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Хоць, як і ра ней, рэ гіст ра ваць 

не ру хо масць бу дуць упаў на ва-

жа ныя на гэ та рэ гіст ра та ры ар-

га ні за цый па не ру хо мас ці, аў та-

ры за ва ныя па срэд ні кі змо гуць 

зай мац ца не ка то ры мі ін шы мі, 

звя за ны мі з пра цэ ду рай дзе ян ня-

мі. На прык лад, скла даць за яву аб 

дзяр жаў най рэ гіст ра цыі, рых та-

ваць да ку мент аб уня сен ні ад знак 

і вы праў лен няў у рэ гістр не ру хо-

мас ці, збі раць ін шыя афі цый ныя 

па пе ры, ра біць іх ко піі, на кі роў-

ваць па пе ры рэ гіст ра та ру.

Быць па срэд ні кам мо гуць 

суб' ек ты, якія най больш час та 

пра цу юць з не ру хо мас цю: на-

та ры у сы, ад ва ка ты, ры эл та ры 

і на ват за бу доў шчы кі.

— Каб за рэ гіст ра ваць, на-

прык лад, уз нік нен не пра воў на 

не ру хо масць, па він ны быць да-

ку мен ты, якія ста нуць пад ста вай 

для гэ та га. Тая ж да вед ка ад за-

бу доў шчы ка аб пры на леж нас ці 

ча ла ве ку ква тэ ры. Стаў шы па-

срэд ні ка мі, ад па вед ныя ар га ні-

за цыі змо гуць ад ра зу аказ ваць 

гра ма дзя нам комп лекс ную па-

слу гу, — рас тлу ма чыў юрыст 

Сяр гей ЕЛІ СЕ ЕЎ. — Шля хам 

элект рон на га ўза е ма дзе ян ня 

яны на кі ру юць патрэбныя па-

пе ры рэ гіст ра та ру і ад да дуць 

ча ла ве ку га то вы да ку мент аб 

рэ гіст ра цыі. Гэ та вы гад на ўсім. 

Ча ла век не згу біць час, абы хо-

дзя чы ўсе ін стан цыі, рэ гіст ра-

та ры ўздых нуць ляг чэй, бо ў іх 

вель мі вя лі кая за гру жа насць, 

асаб лі ва ў ста лі цы. А па срэд нік 

змо жа та кім чы нам за ра біць да-

дат ко выя гро шы.

Ца ну на па срэд ніц кія па слу гі, 

на дум ку экс пер та, бу дуць вы-

зна чаць са мі па срэд ні кі, ад нак 

на ўрад ці гэ та бу дуць над та вя-

лі кія су мы. Дзей насць аў та ры-

за ва ных па срэд ні каў і, маг чы ма, 

у тым лі ку і кошт па слуг, бу дзе 

рэг ла мен та вац ца ад па вед най 

ін струк цы яй Дзяр жаў на га ка мі-

тэ та па ма ё мас ці Бе ла ру сі.

Свед чыш — 
дзе жы веш, 
рэ гіст ру еш — 
дзе на быў дом

Экс тэ ры та ры яль насць — 

яшчэ ад но но ва ўвя дзен не За-

ко на. З 22 лі пе ня за сведч ваць 

да ку мен ты аб здзел цы з не-

ру хо мас цю, якія па трэб ны для 

рэ гіст ра цыі, мож на ў лю бой ар-

га ні за цыі па дзяр жаў най рэ гіст-

ра цыі не ру хо мас ці па жа дан ні 

ча ла ве ка, а не як ра ней — толь-

кі ў ар га ні за цыі па мес цы зна-

хо джан ня не ру хо мас ці. А вось 

рэ гіст ра ваць яе па-ра ней ша му 

трэ ба толь кі ў рэ гіст ру ю чых ор-

га нах па мес цы зна хо джан ня 

ма ё мас ці.

