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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Пер шыя сем бу даў ні чых нор маў 
за цвер джа ны ў Бе ла ру сі 
па ста но вай Мі ніс тэр ства 
бу даў ніц тва і ар хі тэк ту ры ад 
31 каст рыч ні ка 2019 го да № 59, 
па ве дам ляе Бел ТА са спа сыл кай 
на прэс-служ бу ве дам ства.

Нор мы да ты чац ца бяс печ най 
экс плу а та цыі бу дын каў, у тым 
лі ку ін жы нер ных ка му ні ка цый, 
рас пра цоў кі пра ек таў па клю ча-
вых ін жы нер ных збу да ван нях — 
мас тах і тру бах. Ча ка ец ца, што 
яны бу дуць уве дзе ны ў дзе ян не 
з 1 лю та га 2020 го да.

«Ця пер да ку мен ты на кі ра-
ва ны на пра ва вую экс пер ты зу ў 
На цы я наль ны цэнтр пра ва вой 
ін фар ма цыі, пас ля ча го бу дуць 
раз ме шча ны ў ад кры тым до сту пе 
ў рэ жы ме ан лайн на афі цый ных 

сай тах і ў скла дзе спе цы я лі за ва-
ных баз да ных. Да кан ца бя гу ча-
га го да пла ну ец ца за цвер дзіць 
яшчэ 26 да ку мен таў, з іх 13 ужо 
ўзгод не ны», — пра ін фар ма ва лі 
ў прэс-служ бе.

У ве дам стве ад зна чы лі, што 
ўвя дзен не па доб ных нар ма-
тыў ных пра ва вых ак таў змя няе 
па ды хо ды да нар ма ван ня. Но-
вая сіс тэ ма з'яў ля ец ца больш 
пра грэ сіў най і гнут кай, знач на 
спра шчае пра ек та ван не. Бу даў-
ні чыя нор мы вы клю ча юць кан-
крэт ныя аб' ём на-пла ні ро вач-
ныя кан струк цый ныя ра шэн ні, 
аба вяз ко выя прад пі сан ні, якія 
дзей ні ча лі ра ней. Да ку мен та мі 
за ма ца ва ны толь кі аба вяз ко выя 
па ра мет ры бяс пе кі. Та кі прын-
цып дае маг чы масць зняць тэх-
ніч ныя бар' е ры для іна ва цый ных 

ма тэ ры я лаў і тэх на ло гій, пра ект-
ных ра шэн няў.

Як па ве дам ля ла ся, но выя ві ды 
тэх ніч ных нар ма тыў ных пра ва-

вых ак таў — бу даў ні чыя нор мы 
і пра ві лы — уве дзе ны ўка зам ад 
5 чэр ве ня 2019 го да № 217. Бу даў-
ні чыя нор мы Бе ла ру сі (БНБ) — гэ-

та па тра ба ван ні ў га лі не бяс пе кі 
бу дын каў і збу да ван няў, пры-
зна ча ныя для аба вяз ко ва га вы-
ка ры стан ня. А бу даў ні чыя пра-
ві лы Бе ла ру сі (БПБ) — спо са бы 
да сяг нен ня бу даў ні чых нор маў. 
Вы ка рыс тоў вац ца БПБ бу дуць на 
доб ра ах вот най асно ве.

Тэх ніч ныя нар ма тыў ныя пра-
ва выя ак ты ін шых дзяр жаў ных 
ор га наў у част цы, што за ма цоў-
ва лі аба вяз ко выя па тра ба ван ні 
пры пра ек та ван ні і бу даў ніц тве 
аб' ек таў, пад ля га юць пры знан ню 
стра ціў шы мі сі лу пас ля ўвя дзен-
ня ў дзе ян не БНБ і БПБ. Для пра-
ект най да ку мен та цыі, якая зна-
хо дзіц ца ў ста дыі рас пра цоў кі, і 
аб' ек таў, бу даў ніц тва якіх па ча-
ло ся да ўвя дзен ня ў дзе ян не БНБ і 
БПБ, пра ду гле джа ны пе ра ход ны 
пе ры яд.

Бу даў ніц тва па но вых пра ві лах

ХТО СТА ІЦЬ, ДЗЕ, 
ЗА КІМ І ЧА МУ?

