
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ка лі і ў 2015-м спра ва не 

зру шы ла ся, доль шчы кі па ча-

лі пі саць ліс ты ў Мін гар вы-

кан кам, каб ім за мя ні лі за-

бу доў шчы ка, аба пі ра ю чы ся 

на Па ла жэн не аб па рад ку 

за ме ны за бу доў шчы ка, рас-

пра ца ва нае Са ве там Мі ніст-

раў. Атры ма лі ад каз: маў ляў, 

гэ та не мэ та згод на, не пе ра-

жы вай це, усё да бу ду ец ца.

У 2016 го дзе кі раў ні ка 

клу ба «Сквіч» арыш та ва лі, 

і доль шчы кі звяр ну лі ся ў суд 

Фрун зен ска га ра ё на ста лі-

цы, каб за явіць свае пра вы. 

Да таго ж біз нес ме нам да-

во дзіц ца ад стой ваць пра ва 

ўлас нас ці ме на ві та на ма тэ-

ры я лы, а не на са мо па мяш-

кан не, па коль кі аб' ект не ру-

хо мас ці неза рэ гіст ра ва ны.

Біз нес ме ны атры ма лі дзе-

вяць за воч ных (без пры сут-

нас ці дру го га бо ку — кі раў-

ні ка «Сквіч») ра шэн няў су да. 

У да ку мен тах пры зна ва ла ся 

пра ва ўлас нас ці доль шчы каў 

на бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, 

а так са ма факт га тоў нас ці па-

мяш кан няў да экс плу а та цыі. 

Суд пры знаў за біз нес ме на мі 

і пра ва на ўвя дзен не аб' ек таў 

у экс плу а та цыю і аба вя заў 

Мін скае га рад ское агенц тва 

па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і 

зя мель ным ка даст ры за рэ-

гіст ра ваць па мяш кан ні з ука-

зан нем ула даль ні каў.

У гэ ты час ген пад рад чык, 

бу даў ні чы трэст № 7, аб вяс ціў 

аб банк руц тве забудоўшчыка. 

І ан ты кры зіс ны кі раў нік Па-

вел БУХ ВА ЛАЎ па даў па тра-

ба ван не аб ад ме не ра шэн няў 

су да, ма ты ву ю чы гэ та тым, 

што суд пра хо дзіў без пры сут-

нас ці ад каз чы ка, па тра ба ван-

ні на пра ва ўлас нас ці доль-

шчы ка мі неаб грун та ва ныя, 

а ма ё масць — не ідэн ты фі ка-

ва ная. Ён пісь мо ва па пя рэ дзіў 

доль шчы каў, што ад маў ля ец-

ца ад вы ка нан ня аба вяз каў 

пе рад біз нес ме на мі, якія ўзяў 

на ся бе «Сквіч».

— Ска са ваць да га вор у 

ад на ба ко вым па рад ку нель-

га, а на шай зго ды на гэ та не 

бы ло, — за пэў ні ва юць доль-

шчы кі.

— Ра шэн не пры ма ла ся 

за воч на, без ад каз чы ка. Як 

ад каз чык з'я віў ся (у асо бе 

ан ты кры зіс на га кі раў ні ка. — 

Аўт.), па ста но ву і ад мя ні лі. 

Тым больш што нель га за-

рэ гіст ра ваць па бу до ву без 

яе кан чат ко вай рэа лі за цыі. 

Бо за яву на рэ гіст ра цыю 

па ві нен па да ваць за бу доў-

шчык, — ад каз вае ан ты кры-

зіс ны кі раў нік.

— Згод на з пунк там 1 ар-

тыкула 130 Гра ма дзян ска-

га ко дэк са, да не ру хо май 

ма ё мас ці ад но сяц ца ся род 

ін шых і не за вер ша ныя бу-

даў ніц твы, за кан сер ва ва-

ныя ка пі таль ныя па бу до вы. 

А Па ла жэн не аб до ле вым 

бу даў ніц тве і за ка на даў ства 

не змя шча юць за ба ро ны на 

пры знан не правоў улас нас-

ці на не за вер ша ны бу даў ніц-

твам аб' ект, — не па га джа-

юц ца з та кім мер ка ван нем 

у адвакацкім бюро «ПРЫН-

ЦЭПСКАНСАЛТ», якое вя-

дзе справы дольшчыкаў.

Тым не менш усе ра шэн ні, 

што пры зна ва лі пра ва доль-

шчы каў на буд ма тэ ры я лы, з 

якіх скла дзе на не ру хо масць, 

той жа суд Фрун зен ска га 

раё на ад мя ніў.