— Ка лі мін ча нін на бы вае ква-

тэ ру, на прык лад, у Ві цеб ску, ён 

ра зам з пра даў цом мо жа пай сці 

да рэ гіст ра та ра ў ста лі цы і за-

свед чыць да га вор па куп кі. А ўжо 

по тым да слаць яго рэ гіст ра та ру 

ў Ві цеб ску. Гэ та мож на зра біць 

са ма стой на або за ка заць да дат-

ко вую па слу гу ў той жа ар га ні-

за цыі, дзе за свед чы ва лі да га вор 

па куп кі. І ста ліч ны рэ гіст ра тар 

на кі руе да ку мент рэ гіст ра та ру 

ў Ві цеб ску. Гэ та эка но міць і час, 

і гро шы, бо ча ла ве ку не трэ ба 

са мо му вы яз джаць па мес цы 

зна хо джан ня до ма, і ён не су-

тык нец ца з тым, што рэ гіст ра-

цый нае бю ро рап там бу дзе за-

чы не на. У ма лень кіх га рад ках 

яно мо жа пра ца ваць уво гу ле 

раз на ты дзень, — пад крэс ліў 

плю сы экс тэ ры та ры яль нас ці 

юрыст. — Гэ тая нор ма ка рыс-

ная ме на ві та звы чай ным гра-

ма дзя нам. Суб' ек там гас па да-

ран ня, якія пра вод зяць здзел кі 

з не ру хо мас цю, у прын цы пе не 

трэ ба бы ло свед чыць да га во ры, 

а толь кі рэ гіст ра ваць іх.

Акра мя та го, на да ку мен тах 

для дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 

здзел кі з не ру хо мас цю, якая 

за клю ча ец ца юры дыч ны мі асо-

ба мі, ін ды ві ду аль ны мі прад-

пры маль ні ка мі і дзяр жаў ны мі 

ор га на мі, пя чат ка ця пер уво гу-

ле не па трэб ная. Та кое ра шэн-

не, пэў на, звя за на з Дэ крэ там 

Прэ зі дэн та № 7 «Аб раз віц ці 

прад пры маль ніц тва», які да зва-

ляе суб' ек там гас па да ран ня не 

вы ка рыс тоў ваць пя чат кі, лі чаць 

экс пер ты.

Пяць дзён за мест 
тыд ня

Мя ня юц ца так са ма тэр мі ны 

пра цэ ду ры рэ гіст ра цыі. З 22 лі-

пе ня рэ гіст ра ваць не ру хо масць 

бу дуць на пра ця гу пя ці пра цоў-

ных дзён з дня пры ёму да ку мен-

таў. Да гэ та га рэ гіст ра цыя маг-

ла ад бы вац ца на працягу ся мі 

пра цоў ных дзён з дня па да чы 

да ку мен таў. Як і ра ней, па ско ра-

на за да дат ко вую пла ту зра біць 

гэ та мож на за два дні, а тэр мі-

но ва — за дзень.

Змя ніў ся і час для прад-

стаў лен ня да дат ко вых звес так 

дзяр жаў ны мі ор га на мі і ін шы мі 

дзярж ар га ні за цы я мі, не аб ход-

ных для дзей нас ці рэ гіст ра та-

раў.

— Тэр мін ад ка зу на гэ ты за-

пыт ця пер скла дае пяць пра цоў-

ных дзён за мест ся мі ка лян дар-

ных, — да даў юрыст.

Каб дак лад на зра зу мець 

дзе ян не гэ тых і ін шых но ва ўвя-

дзен няў за ко на, лепш усё ж кан-

суль та вац ца са спе цы я ліс та мі, 

бо ней кія асоб ныя мо ман ты са-

ма стой на ў да ку мен це мож на і 

не за ўва жыць.

Іры на СІДАРОК.

Рэ гіст ра цыя не ру хо мас ці 
па но вых пра ві лах

У на шай кра і не пла ну ец ца за ба ра ніць 

за клю чэн не да га во раў до ле ва га бу-

даў ніц тва ў за меж най ва лю це. Гэ тую 

ін фар ма цыю агу чы ла на чаль нік ад-

дзе ла рэ гу ля ван ня жыл лё вай па лі ты кі 

Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 

Тац ця на ЗА ТУ РЭН СКАЯ.

