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Ці ёсць у вас Ці ёсць у вас 
улас нае жыл лё улас нае жыл лё 

і як вы і як вы 
яго на бы лі?яго на бы лі?

Гэ тае пы тан не ак ту аль нае ва ўсе ча сы, та му мы 
за да лі яго тым бе ла ру сам, якія ма юць улас ныя 
ква тэ ры, і тым, хто не спя ша ец ца ўвяз вац ца ў 
куп лю свай го жыл ля.

На та ры ус Ма рыя ЯР МО ЛЕН КА:
— Баць кі з са ма га май го дзя цін ства прак тыч на ва 

ўсім ад маў ля лі і са бе, і мне, і май му ста рэй ша му бра ту. 
У нас не бы ло ней кіх ца цак, та му што яны збі ра лі гро шы 
нам на жыл лё. У іх бы ла та кая мэ та: каб дзе ці вы рас лі 
і кож ны меў свой улас ны ку ток. Спа чат ку атры ма ла ся 
на быць ква тэ ру бра ту, для гэ та га бра лі крэ дыт, які склаў 
ка ля тра ці ны кош ту ква тэ ры. Ас тат няе — гэ та тое, што 
на збі ра лі, чым да па маг лі ба бу лі і дзя ду лі. Як га во раць, 
збі ра лі «з мі ру па ніт цы». У гэ тай ква тэ ры з бра там жы ла 
і я, па коль кі на дру гую жылп ло шчу гро шай не бы ло. По-
тым, ка лі па мер лі ба бу лі і дзя ду лі, — якія, да рэ чы, жы лі ў 
вя лі кіх га ра дах, — за ста ла ся спад чы на. Яе част ка і скла ла 
па чат ко вы ка пі тал для куп лі ма ёй ква тэ ры. Ас тат няе — 
гэ та так са ма крэ дыт, у ка гось ці неш та яшчэ па зы чы лі. 
Так я і пе ра еха ла ва ўлас нае жыл лё. Мне зда ец ца, ка лі 
браць крэ дыт, то па бу да ваць жыл лё са мо му мож на, 
але ста яць у той жа чар зе — гэ та ж вель мі доў га. Ка лі 
ты жы веш на здым най ква тэ ры, то тую част ку гро шай, 
якую мог бы ад клас ці, ты пла ціш арэн да даў цу. Якая б 
зар пла та ў ця бе ні бы ла — як на збі раць, ка лі знач ная 
част ка ідзе на арэн ду?

Ла гіст Ган на ВІЛЬ ЧЫН СКАЯ:
— Я на ра дзі ла ся ў Мін ску і пра жы ла тут шмат га-

доў. Жы ла ў ад ной ква тэ ры з ма май і бра там. По тым 
брат пе ра ехаў, я вый шла за муж, пе ра еха ла да му жа, 
на ра дзі ла дач ку. У шлю бе мы пра жы лі ня доў га, пас ля 
ча го я з дач кой вяр ну ла ся на зад да ма ці. Гро шай бы ло 
ня шмат, аб улас най ква тэ ры ў ста лі цы і га вор кі быць 
не маг ло. І я вы ра шы ла ўсё змя ніць: па ехаць у Маск ву, 
знай сці доб рую пра цу... У Маск ве на здым ных ква-
тэ рах я пра жы ла 8 га доў, пас ля ча го вы ра шы ла, што 
з мя не хо піць. Мы з дру гім му жам па зы чы лі тра ці ну 
су мы на ква тэ ру, ас тат няе ўзя лі ў крэ дыт. На ша ква тэ ра 
зна хо дзіц ца не да лё ка ад каль ца вой аў та да ро гі, ад нак 
усё роў на каш туе не маг чы ма до ра га. За раз мы зра бі лі 
ра монт, аб жы ва ем ся, ад нак на пе ра дзе яшчэ доў гія 
га ды вяр тан ня гро шай. Але я шчас лі вая: жыць ва ўлас-
най ква тэ ры і ве даць, што ця бе дак лад на не вы се ляць, 
не па вы сяць арэнд ную пла ту, — гэ та здо ра ва.