Пра даць нель га 
ад даць

Ця пер біз нес ме ны на ма-

га юц ца вы клю чыць сваю 

не ру хо масць са скла ду 

ма ё мас ці даў жні ка і да ка-

заць, што яна ўво гу ле ім 

на ле жыць, ад нак зра біць 

гэ та ні як не атрым лі ва ец ца. 

Доль шчы каў вы му ша юць 

пры знаць ся бе не ўлас ні ка-

мі па мяш кан няў, а крэ ды-

то ра мі (што аў та ма тыч на 

па зба віць іх пра ва прэ тэн-

да ваць на маё масць, якую 

яны апла ці лі). Лю дзям пра-

па ну юць па ча каць, па куль 

ма ё масць пра да дуць і ім 

вер нуць гро шы. Ад нак гэ та 

бу дуць зу сім не тыя су мы, 

якія яны ўнес лі, бо крэ ды-

то раў у «Сквіч» ха пае і без 

пад ма ну тых біз нес ме наў.

— Крэ ды то раў на збі ра-

ла ся на 16 міль ё наў руб лёў, 

а на аў кцы ё не за ма ё масць 

про сяць 12, — ка жа Ігар 

СТАН КЕ ВІЧ, адзін з доль-

шчы каў. — На ўсе даў гі гро-

шай ужо не хо піць.

Каб ад ста яць свае пра-

вы, доль шчы кі па ча лі пі саць 

у роз ныя ін стан цыі.

— Ва ўпраў лен ні па са-

на цыі і банк руц тве Мі ніс тэр-

ства эка но мі кі нам па ра і лі 

стаць крэ ды то ра мі і на пі са лі, 

што ан ты кры зіс ны кі раў нік 

усё ро біць пра віль на, згод-

на з за ко нам аб банк руц тве. 

А пра Указ Прэ зі дэн та № 263 

«Аб до ле вым бу даў ніц тве 

аб' ек таў у Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь», які фак тыч на вы шэй-

шы за за кон і які фак тыч на 

аба ра няе на шы пра вы, не 

бы ло ні сло ва, — га во рыць 

Юлія ФРОЛ КІ НА, ад на з 

доль шчы каў.

— Нас пад вод зяць пад 

за кон аб банк руц тве, згод-

на з якім на ша ма ё масць 

бу дзе пу шча на з аў кцы ё на, 

хо ць мы аба ро не ны ўка зам 

Прэ зі дэн та. Ча му гэ ты ўказ 

вы кон ва юць толь кі прос тыя 

лю дзі, а дзяр жаў ныя ін стан-

цыі іг на ру юць? — за да ец ца 

пы тан нем Ігар Стан ке віч. — 

Мы ні чо га не про сім у дзяр-

жа вы, га то выя за свае срод-

кі да ра біць унут ра ную част ку 

па мяш кан няў, бу даў ніц тва 

якіх мы ўжо апла ці лі. На шы 

офі сы га то выя больш як на 

80 %, прос та ад дай це іх нам 

ва ўлас насць.

За пла ціць — 
не зна чыць атры маць 
ва ўлас насць?

Суд Фрунзенскага раёна 

пакінуў частку патрабаванняў 

дольшчыкаў без разгляду, 

па некаторых — спыніў вы-

кананне, матывуючы гэта 

тым, што яны яму не пад-

ведамасныя, заўважаюць 

адвакаты. Эканамічны суд 

разгледзеў патрабаванні 

дольшчыкаў па сутнасці, ад-

нак не задаволіў іск, нягле-

дзячы на прадстаўленыя імі 

заключэнні кампаніі «Судова-

экспертная калегія». Рабі-

ліся экспертызы, кожная 

з якіх абышлася істцам у 

больш як 2000 рублёў, каб 

пацвердзіць, што ім нале-

жаць будматэрыялы. 

Але суд вы нес ра шэн-

не: «Коль кас ны склад, дак-

лад нае най мен не, ін шыя 

ха рак та рыс ты кі ма ё мас ці, 

якая пад ля гае вы клю чэн-

ню, іс цец не ўка заў, па коль кі 

пе ра лік ма ё мас ці, што пад-

ля гае вы клю чэн ню, ука за-

ны зы хо дзя чы з атры ма на га 

іст цом за клю чэн ня экс пер-

ты зы...»

