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У ад ным з каст рыч ніц кіх 
ну ма роў мы па ве дам ля лі, 
як на пры ём да на мес ні ка 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Мі ка лая Снап ко ва 
пры еха ла шмат дзет ная 
сям'я. Пра сі лі да па маг чы 
па спры яць у заканчэнні 
будаўніцтва дома. Улас ны 
ка рэс пан дэнт па Ві цеб скай 
воб лас ці пас ля пуб лі ка цыі 
ад пра віў ся ў аг ра га ра док 
Кра піў на Ар шан ска га ра ё на, дзе 
жы вуць за яў ні кі, каб на мес цы 
вы свет ліць пад ра бяз нас ці.

Вось гэ ты дом...
Ад Ор шы да на се ле на га пунк-

та Кра піў на ехаць на аў то хві лін 
пят нац цаць. Ма рыя Хо дас, якая 
і звяр ну ла ся з прось бай да на-
мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі, 
на га да ла, як ка жуць, сут насць 
праб ле мы. Гу та ры лі, да рэ чы, 
у до ме, які бу да ваў ся для сям'і, 
ды стаў даў га бу дам. У вяс коў цаў 
вы хоў ва юц ца шас цё ра дзя цей: 
чац вё ра сва іх і двое — на апе цы. 
Усе не паў на лет нія.

Шмат дзет ная ма ма ро дам з 
Ар шан ска га ра ё на. Жы ла ў роз ных 
вёс ках. Муж пра цуе груз чы кам 
на дзяр жаў ным прад пры ем стве. 
Ма рыя ма ры ла, каб сям'і бы ло 
ўтуль на ў вя лі кім до ме, сце ны і 
дах яко га ўзве дзе ныя на мес цы 
не вя лі ка га драў ля на га. Яго рэшт кі 
мож на і ця пер уба чыць.

Ка неш не, рэ кан струк цыя па-
ча ла ся з вы ка ры стан ня льгот-
най дзяр жаў най пад трым кі, бо 
шмат дзет ным сем' ям — асаб лі вы 
кло пат і да па мо га. Ча му не да бу-
да ва на жыл лё — гіс то рыя за блы-
та ная. Зра зу мець дак лад на пры-
чы ну, ка лі не ўні каць га дзі на мі ва 
ўсе ню ан сы цяж ка.

На аса біс тым пры ёме Мі ка-
лая Снап ко ва жан чы на, ледзь 
не пла чу чы, рас тлу ма чы ла, 
што жы ве сям'я за раз у здым-
ным жыл лі: двух па ка ё вай ква-
тэ ры шмат ква тэр на га до ма ў 
тым жа аг ра га рад ку. Гас па дар 
жыл ля, як сцвяр джа ла шмат-
дзет ная ма ма, па пра сіў вы-
зва ліць «мет ры», бо хо ча там 
па ся ліць сва я ка... Што і бы ло 

зроб ле на 1 ліс та па да. А жыць у 
не да бу да ва ным улас ным до ме 
не маг чы ма: ня ма яшчэ сіс тэ мы 
ацяп лен ня, во да за бес пя чэн ня, 
па да чы га зу...

Не ха пі ла гро шай...
У чэр ве ні яна су стрэ ла ся з кі-

раў ні ком ка мі тэ та па ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тве абл вы кан ка ма. Па 
вы ні ках гэ та га бы ло пра па на ва-
на звяр нуц ца ў рай вы кан кам па 
пы тан ні вы дзя лен ня жыл ля ка-
мер цый на га вы ка ры стан ня. Але 
сям'я ад мо ві ла ся.

У афі цый ным ад ка зе так са ма 
ад зна ча ла ся, што ня ма маг чы-
мас ці па вя лі чыць крэ дыт на рэ-
кан струк цыю жы ло га до ма.

У ад ным з ад ка заў з абл вы кан-
ка ма (ад 23 ве рас ня) га во рыц-
ца, што як шмат дзет най сям'і ім 
вы дзе ле на суб сі дыя на вы пла ту 
част кі пра цэн таў за ка ры стан не 
крэ ды там і суб сі дыя на па га шэн-
не асноў на га доў гу па гэ тым крэ-
ды це на рэ кан струк цыю жы ло га 
до ма. Зроб ле на гэ та ў ад па вед-
нас ці з прэ зі дэнц кім ука зам, які 
пра ду гледж вае пад трым ку пры 
бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі жы-
лых па мяш кан няў.

Пры вя ду цы та ту: «Мак сі-
маль ная ве лі чы ня крэ ды ту на 
рэ кан струк цыю жы ло га до ма і 
для вы дзя лен ня суб сі дый бы ла 

ўста ноў ле на ў па ме ры 71,8 ты ся-
чы руб лёў...»

