
та кім прын цы пе сі ту а цыя бу дзе раз ві вац-
ца і да лей.

Сяр гей КУР КАЧ.

Больш пад ра бяз на аб го ра да бу даў ні чых 
пла нах гэ та га спа да рож ні ка ў ма тэ ры я ле 

«Да Мін ска — ру кой па даць» (стар. 14).

У мі ну лым ме ся цы ўсту піў 
у сі лу но вы ўказ Прэ зі дэн та 
аб до ле вым бу даў ніц тве. 
У Мі ніс тэр стве бу даў ніц тва 
і ар хі тэк ту ры пра ка мен та ва лі, 
што зме ніц ца дзя ку ю чы гэ та му 
да ку мен ту.

Ле тась у снеж ні быў пад пі са ны 
Указ № 473 аб до ле вым бу даў-
ніц тве. А 13 са ка ві ка гэ та га го да 
ўсту пі ла ў сі лу па ста но ва ўра да 
№ 156, якой за цвер джа на Па ла-
жэн не аб па рад ку за клю чэн ня, 
вы ка нан ня і ска са ван ня да га во-
раў ства рэн ня аб' ек таў до ле ва га 
бу даў ніц тва. Мы да ве да лі ся, што 
но ва га ўтрым лі ва юць гэ тыя нар-
ма тыў на-пра ва выя ак ты.

Ка руп цыі тут не мес ца
У прак ты цы ёсць ня ма ла вы-

пад каў, ка лі за бу доў шчы кі (до ле-
ва е бу даў ніц тва) для ак ты ві за цыі 
про да жу ква тэр і пры цяг нен ня 
да іх спа жыў цоў, зні жа юць цэ ны 
на ква тэ ры. Па ра ней дзе ю чым 
за ка на даў стве та кое ра шэн не 
афарм ля ла ся за га дам кам па ніі. 
Пра ва ахоў ныя ор га ны ўба чы лі 
ў та кой схе ме рэа лі за цыі ква тэр 
ка руп цый ны склад нік. Та му ў 
но вым ука зе пра пі са ная нор ма, 
згод на з якой не пра да дзе ныя 
ква тэ ры зна хо дзяц ца ў за бу доў-

шчы ка не больш за ме сяц. Ка лі 
за каз чык хо ча зні зіць на іх ца ну, 
ён па ві нен апуб лі ка ваць па гэ тых 
ква тэ рах пра ект ную дэк ла ра цыю 
з ука зан нем но вай ца ны.

На бы ваць жыллё 
бу дзем толь кі за руб лі

Да ця пе раш ня га ча су дзей ні ча ла 
нор ма, згод на з якой кошт ква тэр 
у да га во рах до ле ва га бу даў ніц тва 
пра піс ваў ся ў бе ла рус кіх руб лях з 
пры вяз кай да до ла ра. Но вым ука-
зам та кая маг чы масць вы клю ча на. 
Праў да, гэ тая нор ма рас паў сюдж-
ва ец ца толь кі на да мы, да ку мен та-
цыя па якіх атры ма на пас ля ўступ-
лен ня ў сі лу но ва га ўка за.

Са праў ды, у на шай кра і не 
ўзя ты курс на дэ да ла ры за цыю. 
У гэ тай су вя зі бы ло пры ня та 
ра шэн не, што раз лі кі за жыл лё 
мэ та згод на ра біць у бе ла рус кіх 
руб лях без пры вяз кі да за меж най 
ва лю ты. Мі ніс тэр ствам эка но мі кі 
рас пра ца ва ны пра гноз ныя ін дэк-
сы цэн у бу даў ніц тве, якія раз ліч-
ва юц ца на не каль кі га доў. Ка лі да 
мо ман ту зда чы до ма ў экс плу а-
та цыю яны па вя лі чац ца ў па раў-
на нні з ты мі, якія ўліч ва лі ся пры 
пер ша па чат ко вым раз лі ку кош ту, 
то за бу доў шчык мае пра ва аў та-
ма тыч на па вы сіць кошт жыл ля. 

Да та го ж у апош нія га ды ў на-
шай кра і не не на зі ра ец ца рэз кіх 
скач коў кур су руб ля ў ад но сі нах 
да до ла ра, ён за ста ец ца ад нос на 
ста біль ным.

Каб бу доў ля 
не ста ла даў га бу дам

Згод на з ра ней шым за ка на-
даў ствам, ка лі за бу доў шчык не 
ўклад ваў ся ў нар ма тыў ныя тэр-
мі ны ўво ду до ма ў экс плу а та цыю, 
ён па ві нен быў па пя рэ дзіць пра 
гэ та доль шчы каў за два ме ся цы. 
У но вым ука зе гэ ты тэр мін ска-
ро ча ны да ад на го ме ся ца. За раз 
пад рых та ва ны но вы пра ект па-
ста но вы ўра да аб пра ві лах за-
клю чэн ня да га во раў пад ра ду, 
у якім пра па ну ец ца пра цяг ваць 
нар ма тыў ны тэр мін бу даў ніц тва 
толь кі адзін раз.