Атрым лі ва ец ца, пе ра лік 

ма тэ ры я лаў, прад стаў ле ны 

экс пер ты зай, не дак лад ны, 

бо ў ім не пад лі ча на дак-

лад ная коль касць цаг лі нак 

і ку ба мет раў бе то ну, што 

пай шлі на бу доў лю сцен, якія 

апла ці лі доль шчы кі. Больш 

за тое, ім па ве да мі лі, што 

до вад іст ца пра на яў насць 

за клю чэн ня ка мі сіі ўво гу ле 

«не пры ма ец ца су дом пад 

ува гу», па коль кі «не паў-

плы вае на пры ня тае су дом 

ра шэн не».

Да лей — бо лей. Суд пі-

ша, што «прад стаў ле ныя 

іст цом да га вор ства рэн ня 

аб' ек та до ле ва га бу даў ніц-

тва, пла цеж ныя да ку мен ты 

аб пе ра лі чэн ні доль шчы кам 

гра шо вых срод каў па да-

га во ры, да вед ка, на дум ку 

прад стаў ні ка ад каз чы ка, не 

свед чаць аб уз нік нен ні пра-

ва ўлас нас ці на ўка за ныя 

бу даў ні чыя ма тэ ры я лы». 

Атрым лі ва ец ца юры дыч-

ны ка зус: тыя, хто за пла ціў 

гро шы за буд ма тэ ры я лы, не 

з'яў ля юц ца ўлас ні ка мі гэ тых 

са мых ма тэ ры я лаў.

— Ма тэ ры я лы, на якія 

прэ тэн ду юць доль шчы кі, 

скла да юць пер шы па верх 

вы сот на га бу дын ка. Як вы-

зна чыць у апор най сця не, 

якія цаг лі ны ў ёй на ле жаць 

доль шчы кам, а якія — бу-

дын ку? Ка му ні ка цыі так са ма 

агуль ныя ў до ме. Якая част-

ка з іх на ле жыць біз нес ме-

нам? — ад стой вае сваю па-

зі цыю Па вел Бух ва лаў.

Мі ра вое па гад нен не 
за два міль ё ны 
до ла раў

Ан ты кры зіс ны кі раў нік 

пра па нуе доль шчы кам вы-

ра шыць кан флікт мі рам.

— Я ад даю ім увесь ад-

мі ніст ра цый ны комп лекс бу-

дын ка, яны зды ма юць па тра-

ба ван ні да «Скві ча» і за свае 

срод кі да бу доў ва юць па-

мяш кан ні, — ка жа ён. — Для 

поў на га за вяр шэн ня аб' ек та 

па трэб на ка ля двух міль ё наў 

до ла раў. Хай доль шчы кі дак-

лад ва юць свае срод кі, да-

бу доў ва юць і за бі ра юць усё 

са бе. Го рад не вы ра шыць іх 

праб ле мы. І я не маю пра-

ва ад да ваць пе ра ва гу гэ тым 

біз нес ме нам са шко дай для 

ін шых крэ ды то раў.

Ча мусь ці ў нас лі чыц ца, 

што ў біз нес ме наў гро шы 

заў сё ды ёсць і ка лі яны збу-

да ва лі адзін раз — зро бяць 

гэ та яшчэ...

— Я пра да ла ква тэ ру ў 

Ра сіі і з сям' ёй пе ра еха ла 

сю ды. Усе гро шы ўкла ла ў 

гэ тае па мяш кан не. Я на ват 

уя віць не маг ла, што мож-

на здаць дом у экс плу а та-

цыю, не да ра біў шы пер шы 

па верх, — га во рыць Юлія 

Фрол кі на.

— Я ха це ла збу да ваць 

ме на ві та сваё ма лень кае 

па мяш кан не для ганд лю оп-

ты кай, каб не аран да ваць 

яго, бо гэ та так са ма вя лі кія 

гро шы, — рас каз вае Воль-

га ГОЛУБ, яшчэ ад на доль-

шчы ца. — Я шмат га доў не 

ез дзі ла ў ад па чы нак, усе гро-

шы сю ды ад да ла. Лепш бы 

ўжо ква тэ ру на бы ла ў гэ тым 

жа до ме. А то мне ка жуць, 

што я не маю тут ні вод най 

цаг лін кі.

А ця пер гэ тым лю дзям 

пра па ну юць шу каць агу лам 

яшчэ два міль ё ны до ла раў і 

да бу доў ваць да кан ца ўвесь 

дом, а не толь кі свае па мяш-

кан ні...

— Маг чы ма, у мі ра вым 

па гад нен ні нех та па го дзіц-

ца зні зіць свае па тра ба ван ні. 

І та кія лю дзі, якія ўжо ба чаць, 

што не вер нуць усю ўкла дзе-

ную су му, ёсць. Яны згод ны 

атры маць на па ло ву менш і 

пра даць сваю до лю ас тат нім 

крэ ды то рам, — да дае Па вел 

Бух ва лаў. — Я ба чу толь кі 

та кое вый сце.