Но вая рэ дак цыя ко дэк са пра ду гледж-
вае ўдас ка на лен не па рад ку ўлі ку тых, хто 
мае па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. 
За ка на даў ча ўрэ гу ля ва на па шы рэн не нор-
маў па іх улі ку на гра ма дзян Бе ла ру сі, за-
меж ных гра ма дзян, асоб без гра ма дзян-
ства, тых, хто па ста ян на жы ве на тэ ры то рыі 
кра і ны (не па шы ра ец ца на за меж ных гра-
ма дзян, асоб без гра ма дзян ства, якія ча со-
ва жы вуць на тэ ры то рыі на шай кра і ны).

У пра ек це ко дэк са змя ні лі ся па ды хо ды 
да па ста ноў кі на ўлік тых, хто мае па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, жы ха роў 
Мінск ага ра ё на. Ця пер сем'і змо гуць прэ-
тэн да ваць на па ляп шэн не жыл лё вых умоў, 
ка лі не ма юць ва ўлас нас ці і ва ло дан ні жы-
лых па мяш кан няў, раз ме шча ных не толь кі 
ў іх на се ле ным пунк це, але і ў ста лі цы.

Но вым ко дэк сам уста ноў ле на пра ва 
пер ша чар го ва га атры ман ня жы лых па-
мяш кан няў у ін тэр на тах бы лы мі вы ха ван-
ца мі дзі ця чых ін тэр на таў, а так са ма паў-
на лет ні мі дзець мі лю дзей, якія жы вуць у 
спе цы яль ных да мах для ве тэ ра наў, са ста-
рэ лых і ін ва лі даў.

Вы ра ша на пы тан не з нор май пло шчы 
для тых, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, — удак лад не ны склад 
пло шчаў па мяш кан няў, якія ўклю ча юц ца 
ў агуль ную жылп ло шчу. Ця пер гэ та су ма 
жы лой пло шчы і пло шчы пад соб ных па-
мяш кан няў, акра мя бал ко наў і ло джый. 
У но вай вер сіі ко дэк са вы клю чэн не скла-
дуць так са ма тэ ра сы і па мяш кан ні, якія не 
ацяп ля юц ца. На яў насць вя лі кіх ло джый, 
тэ рас, ха лод ных ка мор або ве ран даў не 
бу дзе раз гля дац ца як пад ста ва для ад мо-
вы ў пры няц ці на ўлік.

Для бы лых вай скоў цаў у поў най ме ры 
ўклю чы лі са цы яль ны ас пект. Па пра па-
но ве Мі ніс тэр ства аба ро ны ў лік тых, хто 

мо жа прэ тэн да ваць на мес ца ў ін тэр на це 
ў пры яры тэт ным па рад ку, уклю ча ны лю-
дзі, якія ма юць ста ноў чыя рэ ка мен да цыі 
пас ля пра хо джан ня тэр мі но вай ва ен най 
служ бы.

Ця пер пра вам на па за чар го вае ўклю-
чэн не ў ар га ні за цыі за бу доў шчы каў за-
пла на ва на на дзя ліць ве тэ ра наў ба я вых 
дзе ян няў на тэ ры то рыі ін шых дзяр жаў, 
якія ста яць на ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па-
ляп шэн ні жыл лё вых умоў.

Акра мя та го, за сель ска гас па дар чы мі 
ар га ні за цы я мі за ма ца ва на пра ва паў тор на 
пра да стаў ляць вы зва ле ныя жы лыя па мяш-
кан ні дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду, якія 
бы лі па бу да ва ны з вы ка ры стан нем срод-
каў мяс цо вых бюд жэ таў, мяс цо вых мэ та-
вых бюд жэт ных жыл лё ва-ін вес ты цый ных 
фон даў, іна ва цый ных фон даў, а так са ма 
льгот ных крэ ды таў Бе ла грап рам бан ка і пе-
ра да дзе ны імі ў ка му наль ную ўлас насць 
(аль бо ў яе ме жах) у рам ках фі нан са ва га 
азда раў лен ня ар га ні за цый.