Пра да вец у кра ме тэх ні кі Сяр гей ДУБ РОЎ СКІ:
— За раз гэ тае пы тан не для мя не як ні ко лі ак ту аль-

нае, та му што ў да дзе ны мо мант я зай ма ю ся афарм-
лен нем крэ ды ту на ўлас ную ква тэ ру. Нам з жон кай 
ужо за 30 га доў, па жа ні лі ся мы зу сім юны мі. Жы лі дзе 
прый дзец ца: спа чат ку ў ма іх баць коў, по тым у ба бу лі, 
по тым зды ма лі ква тэ ру, по тым са ста лі цы пе ра еха лі ў 
Ба ры саў, дзе спа чат ку жы лі ў сва я коў, а по тым аран-
да ва лі жыл лё. У вы ні ку мы вяр ну лі ся ў Мінск і зня лі 
жыл лё. Пра сваю ква тэ ру ма ры лі даў но, ад нак на ша 
«ся рэд няя» зар пла та не да зва ляе нам ні ад клас ці, ні 
тым больш што неш та ку піць. Да па маг лі мае баць кі: 
яны пра да лі сваю ква тэ ру і пе ра еха лі ў ад на па ка ё вую, 
а тыя гро шы, што за ста лі ся ад про да жу, ад да лі нам. 
Гэ та га ха пі ла на пер шы ўзнос, ас тат няе вы ра шы лі 
браць у крэ дыт. Што ме сяч ныя пла ця жы бу дуць, мяк-
ка ка жу чы, не ма лень кія. І па куль не зу сім яс на, як іх 
вы плач ваць. Што ж, бу дзем ста рац ца вы плач ваць, 
та му што вель мі хо чац ца жыць ва ўлас най ква тэ ры.

Спе цы я ліст па су вя зях з гра мад скас цю кам-
па ніі Vіzor Іnteractіve Ве ра ні ка РЭЎТ:

— У мя не свай го жыл ля ня ма. І ка лі шчы ра, то я 
ра зу мею, што ку піць ква тэ ру ў мя не ад ной шан цаў 
вель мі і вель мі ма ла. На ват пры не ся рэд няй зар пла це 
па Мін ску трэ ба ад мо віц ца ад уся го на шмат га доў, 
каб на быць сваё жыл лё, хут чэй за ўсё, да вя дзец-
ца ўзяць крэ дыт у бан ку... Та му бу даў ніц тва жыл ля 
ў Бе ла ру сі я за раз не раз гля даю, па коль кі пла ную 
з'е хаць у ін шую кра і ну. Маг чы ма, за мя жой у мя не 
атры ма ец ца ку піць ква тэ ру, а да гэ та га пла ную яе 
зды маць. Жыл лё ў Мін ску для мя не — гэ та неш та 
не да ся галь нае. У мя не ёсць зна ё мыя, якія куп ля лі 
ква тэ ры ў Мін ску, але ім гэ та ўда ва ла ся толь кі дзя-
ку ю чы баць кам і сва я кам. Акра мя та го, яны сур' ёз на 
эка но мі лі. І зноў паў та ру ся: ка лі ты адзін, да па мо гі 
баць коў, сва я коў ня ма, спад чы на ад сут ні чае, — ку-
піць жыл лё ў Мін ску не рэ аль на. І я ве даю вель мі 
шмат лю дзей, якія доў гія га ды ад кла да лі і эка но мі лі 
прос та на ўсім, а по тым яшчэ і ад да ва лі даў гі. Па ду-
май це, ці трэ ба вам гэ та.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zvіazda.by

У Мін ску за ста ло ся ча ты-
ры да мы са звыш нар ма тыў-
ны мі тэр мі на мі бу даў ніц тва, 
па ве да мі ла нам на чаль нік 
ад дзе ла жыл лё ва га бу-
даў ніц тва ка мі тэ та бу-
даў ніц тва і ін вес ты цый 
Мінск ага га рад ско га вы-
ка наў ча га ка мі тэ та Іры на
ГОН ТА РА ВА. Яна ад зна-
чы ла, што ўвес ці іх у строй 
пла ну ец ца да кан ца го да.

Да гэ тых аб' ек таў ад-
но сяц ца: дом №6 у ме жах 
ву ліц Ма я коў ска га — Аран-
жа рэй на, дом №6 па ву лі-
цы Бы хаў скай — Ава кя на 
(«Пра мэкс»), дом па ву лі-
цы Каль цо ва («Фрэ лі эй-
сэк сім») і дом на пра спек це 
Дзяр жын ска га («Жыл буд-
камп лект»). Асноў ная праб-
ле ма ў за бу доў шчы каў пры 
за цяг ван ні тэр мі наў бу даў-
ніц тва — ад сут насць фі нан-
са ван ня, ад зна чы ла Іры на 
Гон та ра ва.