Зме ны ва Указ № 263 аб до ле вым бу-

даў ніц тве пра ду гледж ва юць нор му, згод-

на з якой бу дзе вы клю ча ная маг чы масць 

да га во раў, якія да ты чац ца як жы лых, так і 

не жы лых па мяш кан няў, з пры вяз кай да ва-

лю ты. Тац ця на За ту рэн ская пры зна ла ся, што 

за бу доў шчы кам гэ тая пра па но ва не вель мі 

спа да ба ла ся. Але ў цэ лым яе ўсе пры ня лі ў 

рам ках па лі ты кі дэ да ла ры за цыі.

«Мы ў най блі жэй шы час уно сім пра ект 

на раз гляд ва ўрад і да лей кі раў ні ку дзяр-

жа вы. Да каст рыч ні ка да ку мент, маг чы ма, 

бу дзе пры ня ты», — ска за ла Тац ця на За ту-

рэн ская.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, ці зме ніц ца кошт 

квад рат на га мет ра ў су вя зі з но ва ўвя дзен-

нем, прад стаў нік Мін бу дар хі тэк ту ры пад крэс-

лі ла, што пры вы зна чэн ні яго кош ту за бу-

доў шчык уліч вае пра гноз ны ін дэкс ін фля цыі 

на да ту за клю чэн ня да га во ра. «Бе ла рус кі 

ру бель до сыць ста біль ны. Ка лі і да лей На-

цы я наль ны банк бу дзе пра во дзіць та кую ж 

мак ра эка на міч ную па лі ты ку ў ад но сі нах да 

на цы я наль най ва лю ты, мы не ба чым праб-

лем, якія мо гуць па ўстаць у пра цэ се бу даў-

ніц тва», — да да ла яна. Зме ны ў дзе ю чы ўказ 

аб до ле вым бу даў ніц тве ў цэ лым за клі ка ны 

да дат ко ва ўрэ гу ля ваць ад но сі ны за каз чы-

каў, за бу доў шчы каў і пад рад чы каў, зы хо-

дзя чы з на пра ца ва най пра ва пры мя няль най 

прак ты кі.

ЖЫЛ ЛЁ З ДЗЯРЖ ПАД ТРЫМ КАЙ — 
ШМАТ ДЗЕТ НЫМ

Па вод ле апе ра тыў ных да ных, са сту дзе ня 

да чэр ве ня сёлета дзярж пад трым кай па бу да-

ва на 41,6 % да моў ад за пла на ва на га аб' ёму. 

Уся го на год па гэ тай ка тэ го рыі пла ну ец ца 

па бу да ваць 900 ты сяч квад рат ных мет раў 

агуль най пло шчы. А агуль ны аб' ём бу даў-

ніц тва жыл ля ўсіх ка тэ го рый на год — гэ та 

чатыры мільёны квад рат ных мет раў, з якіх 

ця пер га то ва толь кі ка ля 42 %.

Амаль усё жыл лё, уве дзе нае па Ука зе 

№ 240 аб ад рас ным суб сі дзі ра ван ні бу даў-

ніц тва жыл ля, вы дзя ля ец ца шмат дзет ным 

сем' ям. Указ пра грэ сіў ны, ён пра ду гледж вае 

ака зан не дзярж пад трым кі не па срэд на гра-

ма дзя нам. «Ад нак агуль ная чар га ру ха ец ца 

вель мі па воль на, коль касць шмат дзет ных 

сем' яў па ста ян на рас це. Гэ та свед чыць пра 

тое, што дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя па ляп ша-

ец ца», — да да ла прад стаў нік Мін бу дар хі-

тэк ту ры.