ПЕ РА ВЕС ЦІ З АРЭНД НА ГА 
Ў СА ЦЫ ЯЛЬ НАЕ МОЖ НА, 
АЛЕ ТОЛЬ КІ АД НОЙ ЧЫ

Гэ ты да ку мент цал кам за хоў вае са-
цыяль  ныя і пра ва выя га ран тыі для гра-
ма дзян у жыл лё вай сфе ры. Та кім чы нам, 
за ста ец ца маг чы масць атры ман ня жы лых 
па мяш кан няў са цы яль на га ка ры стан ня 
шмат дзет ны мі сем' я мі, ін ва лі да мі І і ІІ гру-
пы, адзі но кі мі не пра цу ю чы мі пен сі я не ра-
мі, сем' я мі з дзець мі-ін ва лі да мі і ін шы мі 
ка тэ го ры я мі.

Но вы ко дэкс за ма ца ваў ад па вед ны 
па ра дак да ван ня арэнд на га жыл ля. Для 
пер ша чар го ва га да ван ня на пе ры яд пра-
цоў ных ад но сін — не больш за 30 % ад 
агуль най коль кас ці не за се ле на га арэнд-
на га жыл ля ка му наль на га жыл фон ду. Для 
вай скоў цаў —10 %. Ас тат нія 60 пра цэн таў 
раз мяр коў ва юц ца ў агуль ным па рад ку 
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 
па за яў ным прын цы пе, зы хо дзя чы з да ты 
па ста ноў кі на ўлік. Пры ад сут нас ці та кіх 
гра ма дзян арэнд нае жыл лё мае пра ва 
атры маць кож ны ах вот ны.

За ма ца ва ны ме ха нізм вы зна чэн ня па-
ме ру пла ты за ка ры стан не та кім жыл лём. 
Па ні жаль ныя ка э фі цы ен ты вы ка рыс тоў-
ва юц ца ў да чы нен ні да жы лых па мяш кан-
няў, уклю ча ных у склад арэнд на га жыл ля 
з лі ку служ бо вых, спе цы яль ных служ бо-
вых і асоб ных ві даў спе цы яль ных жы лых 
па мяш кан няў. А так са ма зай ма ных гра ма-
дзя на мі па да га во рах най му і тых, якія да-
юц ца ў пер ша чар го вым па рад ку на пе ры яд 
пра цоў ных ад но сін.

Удас ка на ле ны ме ха нізм уня сен ня пла ты 
за ка ры стан не арэнд ным жыл лём з вы-
ка ры стан нем па ні жаль ных ка э фі цы ен таў 
асо ба мі з лі ку дзя цей-сі рот і дзя цей, якія 
за ста лі ся без апе кі баць коў.

Акра мя та го, са цы яль на не аба ро не ныя 
ка тэ го рыі асоб, якія пра жы ва юць у арэнд-
ным жыл лі і ма юць пра ва на са цы яль ныя 
мет ры, мо гуць пе ра вес ці сваё жыл лё ў 
са цы яль нае, за пра жы ван не ў якім пла та 
не спа га ня ец ца. Зра біць гэ та мож на бу дзе 
толь кі адзін раз. Да рэ чы, пры да ван ні жы-
ло га па мяш кан ня са цы яль на га ка ры стан ня 
ўста ноў ле на, што яно не мо жа быць мен-
шым за ад на па ка ё вую ква тэ ру.

Вы кан ка мы аба вя за ны да ваць жы лыя 
«квад ра ты» з без бар' ер ным ася род дзем 
лю дзям, якія атры ма лі ін ва лід насць у пе-
ры яд ва ло дан ня дзяр жаў ным жыл лё вым 
фон дам. Пра ду гле джа на вы ключ ная ад-
каз насць улас ні каў жыл ля за іх утры ман не, 
у тым лі ку ў да чы нен ні да та кіх мет раў з 
ка тэ го рыі дзяр жаў на га жыл фон ду. Утры-
ман не ўся го фон ду ля жа не на най маль-
ні ка жы ло га па мяш кан ня — ча со ва га «ка-
рыс таль ні ка», а на яго ўлас ні ка.

НЕ БУ ЯНЬ У ІН ТЭР НА ЦЕ
Аб ноў ле ны ко дэкс пра піс вае ме ха нізм 

уз дзе ян ня на тых, хто пе ра шка джае пра-
жы ван ню ін шых жы ха роў у ін тэр на це або 
псуе агуль ную ма ё масць. Ця пер та кіх ху-
лі га наў мож на бу дзе вы се ліць з ін тэр на таў 
па па тра ба ван ні най ма даў ца ў вы пад ку 
сіс тэ ма тыч на га раз бу рэн ня і пса ван ня 
жы лых ці ін шых па мяш кан няў. Вы ся ляць 
бу дуць і пры па ру шэн нях пра ві лаў ка ры-
стан ня та кі мі па мяш кан ня мі, якія ро бяць 
не маг чы мым для ін шых пра жы ван не ў ад-
ным ін тэр на це, — ка лі ча ла век тры ра зы 
пры цяг ва ец ца да ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці за та кія ўчын кі.