***
Праў да, у мі ну лыя га ды 

не ўсе раз бо ры з жыл лём 
за кан чва лі ся доб ра. Дня мі 
за вяр шы ла ся спра ва, якая 
цяг ну ла ся ўжо ня ма ла ча су: 
у су дзе Фрун зен ска га ра ё на 
Мін ска быў агу ча ны пры суд 
за бу доў шчы ку «СКВІЧ», які 
ўзяў ся за ўзвя дзен не жы ло-
га до ма ў Ка мен най Гор цы, 
а по тым не толь кі за цяг нуў 
усе тэр мі ны, але і пра вёў, 
як вы свет лі ла ся, ма хі на цыі 
з гра шы ма. Бу ды нак па чаў 
рас ці на скры жа ван ні Нё-
ман скай і На лі боц кай яшчэ 
ў 2011 го дзе. У 2013-м доль-
шчы кі, якія ста мі лі ся ча каць 
клю чы, за пі са лі ві дэа зва рот 
да Прэ зі дэн та. Услед ру шы-
ла пра вер ка, у вы ні ку якой 
вы зна чы лі, што кі раў нік 
кам па ніі-за бу доў шчы ка 
(фут боль ны клуб «СКВІЧ») 

ві да воч на не па пры зна-
чэн ні ска рыс таў ся гра шы-
ма, якія бы лі вы пла ча ныя 
за жыл лё.

«Пад ста вай для кры-
мі наль на га пра сле да ван-
ня ста лі вы яў ле ныя фак ты 
вы ка ры стан ня да дзе най 
служ бо вай асо бай срод каў 
доль шчы каў жы ло га до ма 
ў ста ліч ным мік ра ра ё не Ка-
мен ная Гор ка ў су ме звыш 
14 млрд руб лёў на ін шыя 
мэ ты», — па ве дам ля ла ся 

на сай це Ка мі тэ та дзярж-
кант ро лю. Дом у вы ні ку 
ўсё ж быў зда дзе ны (толь кі 
яго жы лая част ка, бо мер-
ка ва ныя пар коў кі і ка мер-
цый ныя пло шчы ўсё яшчэ 
на гад ва юць ка та ком бы), а 
вось спра ва кі раў ні коў клу-

ба не рас се я ла ся: кі раў нік, 
а так са ма яго сын (ён жа — 
на мес нік кі раў ні ка) ста лі фі-
гу ран та мі больш чым трыц-
ца ці кры мі наль ных спраў, 
якія бы лі аб' яд на ны ў ад ну 
вы твор часць.

У вы ні ку за кра та мі і пад 
ахо вай апы ну лі ся баць ка і 
сын П., адзін 1958 го да на-
ра джэн ня, дру гі — 1985-га. 
Іх «па служ ны» спіс на столь-
кі раз на стай ны, што на тое, 
каб за чы таць усе ар ты ку лы 
і аб ста ві ны, у суд дзі пай шло 
амаль пяць хві лін.

Суд пры знаў ста рэй ша га 
П. ві на ва тым у за ва ло дан-
ні ма ё мас цю, учы не ным 
служ бо вай асо бай з вы ка-
ры стан нем сва іх служ бо вых 
паў на моц тваў у асаб лі ва 
буй ным па ме ры. Яго так-
са ма пры зна лі ві на ва тым 
у на ўмыс ным (на су пе рак 
ін та рэ сам служ бы) здзяйс-
нен ні з ка рыс лі вай ці ін шай 
аса біс тай за ці каў ле нас ці 
дзе ян няў, якія па цяг ну лі 
пры чы нен не іс тот най шко-

ды пра вам і за кон ным ін та-
рэ сам гра ма дзян, дзяр жаў-
ным ін та рэ сам.

Пад суд на му бы ло пры-
зна ча на кан чат ко вае па ка-
ран не: па збаў лен не во лі на 
тэр мін во сем га доў з кан фіс-
ка цы яй ма ё мас ці і па збаў-
лен нем пра ва зай маць пэў-
ныя па са ды на тэр мін пяць 
га доў. Ад бы ваць па ка ран не 
бы лы за бу доў шчык бу дзе ў 
па праў чай ка ло ніі ва ўмо вах 
ўзмоц не на га рэ жы му.