З па чат ку гэтага го да па ўка зе скла дзе на 

6290 крэ дыт ных да га во раў, у тым лі ку 1959 — 

з ін ды ві ду аль ны мі за бу доў шчы ка мі. Ад кры-

та крэ дыт ных лі ній на больш чым 317,7 млн 

руб лёў, вы да дзе на крэ ды таў на су му амаль 

224,6 млн рублёў. У ста дыі бу даў ніц тва зна-

хо дзяц ца 142 жы лыя да мы, з іх уве дзе на ў 

экс плу а та цыю 63 жы лыя аб'ек ты.

«У ра бо ту ўклю чы ла ся да стат ко вая коль-

касць ка мер цый ных бан каў», — ад зна чы ла 

Тац ця на За ту рэн ская. Сё ле та крэ ды та ван не 

чар га ві коў па Ука зе № 240 пра ду гле джа-

на Бе ла рус бан кам, Бе ла гра-

п рам бан кам, БПС-Ашчад бан-

кам, Прі ор бан кам, Бел ін вест-

бан кам і бан кам Бел ВЭБ.

Пра цяг ва юць ужы ваць 

і Указ № 13. Па ім да юц ца 

льгот ныя крэ ды ты ў аб' ёме толь кі зва рот ных 

срод каў для тых, хто атрым лі ваў крэ ды ты ра-

ней. Дзе ян не гэ та га ўка за бу дзе за кан чвац-

ца, але ад мя няць яго ні хто не пла нуе.

«Ары ен ці ро вач на ся рэд ні кошт квад рат на-

га мет ра жыл ля, па бу да ва на га з дзярж пад-

трым кай, скла дае 800 руб лёў. Ду маю, што 

да кан ца го да ён не па вя лі чыц ца», — за яві ла 

на чаль нік ад дзе ла.

СА МАЯ ДОЎ ГАЯ ЧАР ГА — 
У СТА ЛІ ЦЫ

Па звест ках Мін гар вы кан ка ма, агуль ная 

чар га ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё-

вых умоў скла дае 199 858 сем' яў. З іх 5578 — 

шмат дзет ныя. З 2012 го да бы ло пры пы не-

на фар мі ра ван не жыл лё вых ка а пе ра ты ваў 

і гэ та вель мі ўсклад ні ла сі ту а цыю для ўсіх 

чар га ві коў.

За раз з усіх шмат дзет ных чар га ві коў 

793 прак тыч на вы ра ша юць сваё ква тэр нае 

пы тан не, а ас тат нія толь кі ча ка юць. Са звы-

чай ных чар га ві коў сё ле та на па ляп шэн не 

па куль не на кі ра ва на ні ад на сям'я.

З шмат дзет ны мі ёсць яшчэ ад на праб ле-

ма. Вя до ма, ім лепш за ўсё мець 4-па ка ё вую 

ква тэ ру. Але за тры га ды ў Мін ску іх па бу-

да ва на толь кі 14. Та му ад ну шмат дзет ную 

сям'ю ўла ды імк нуц ца на кі ра ваць ад ра зу 

на дзве ква тэ ры. Звы чай на гэ та ква тэ ры з 

агуль ным там бу рам. Трэ ба ўлі чыць пры гэ-

тым, што ў мін скай чар зе ёсць 139 сем' яў, 

дзе чац вё ра і больш дзя цей. Іх пы тан не ўла-

дам не аб ход на вы ра шаць у пер шую чар гу. 

Та му та кія сем'і імк нуц ца на кі роў ваць, ку ды 

толь кі атрым лі ва ец ца. Ка лі пры маль на для 

лю дзей, то ім пра па ну юць і ка мер цый ныя 

ва ры ян ты.

Па вод ле пра гно зу ста ліч ных ула даў, сё-

ле та яшчэ 300—350 шмат дзет ных сем' яў 

сы дуць з чар гі за кошт бу даў ніц тва но вых 

да моў. А за 3—3,5 го да Мін гар вы кан кам спа-

дзя ец ца з боль ша га раз гру зіць «шмат дзет-

ную» чар гу, якая са бра ла ся пры клад на за 

апош нія 5—6 га доў.