З ін ша га бо ку, ча сам у бу даў-
ніц тве ёсць шмат доль шчы каў, 
якія не раз ліч ва юц ца па ра хун-
ках ме ся ца мі. Зна чыць, з імі трэ-
ба ска соў ваць да га во ры і за клю-
чаць іх з ін шы мі доль шчы ка мі. 
У мі ніс тэр стве лі чаць, што нель га 
бяс кон ца пад аў жаць нар ма тыў-
ны тэр мін бу даў ніц тва, бо гэ та 
вы лі ва ец ца ў вя лі кую тра ге дыю 
для доль шчы каў, асаб лі ва тых, 
хто пла ціць свое ча со ва.

Аб мен без гро шай
Па дзе ю чым ра ней за ка на даў-

стве, доль шчык у пра цэ се бу даў-
ніц тва меў пра ва па мя няць ад ну 
ква тэ ру ў до ме на ін шую. Але пры 
гэ тым ён па ві нен быў ска са ваць 
пер шы да га вор, атры маць уне-
се ныя на бу даў ніц тва ква тэ ры 
гро шы з ін дэк са цы яй, а за тым 
за клю чыць дру гі да га вор і ўнес-
ці гро шы на бу даў ніц тва но вай 
ква тэ ры. Су ма ін дэк са цыі за ста-
ва ла ся на ру ках у доль шчы ка.

Па га дзі це ся, гэ та не зу сім ла-
гіч на. Та му рас пра цоў шчы ка мі 
ўка за бы ло пры ня та ра шэн не, 
што ў та кіх вы пад ках з доль шчы-
кам бу дзе за клю чац ца да дат ко-
вае па гад нен не да іс ну ю ча га да-
га во ра з ука зан нем ну ма ра но вай 
ква тэ ры. А гро шы, якія на кі роў-
ва лі ся на бу даў ніц тва пер ша га 
жы ло га па мяш кан ня, бу дуць за-
ліч вац ца і пры бу даў ніц тве ін шай 
ква тэ ры без ін дэк са цыі.

І яшчэ, на прак ты цы ўзні ка лі 
вы пад кі, ка лі пас ля за кан чэн ня 
бу даў ніц тва до ма ца на на ква-
тэ ры ў ім зні жа ла ся. Час цей за 
ўсё гэ та даты чы ла ся жыл ля лю-
дзей, якія бу да ва лі са бе ква тэ ры 
з дзяр жаў най пад трым кай. Ра ней 
пе ра пла ча ныя гра шо выя срод-
кі вяр та лі ся толь кі Бе ла рус бан ку 

на па га шэн не льгот на га крэ ды ту. 
Ця пер яны бу дуць аку му ля вац ца 
і на ін шых кры ні цах фі нан са ван-
ня (суб сі дыі, ка мер цый ны крэ-
дыт, улас ныя срод кі), у тым лі ку 
на раз лі ко вых ра хун ках са міх 
доль шчы каў.

Клю чы толь кі 
пас ля дзярж рэ гіст ра цыі

Но вым ука зам пра ду гле джа-
на, што ква тэ ры бу дуць пе ра да-
вац ца доль шчы кам толь кі пас ля 
та го, ка лі яны за рэ гіст ру юць свае 
пра вы ўлас нас ці на жыл лі.

Экс  пер ты Мі  н іс  тэр ства 
будаўніцтва і архітэктуры на гад-
ва юць, што да ўступ лен ня ў сі лу 
но ва га да ку мен та доль шчык мог 
атры маць да ку мен ты на жы лое 
па мяш кан не і клю чы, а по тым 
доў гі час не рэ гіст ра ваць свае 
пра вы на яго. А ў вы ні ку за бу-
доў шчык быў вы му ша ны нес ці 
вы дат кі па апла це ка му наль ных 
пла ця жоў за ква тэ ру. Часта гэ та 
бы лі не адзін ка выя жы лыя па-
мяш кан ні ў до ме, а апла та «ка-
му нал кі» за іх асаб лі ва моц на бі-
ла па кі шэ ні за каз чы каў зі мой у 
ацяп ляль ны пе ры яд і па гар ша ла 
іх фі нан са вае ста но ві шча. Ця пер 
гэ та га не бу дзе.

Сяр гей КУР КАЧ.

БУДЗЬ У КУРСЕ!

Што патрэбна, Што патрэбна, 
каб знізіць цэны на ква тэ ры?каб знізіць цэны на ква тэ ры?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й «МС».)

БОЛЬШ АРЭНД НА ГА ЖЫЛ ЛЯ...БОЛЬШ АРЭНД НА ГА ЖЫЛ ЛЯ...

Фо
та

 А
на
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ля

 К
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Ш
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