Да лей га во рыц ца, што ка лі ў 
чэр ве ні мі ну ла га го да пры ма лі 
не аб ход ныя да ку мен ты, рас тлу-
ма чы лі, што не аб ход ны ўлас ныя 
гро шы 52,22 ты ся чы руб лёў — на 
па крыц цё роз ні цы па між кош там 
ра бот на рэ кан струк цыю і бан каў-
скім крэ ды там. І ў кан цы ад зна-
ча на, што ў су вя зі з на ра джэн нем 
чац вёр та га дзі ця ці па мер суб сі-
дыі па вя лі ча ны да 86,16 ты сячы 
руб лёў.

Ма рыя ска за ла, што прос та 
на пэў на не зра зу ме ла ўсіх ню ан-
саў і та му атры ма ла ся тое, што 
ёсць... Як сцвяр джае жан чы на, 
ка лі толь кі яна пі са ла ліс ты вы-
шэй шым служ бо вым асо бам у 
Мінск, у пры ват нас ці, на імя кі-
раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-
та, рэ ак цыя мяс цо вых служ баў 
бы ла, мож на так ска заць, «на 
апя рэ джан не».

«Рап там пра яў ля лі ін та рэс да 
нас. Пра сі лі, каб не скар дзі ла ся, 
бо мож на да па маг чы на мяс цо-
вым уз роў ні, — ка жа Ма рыя. — 
У пры ват нас ці, у рай вы кан ка ме 
па пра сі лі га за ві коў, прад стаў ні-
коў служ бы во да за бес пя чэн ня, 
да па маг чы, хто чым мо жа. На-
прык лад, з'я ві ла ся маг чы масць 
ку піць га за вую плі ту і ка цёл у рас-
тэр мі ноў ку. Але ж на ба та рэі ў нас 

гро шай ня ма, як і на ўнут ра ныя 
ра бо ты па ўстрой стве ацяп лен ня 
і ін шае...»

Ча со ва па ся лі лі ся 
ў сяст ры

Ка лі мы гу та ры лі, гас па ды ня 
па ка за ла мне шмат афі цый ных 
ад ка заў. Адзін з іх — зноў жа — 
з рай вы кан ка ма, у якім ад зна-
ча на, што банк не мае пад стаў 
для да дат ко ва га льгот на га крэ-
ды та ван ня. Ні жэй па ве дам ля ец-
ца, што ад дзе лам ар хі тэк ту ры і 
бу даў ніц тва рай вы кан ка ма ўста-
ноў ле ны шэ раг ад ступ лен няў ад 
пра ект най да ку мен та цыі... Але 
Ма рыя не ра зу мее, ча му так кан-
ста ту ец ца.

«На огул, ка лі вя ло ся бу даў-
ніц тва, ні хто з чы ноў ні каў якасць 
пра цэ су не кант ра ля ваў. Ні ко га 
не хва ля ва ла, як бу ду ец ца жыл лё 
для шмат дзет най сям'і», — раз ва-
жае жан чы на.

Ка лі са праў ды ў да ку мен тах 
ад люст ра ва на рэ ча іс насць, між-
во лі на прош ва ец ца вы вад: дык 
ча го тая жан чы на хо ча? Ад ка зы 
ба наль ныя: ра зу мець, што бу дзе 
да лей, дзе бу дуць жыць і што ра-
біць з до мам.

За раз сям'я жы ве ў гэ тым жа 
на се ле ным пунк це ча со ва ў сяст-
ры Ма рыі, але тая так са ма шмат-
дзет ная, ма ма пя ця рых дзя цей... 
Жы ве ў адносна не вя лі кім до ме. 
І гэ тае жыл лё, да рэ чы, зна хо дзіц-
ца на су праць та го, дзе па він ны 
бы лі б спра віць на ва сел ле Ма-
рыя з му жам і дзець мі.

Які ме ха нізм 
вы ра шэн ня 
праб ле мы?

У ка мі тэ це па ар хі тэк ту ры і бу-
даў ніц тве Ві цеб ска га абл вы кан-
ка ма рас тлу ма чы лі ўсе ню ан сы 
праб лем най сі ту а цыі і па ра і лі, 
што ра біць. Ка лі ко рат ка, як той 
ка заў, па прос ту, сям'я на тое, 
каб ад бу да ваць но вы дом, вы-
дат ка ва ла гро шай больш, чым 
пра ду гле джа на ад па вед ным 
за ка на даў ствам. І на сён ня за-
кон ных пад стаў для па ве лі чэн ня 
крэ ды ту ня ма.