З МІН СКА Ў СМА ЛЯ ВІ ЧЫ 
БЕЗ ЧАР ГІ

Мін бу дар хі тэк ту ры пад рых та ва ла пра ект 

ука за аб рэа лі за цыі ін вес ты цый на га пра ек-

та па бу даў ніц тве экс пе ры мен таль на га жы-

ло га до ма ў Сма ля ві чах. Пра ект ука за ўжо 

ўзгод не ны за ці каў ле ны мі ба ка мі. «Мяр ку-

ец ца, што ў Сма ля ві чы бу дуць пе ра ся ляц ца 

гра ма дзя не, якія ста яць на ўлі ку ма ю чых па-

трэ бу ў Мін ску, — ска за ла Тац ця на За ту рэн-

ская. — Як па ка заў па пя рэд ні ана ліз сі ту а цыі, 

да стат ко вая коль касць та кіх гра ма дзян з за-

да валь нен нем пе ра едуць у гэ ты го рад пры 

ўмо ве вы дзя лен ня ім дзяр жаў най пад трым кі 

па Ука зе № 240».

Мін ча не, якія пе ра еха лі на па ста ян нае 

мес ца жы хар ства ў Сма ля ві чы, бу дуць 

атрым лі ваць дзярж пад трым ку без улі ку ча су 

па ста ноў кі на ўлік для па ляп шэн ня жыл лё-

вых умоў. Мінск бу дзе фар мі ра ваць пе ра лік 

жы ха роў экс пе ры мен таль на га до ма, у гэ ты 

пе ра лік мо гуць увай сці і тыя, хто стаў на чар-

гу ўся го год та му.

Сяр гей КУР КАЧ.

МЕТР «АД ВЯ ЖУЦЬ» 
АД ДО ЛА РА. КАН ЧАТ КО ВА
Да ку мент аб гэ тым мо жа быць пры ня ты ўжо ў каст рыч ні ку

«Ары ен ці ро вач на ся рэд ні кошт 
квад рат на га мет ра жыл ля, 
па бу да ва на га з дзярж пад трым кай, 
скла дае 800 руб лёў. Ду маю, 
што да кан ца го да ён 
не па вя лі чыц ца».

Кап лі ца 
з ад мыс ло вым 

га дзін ні кам 
і элект рон ны мі 

зва на мі
...на рэш це з'я віц ца ў Го ме лі. Тры га-

ды для яе шу ка лі год нае мес ца, і вось 

ця пер пры ня та ра шэн не, што яна 

бу дзе зна хо дзіц ца на су праць ма то-

ра ра монт на га за во да на пра спек це 

Каст рыч ні ка.

А р  х і  е п і с -

кап Го мель скі і 

Жло бін скі Сця-

фан асвя ціў ка-

мень у пад мур-

ку бу ду чай кап-

лі цы. Па бу до ву 

з ад мыс ло вым 

га дзін ні кам пла-

ну юць уз вес ці 

за тры ме ся цы. 

Кап лі ца, згод-

на з пра ек там, 

бу дзе 13 мет-

раў у вы шы ню. 

Сце ны з цэг лы 

аб лі цу юць дэ ка-

ра тыў ным ма тэ ры я лам, пер шыя два яру сы 

ўпры го жаць па но з вы ява мі свя тых Ма не-

фы Го мель скай, Іа а на Кар мян ска га і ін шых 

свя тых, якія асаб лі ва ша ну юц ца ў рэ гі ё не. 

На верх нім яру се ўста лю юць ча ты ры цы-

ферб ла ты і элект рон на-ме ха ніч ны зва нар, 

які да зва ляе зва нам гу чаць без удзе лу 

ча ла ве ка. Для аб слу гоў ван ня ме ха ніз ма 

ўся рэ дзі не бу дын ка зман ту юць лес ві цу. 

За каз чы кам вы сту пае ма то ра ра монт ны 

за вод. За кан чэн не бу даў ніц тва пры зна ча-

на на ве ра сень гэтага го да.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