Уста ноў ле на пра ва пер ша чар го ва га 
атры ман ня жыл ля ў ін тэр на тах бы лы мі вы-
ха ван ца мі дзі ця чых ін тэр на тных уста ноў 
(за вы клю чэн нем ін тэр на таў, што зна хо-
дзяц ца ў пад па рад ка ван ні спе цы я лі за ва-
ных ву чэб на-спар тыў ных уста ноў, якія да-
юц ца на пе ры яд спар тыў най пад рых тоў кі), 
а так са ма паў на лет ні мі дзець мі гра ма дзян, 
якія жы вуць у спе цы яль ных да мах для ве-
тэ ра наў, са ста рэ лых і ін ва лі даў.

ДЗЕЙ НАСЦЬ ТА ВА РЫСТ ВАЎ 
УЛАС НІ КАЎ

Зме ніц ца па ра дак пры няц ця ра шэн няў 
у та ва рыст вах улас ні каў і ін шых су мес ных 
до ма ўла дан нях. За хоў ва юц ца два спо са бы 
кі ра ван ня — з да па мо гай са ма ар га ні за цыі і 
ства рэн ня та ва рыст ва ўлас ні каў або ЖБВК 
і праз упаў на ва жа ную асо бу.

Маг чы масць аб' яд нац ца ў та ва рыст ва 
ўлас ні каў з'я віц ца ў жы ха роў гру пы бла кі-
ра ва ных жы лых да моў, раз ме шча ных на 
агуль най тэ ры то рыі. Зме не ны ме ха нізм 
пры няц ця ра шэн няў: зні жа ны па рог яў кі на 
агуль ны сход — ра шэн ні бу дуць пры мац ца 
боль шас цю га ла соў пры сут ных на агуль-
ным схо дзе, на які прый шло не менш за 
па ло ву жы ха роў до ма. Пас ля ўва хо джан ня 
ў сі лу но вай рэ дак цыі Жыл лё ва га ко дэк-
са для ра шэн ня аб лік ві да цыі та ва рыст ва 
ўлас ні каў або ар га ні за цыі за бу доў шчы ка 
спат рэ біц ца зго да толь кі дзвюх тра цін жы-
ха роў. Кво рум па пры няц ці ра шэн няў аб 
ад чу жэн ні част кі агуль най ма ё мас ці пры 
рэ кан струк цыі так са ма зні жа ны да дзвюх 
тра цін удзель ні каў.

НЕ ДА ТЫ КАЛЬ НЫЯ 
«СПЕЦ РА ХУН КІ»

У но вым за ко не ўрэ гу ля ва ны асаб лі-
вас ці функ цы я на ван ня ра хун каў, на якіх 
аку му лю ец ца пла та за ка пі таль ны ра монт. 
У іх з'я віц ца ста тус «спец ра хун ку», які не 
да зво ліць спіс ваць з іх на за па ша ныя пла-
цель шчы ка мі жыл лё ва-ка му наль ных па-
слуг срод кі ў бяс спрэч ным па рад ку па вы-
ка наў чых і ін шых да ку мен тах.

Апе ра цыі па спе цы яль ных ра хун ках 
пры пы няц ца не бу дуць, арышт на іх не бу-
дзе на кла дац ца, акра мя вы пад каў, звя за-
ных з пра ду хі лен нем ле га лі за цыі да хо даў, 
атры ма ных зла чын ным шля хам. Вы зва-
ляц ца ад пла ты за ка пі таль ны ра монт бу-
дуць улас ні кі част кі бла кі ра ва ных жы лых 
да моў. Яны ўно сяць та кую пла ту ра зам з 
най маль ні ка мі па мяш кан няў дзяр жаў на га 
жыл лё ва га фон ду.

Сяр гей КУР КАЧ.

ДА ВЕ ДА МА

ЖЫЛ ЛЁ ВАЕ ПЫ ТАН НЕ: 
АД КА З БУДЗЕ
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