Пры гэ тым, уліч ва ю чы, што на-
са мрэч у жыл лё, якое не зда дзе-
на пад ключ, не маг чы ма за ся ліц-
ца і ня ма гро шай на за вяр шэн не 
ўсіх не аб ход ных ра бот, Хо да сам 
пра па на ва лі жыл лё ка мер цый на-
га вы ка ры стан ня...

Акра мя та го, згод на з дзе ю-
чым ука зам аб ся мей ным ка пі-
та ле, з 1 сту дзе ня на ступ на га го-
да ёсць маг чы масць да тэр мі но-
ва вы ка рыс тоў ваць гэ тыя гро шы 
для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў. 
Гэ та зна чыць, што за яў ні ца мае 
пра ва звяр нуц ца ў рай вы кан кам 
па да звол на вы ка ры стан не ся-
мей на га ка пі та лу дзе ля та го, каб 
урэш це за вяр шыць рэ кан струк-
цыю до ма.

Гіс то рыя Хо да саў, ба дай, не-
ты по вая. Мы бу дзем са чыць за 
пра ця гам гэ тай за блы та най сі ту-
а цыі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, 
фо та аў та ра.

У аб лас ным цэнт ры рас па ча лі 
бу даў ніц тва жы ло га до ма, дзе для 
ацяп лен ня, га ра ча га во да за бес пя чэн ня 
і пры га та ван ня ежы бу дзе 
вы ка рыс тоў вац ца элект ра энер гія.

Пра пі лот ны пра ект рас ка заў на мес-
нік на чаль ні ка Ма гі лёў ска га аб лас но-
га ўпраў лен ня па на гля дзе за ра цы-
я наль ным вы ка ры стан нем па ліў на-
энер ге тыч ных рэ сур саў Дэ парт амен-
та па энер га эфек тыў нас ці Аляк сандр 
МАСЛАЎ, па ве дам ляе Бел ТА.

Пра ект рас пра ца ва ны ААТ «Ма гі лёў-
гра ма дзянп ра ект» і прай шоў экс пер ты зу 
ў жніў ні гэ та га го да. Тэр мін уво ду до ма ў 
экс плу а та цыю — май 2020 го да.

Трох па вяр хо вы бу ды нак з'я віц ца на ву-
лі цы Ва роў ска га і раз лі ча ны на 24 ква тэ ры. 
У пры бу до ве да яго раз мес цяц ца ін жы-
нер ныя па мяш кан ні (су вя зі, на бо ру ва ды, 
ін вен тар ная і элект ра шчы та вая) з асоб ным 

ува хо дам. Фа сад бу дзе вен ты ля ва ны, сце-
ны ўцеп ляць мі не ра ла ват ны мі плі та мі.

У ква тэ рах пра ду гле джа ны элект ра-
аба гра валь ні кі ай чын най вы твор час ці з 
рэ гу ля ван нем цеп ла вой ма гут нас ці. Цэнт-
ра лі за ва нае га ра чае во да за бес пя чэн не 
тут ад сут ні чае. Ва да бу дзе па да гра вац ца 
100-літ ро вы мі электраводанагравальнікамі, 
уста ля ва ны мі ў сан вуз ле кож най ква тэ ры.

Пас ля за вяр шэн ня пра ек та спе цы я ліс ты 
Ма гі лёў ска га аб лас но га ўпраў лен ня па на-
гля дзе за ра цы я наль ным вы ка ры стан нем 
ПЭР пра ана лі зу юць вы ні кі. Атры ма ныя 
да ныя па элект ра спа жы ван ні ўлі чаць пры 
пад рых тоў цы пла наў па бу даў ніц тве цал кам 
элект ры фі ка ва на га жыл лё ва га фонду.

Фі нан са вац ца ўзвя дзен не экс пе ры мен-
таль на га элект ра до ма бу дзе за кошт срод-
каў га рад ско га бюд жэ ту. У перс пек ты ве ў 
аб лас ным цэнт ры з'я віц ца яшчэ не каль кі 
та кіх да моў.