Яго сы на так са ма пры-
зна лі ві на ва тым і пры зна-
чы лі па ка ран не ў вы гля дзе 
па збаў лен ня во лі на тэр мін 
ча ты ры га ды з кан фіс ка цы-
яй ма ё мас ці.

***
Да рэ чы, «СКВІЧ» — да-

лё ка не пер шы ў гіс то рыі 
Бе ла ру сі за бу доў шчык, які 
тра піў у по ле зро ку пра ва-
ахоў ні каў і які атры маў за 
свае дзе ян ні рэ аль ны тэр мін 
зня во лен ня.

У кан цы 2012 го да суд
Пер ша май ска га ра ё на Мін-
ска пры га ва рыў біз нес ме на 
Сяр гея Дзем чу ка да вась мі 
га доў па збаў лен ня во лі з 
кан фіс ка цы яй ма ё мас ці. Ён 
пры зна ны ві на ва тым у мах-
ляр стве. У хо дзе след ства і 
су да бы ло да ка за на, што 
Дзям чук са браў гра шо выя 
срод кі доль шчы каў ні бы-
та для бу даў ніц тва жы ло га 
комп лек су ў ра ё не бы ло га 
аў та вак за ла «Мас коў скі» 
ў Мін ску, ад нак на са май 
спра ве вы ка рыс таў гэ тыя 
гро шы не па мэ та вым пры-
зна чэн ні, а для пад тры ман-
ня фі нан са ва га ста ну пад-
кант роль ных яму фір маў.

А ў 2014 го дзе на во сем і 
пяць з па ло вай га доў ад пра-

ві лі ся ў ка ло нію ўзмоц не на га 
рэ жы му служ бо выя асо бы 
ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Ан та сам», аб ві на ва ча ныя 
ў кра дзя жы гро шай доль-
шчы каў жы ло га комп лек су 
«Са ма цве ты». Пас ля та го як 
прак тыч на цал кам апла ча-
ная доль шчы ка мі бу доў ля 
за мер ла, лю дзі за па тра ба-
ва лі комп лекс най пра вер кі 
кам па ніі і звяр ну лі ся ў пра-
ва ахоў ныя ор га ны. У вы ні ку 
су праць вя ду чых служ бо вых 
асоб кам па ніі бы ло ўзбу джа-
на не каль кі кры мі наль ных 
спраў па фак тах мах ляр ства 
з гра шы ма доль шчы каў.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу

БУДОЎЛЯ З «БАРАДОЙ»

ДА ВЯ РАЙ І — ДА ВЯ РАЙ І — 
ПРА ВЯ РАЙПРА ВЯ РАЙ
Каб аб' ект не пе ра тва рыў ся ў даў га буд, 

а гро шы доль шчы каў не пай шлі «на ле ва»

 У тэ му
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на па-

шы ра ным па ся джэн ні Вы кан ка ма НАК па пы тан ні 
пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у 2019 го дзе да-
ру чыў вы ра шыць у Мін ску праб ле му даў га бу даў да 
пра вя дзен ня ў кра і не гэ тых буй ных спа бор ніц тваў.

«Пры вя дзі це го рад у па ра дак, каб не бы ло ні-
вод на га даў га бу да. Ні я кіх пла тоў, якія за кры ва юць 
гэ тыя бу доў лі, быць не па він на», — да ру чыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

За бу доў шчык ма рыць як ма га хут чэй і да ра жэй 
рас пра даць ква тэ ры ў до ме, які ўзво дзіц ца 
(па жа да на яшчэ на ста дыі кат ла ва на, каб з са ма га 
па чат ку пра ек та яго парт фель аж тра шчаў 
ад ку пюр). Ма ры доль шчы ка ку ды пра сцей шыя —
у на зва ны ў да га во ры тэр мін атры маць клю чы 
ад сва іх «квад ра таў» і за няц ца ра мон там. І ка лі 
за дум кі пер ша га час цей за ўсё спраў джва юц ца, 
то дру го му да во дзіц ца не так лёг ка: на пя рэ дад ні 
пра пі са на га ў да ку мен тах тэр мі ну зда чы бу ду чы 
на ва сёл, хут чэй за ўсё, атры мае да дат ко вае 
па гад нен не, згод на з якім тэр мі ны ўво ду аб' ек та 
ў экс плу а та цыю бу дуць пе ра не се ны «па не  за леж ных 
ад за бу доў шчы ка пры чы нах».
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