Пер шыя тар гі, да рэ-

чы, прай шлі 9 лі пе ня, і, як 

і мер ка ва ла ся, ах вот ні каў 

вы ла жыць та кую су му не 

знай шло ся. Дольшчыкаў 

чакаюць чарговыя сустрэ-

чы з даўжніком і прапановы 

магчымасцяў дамовіцца.

«Звяз да» пра цяг не са-

чыць за раз віц цём па дзей.

Іры на СІ ДА РОК.
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Но выя фі гу ран ты 
ў «ме ды цын скай» спра ве

Ня гле дзя чы на пра во дзі мыя след чыя дзе ян ні і пра-

фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы, у сфе ры ахо вы зда-

роўя вы кры ва юц ца но выя фак ты ка руп цыі, кан ста-

та ваў стар шы ня КДБ Ва ле рый Ва куль чык. Дня мі 

бы лі пра ве дзе ныя но выя за тры ман ні вы со ка па стаў-

ле ных ме ды цын скіх чы ноў ні каў.

У пры ват нас ці, на мес нік мі ніст ра ахо вы зда роўя Ігар Ла-

сіц кі за тры ма ны і зме шча ны пад вар ту за спры яль нае вы-

ра шэн не пы тан няў, якія ўва хо дзяць у яго кам пе тэн цыю, па 

ар га ні за цыі дзяр жрэ гіст ра цыі вы ра баў ме ды цын ска га пры-

зна чэн ня, а так са ма ла яль нае стаў лен не пры вы ба ры па стаў-

шчы коў ме ды цын скай тэх ні кі. «Су мы ха ба раў вар' і ра ва лі ся ад 

$2,5 тыс. да $10 тыс.», — пра ін фар ма ваў Ва куль чык.

Ся род за тры ма ных так са ма ге не раль ны ды рэк тар прад-

пры ем ства «Бел фар ма цыя» Вя ча слаў Гні цій, які атрым лі ваў 

ха бар за ар га ні за цыю пер ша чар го вых раз лі каў з ка мер цый-

ны мі струк ту ра мі, а так са ма за вы бар «па трэб ных» па стаў-

шчы коў ме ды цын скай пра дук цыі. Акра мя та го, 23 чэр ве ня 

пры атры ман ні чар го ва га ха ба ру ў $5 тыс. за тры ма ны ды-

рэк тар ААТ «Эк зон» Ва ле рый Вас ке віч, які на пра ця гу доў-

га га ча су атрым лі ваў не за кон нае гра шо вае ўзна га ро джан не 

за за клю чэн не да га во раў на па стаў ку пра дук цыі на ад рас 

ААТ і па сту по вы пе ра ход па сут нас ці дзяр жаў на га прад пры-

ем ства пад кант роль ка мер цый най струк ту ры. Уся го ў гэ тым 

вы пад ку га вор ка ідзе пра су му не менш як $25 тыс.

Так са ма Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе кі за тры маў за ха бар 

ды рэк та ра РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе дыі Аляк санд ра Бя-

лец ка га, у яго тай ні ках зной дзе на ка ля $500 тыс. у эк ві ва-

лен це, па ве да міў Ва ле рый Ва куль чык. «Аляк сандр Бя лец кі 

за тры ма ны і ўзя ты пад вар ту за ар га ні за цыю пра вя дзен ня 

тэх ніч на га аб слу гоў ван ня і ра мон ту ме ды цын ска га аб ста-

ля ван ня з бо ку ка мер цый ных струк тур і свое ча со вую апла-

ту за ака за ныя па слу гі», — ад зна чыў стар шы ня КДБ.

Ся род фі гу ран таў кры мі наль ных спраў так са ма га лоў ны 

ўрач 1-й га рад ской клі ніч най баль ні цы Мін ска Алег Фа мін. 

Ён за тры ма ны за са дзей ні чан не ў ар га ні за цыі за ку пак 

ме ды цын ска га аб ста ля ван ня для па трэб баль ні цы. Пры 

пра вя дзен ні во быс ку па мес цы пра жы ван ня Але га Фа мі на 

зной дзе на ка ля $140 тыс. у эк ві ва лен це.