Не аб ход ны ка мен та рый
На чаль нік ад дзе ла па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры-

дыч ных асоб Ар шан ска га рай вы кан ка ма Тац ця на ГА ЛЕ Е ВА:
— Рай вы кан ка му бы ло да ру ча на раз гля дзець пы тан не за бес-

пя чэн ня жыл лём сям'і Хо дас да вы ра шэн ня праб лем, звя за ных з 
рэ кан струк цы яй іх до ма. Ма рыі Дзміт ры еў не на сён няш ні дзень 
пра па на ва ны тры ва ры ян ты — дзве трох па ка ё выя ква тэ ры і ад на 
двух па ка ё вая агуль най пло шчай ад 50 да 70 квад рат ных мет раў у 
роз ных част ках Ор шы. З ёй аб га во ра ны ўмо вы арэн ды жыл ля і апла-
ты ка му наль ных па слуг. Жан чы на да кан ца гэ та га тыд ня абя ца ла 
вы зна чыц ца з ра шэн нем і па ве да міць, які ва ры янт яе за да валь няе. 
Па куль яна пра жы вае ў сва ёй сяст ры ў аг ра га рад ку Кра піў на. Ас-
тат нія пы тан ні зна хо дзяц ца на кант ро лі Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та і 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

СІ ТУ А ЦЫЯ

ЖЫЦЬ У СВА ІМ ДО МЕЖЫЦЬ У СВА ІМ ДО МЕ
Але ж каб рэа лі за ваць гэ тую ма ру, трэ ба раз ліч ваць не толь кі на да па мо гу дзяр жа вы, 

але і ўліч ваць улас ныя маг чы мас ці

 У тэ му
Пад час пры ёму гра ма дзян кі раў ні ком 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ляй 
Ка ча на вай у Ра со нах Ві цеб скай 
воб лас ці сва ёй праб ле май па дзя лі ла ся 
шмат дзет ная сям'я — Іры на і Дзміт рый 
Кі ры ло ві чы з Асі по віч. 

Яны па ве да мі лі, што ра зам з ча тыр ма 
дзець мі жы вуць у ма ла га ба рыт най ква-
тэ ры і жа да лі б па леп шыць сваё жыл-
лё вае ста но ві шча. «Мы хо чам ку піць 
дом на дру гас ным рын ку і ўжо знай шлі 
пры дат ны, але су тык ну лі ся з тым, што 
кошт до ма па ацэн цы Агенц тва па не-
ру хо мас ці і зя мель ным ка даст ры ні жэй-
шы за тую су му, якую про сіць пра да вец. 
І тут уз ні кае праб ле ма з вы дзя лен нем 
суб сі дыі», — па ве да мі лі су жэн цы.

На тал ля Ка ча на ва па тлу ма чы ла, 
што бу даў ніц тва жыл ля для шмат дзет-
ных сем' яў — пры яры тэт ная за да ча для 
дзяр жа вы і Прэ зі дэнт тры мае гэ тае пы-
тан не на кант ро лі. Іс нуе да ру чэн не за-
бяс пе чыць шмат дзет ныя сем'і жыл лём 
на пра ця гу двух-трох га доў. «У ва шай 
сі ту а цыі ёсць роз ныя ва ры ян ты вы ра-

шэн ня, і вам бу дуць іх пра па ноў ваць. 
Ін шая рэч, ка лі вы бу дзе це ад маў ляц ца. 
Мы возь мем ва шу сі ту а цыю на кант-
роль, да па мо жам», — за пэў ні ла кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі.

Як па ве да міў стар шы ня Асі по віц-
ка га рай са ве та дэ пу та таў Сяр гей 
СУ ВЕ ЕЎ, мяс цо выя ўла ды пра па на ва лі 
за яў ні кам на ступ ны ва ры янт:

— Ця пер сям'я жы ве ў трох па ка ё вай 
ква тэ ры, да дат ко ва ёй ра ней пра па ноў-
ва лі крэ дыт на па бу до ву яшчэ ад ной, 
двух па ка ё вай ква тэ ры ў па ме ры 30 ты-
сяч руб лёў. Гэ та тая су ма, на якую яны 
ма юць за кон нае пра ва. Дом, ку ды яны 
збі ра юц ца пе ра ехаць, каш туе пры бліз-
на 100 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў. Ка лі 
яны сваю ква тэ ру бяз вы плат на ад да-
дуць дзяр жа ве, яны атры ма юць крэ дыт 
86 ты сяч руб лёў. Сям'я па га дзі ла ся на 
та кі ва ры янт. З 1 сту дзе ня яны змо гуць 
атры маць «ма ця рын скі ка пі тал», які 
так са ма пла ну юць уклас ці ў гэ ты дом. 
Ка лі ўся не аб ход ная су ма на дом бу дзе 
ў іх на ру ках, яны пе ра едуць на но вае 
мес ца жы хар ства.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПРА ЕК ТЫ І РА ШЭН НІ

УСЁ АД ЭЛЕКТ РЫЧ НАС ЦІУСЁ АД ЭЛЕКТ РЫЧ НАС ЦІ
Экс пе ры мен таль ны элект ра дом з'я віц ца ў Ма гі лё ве

Ма рыя ХО ДАС у не да бу да ва ным до ме.