Кры мі наль ныя спра вы ўзбу джа ны ў ад но сі нах да га лоў ных 

ура чоў 9-й га рад ской клі ніч най баль ні цы ста лі цы Ва ле рыя 

Куш ні рэн кі, Мін скай аб лас ной клі ніч най баль ні цы Анд рэя 

Ка раль ко і Ві цеб скай аб лас ной клі ніч най баль ні цы Ана то ля 

Аладзь кі. За тры ма ны так са ма га лоў ны ўрач Рэс пуб лі кан ска-

га цэнт ра ме ды цын скай рэ абі лі та цыі і баль не а ля чэн ня Сяр гей 

Ка рыць ка. За ўчы нен не зла чын стваў, пра ду гле джа ных арт. 

430 «Атры ман не ха ба ру», арт. 431 «Да ча ха ба ру» і арт. 243 

«Ухі лен не ад вы пла ты сум па дат каў, збо раў» КК, Ка мі тэ там 

дзярж бяс пе кі за тры ма ны, узя ты пад вар ту, а так са ма пры-

ме не ны ін шыя ме ры стры ман ня ў ад но сі нах да 37 служ бо вых 

асоб, а ўся го — больш за 60 фі гу ран таў.

Усе яны шмат ра зо ва атрым лі ва лі не за кон нае гра шо вае 

ўзна га ро джан не за ака зан не са дзей ні чан ня ў па стаў цы мед-

абс та ля ван ня і ме ды цын скіх прэ па ра таў па за вы ша ных цэ-

нах, што па цвяр джа ец ца вы ні ка мі пра во дзі мых доў гі час апе-

ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем стваў, па ка зан ня мі све дак і 

са міх аб ві на ва ча ных, а так са ма рэ зуль та та мі во быс каў.

Па вод ле Бел ТА



Жыл лё вае пы тан неЖыл лё вае пы тан не  

Зні зіць цэ ны на ін тэр на ты
З та кой пра па но вай вы сту па юць праф са ю зы

Пас ля ўвя дзен ня аб лас ны мі і Мін скім га рад скім вы-

кан ка ма мі пла ты за ка ры стан не жы лы мі па мяш кан-

ня мі ў ін тэр на тах агуль ная пла та за іх па вя лі чы ла ся на 

28—41 пра цэнт у за леж нас ці ад рэ гі ё на. Фе дэ ра цыя 

праф са юзаў Бе ла ру сі за не па ко е на: ка лі для жы ха роў 

ста лі цы і воб лас ці гэ та су ма скла дае 7-10 пра цэн таў 

ад за роб ку, то ў ін шых рэ гі ё нах да ся гае 30 пра цэн таў. 

Ёсць прык лад, ка лі са ні тар ка ў Ма гі лё ве за раб ляе ка-

ля 400 руб лёў, з якіх 120 трэ ба ад даць за ін тэр нат.

Ця пер пра пра цоў ва ец ца ва ры янт з увя дзен нем у рэ гі ё нах 

па ні жаль ных ка э фі цы ен таў на апла ту пра жы ван ня ў ін тэр на-

це, зы хо дзя чы з фі нан са вых маг чы мас цяў прад пры ем стваў, 

на ба лан се якіх яны зна хо дзяц ца. Та кая прак ты ка іс нуе ў 

Мін ску. Праф са юз ныя ка мі тэ ты су мес на з най маль ні ка мі аб-

мяр коў ва лі гэ та пы тан не, і сён ня амаль у па ло ве ста ліч ных 

ін тэр на таў вы ка рыс тоў ва юц ца па ні жаль ныя ка э фі цы ен ты і 

вы дзя лен не ад рас най ма тэ ры яль най да па мо гі.

— Ра зам з тым та кая ме ра не да зва ляе вы ра шыць 

праб ле му вы со кай пла ты для мно гіх ка тэ го рый, у пры ват-

нас ці для ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый, пен сі я не раў, 

адзі но кіх мам, для тых, хто пра жы вае ў ін тэр на тах, пе ра да-

дзе ных у ка му наль ную фор му ўлас нас ці. У су вя зі з гэ тым 

не аб ход на пры няць цэнт ра лі за ва ныя ра шэн ні аб зні жэн ні 

апла ты для іх і пры мя нен ні ад рас най ма тэ ры яль най да па-

мо гі, суб сі дый па прын цы пе на лі чэн ня суб сі дый на апла ту 

ка му наль ных па слуг, — лі чаць у ФПБ.

Аб лас ным і Мінск аму га рад ско му вы кан ка мам ужо да ру-

ча на за няц ца гэ тай праб ле май. Кант ра ля ваць вы ка нан не 

зга да ных да ру чэн няў бу дзе Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



ЗА МУ РА ВА НЫЯ СРОДКІ 
І СПАДЗЯВАННІ

Фота носіць Фота носіць 
ілюстрацыйны ілюстрацыйны 

характар.характар.


