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Пра гэ та па ве да міў прэм' ер-
мі ністр Сяр гей РУ МАС на па ся-
джэн ні Прэ зі ды у ма Саў мі на.

Па вод ле ін фар ма цыі Бел ТА, на 
па ся джэн ні раз гля даў ся пра ект 
стра тэ гіі раз віц ця бу даў ні чай га-
лі ны Бе ла ру сі да 2025 го да і план 
ме ра пры ем стваў па яе рэа лі за-
цыі. Са спра ва зда чай аб вы ка нан-
ні да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа-
вы па за бес пя чэн ні эфек тыў на га 
функ цы я на ван ня буд га лі ны вы-
сту пі ла Мін бу дар хі тэк ту ры.

Сяр гей Ру мас на га даў, што ў 
ліс та па дзе ад бу дзец ца се мі нар-
на ра да з удзе лам кі раў ні ка дзяр-
жа вы па пы тан нях па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці бу даў ні ча га комп-
лек су. За пла на ва на спра ва зда ча 
ўра да аб вы праў лен ні сі ту а цыі ў 
га лі не з прад стаў лен нем кан крэт-
ных пра па ноў па яе да лей шым 
раз віц ці.

— Яшчэ ў 2013 го дзе ра бо та бу-
даў ні ча га комп лек су бы ла пад-
ра бяз на раз гле джа на на на ра дзе 
ў кі раў ні ка дзяр жа вы. Усе не аб-
ход ныя ра шэн ні пры ня ты і рэа-

лі зоў ва юц ца. Ра зам з тым умо-
вы ра бо ты як на знеш ніх, так і на 
ўнут ра ным рын ках ды на міч на мя-
ня юц ца, што, без умоў на, уплы-
вае на са цы яль на-эка на міч нае 
раз віц цё кра і ны ў цэ лым і бу даў-
ні ча га комп лек су ў пры ват нас ці. 
Мы па він ны адэ кват на, а са мае 
га лоў нае — свое ча со ва рэ ага ваць 
на гэ тыя змя нен ні, — пад крэс ліў 
кі раў нік ура да.

— За мі ну лы час мы іс тот на 
на рас ці лі вы твор чыя ма гут нас-
ці бу даў ні ча га комп лек су — як 
пад рад ных прад пры ем стваў, 
так і ар га ні за цый пра мыс ло вас ці 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, іс тот на 
па вя лі чы лі кад ра вы па тэн цы ял 
га лі ны. Але сён ня, зы хо дзя чы з 
прад стаў ле ных да ку мен таў, гэ ты 
па тэн цы ял вы ка рыс тоў ва ец ца не-
да стат ко ва эфек тыў на, — лі чыць 
прэм' ер-мі ністр.

Па вод ле яго слоў, ство ра ныя 
ў кра і не ўмо вы да юць маг чы-
масць вы ка рыс тоў ваць но выя 
пунк ты рос ту і ады сці ад за леж-
нас ці ў бюд жэт ным фі нан са ван-

ні. Пры ня тыя ўра дам і Нац бан кам 
ме ры па стрым лі ван ні ін фля цыі 
па шы ры лі до ступ да рэ сур саў 
ка мер цый ных бан каў на да во-
лі кам форт ных умо вах. З улі кам 
гэтага Сяр гей Ру мас лі чыць мэта-
згодным больш шы ро кае вы ка-
ры стан не маг чы мас цяў бан каў-
скай сіс тэ мы пры бу даў ніц тве 
са цы яль най, ін жы нер най і транс-
парт най інф ра струк ту р.

На па ся джэн ні ва ўра дзе аб-
мяр коў ва ла ся так са ма на рошч-
ван не экс пар ту бу даў ні чых па слуг 
і яго да лей шая ды вер сі фі ка цыя.

Прэм' ер-мі ністр ак цэн та ваў 
ува гу, што для ацэн кі эфек тыў-
нас ці ра бо ты бу даў ні чай га лі ны 
па він ны быць дак лад ныя, зра зу-
ме лыя і аб грун та ва ныя кры тэ рыі. 
У цэнт ры ўва гі за ста нец ца і вы-
ра шэн не жыл лё ва га пы тан ня — 
раз мо ва ідзе аб тым, каб за бяс-
пе чыць ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны 
жыл лём усе шмат дзет ныя сем'і, 
якія больш за адзін год ста яць на 
ўлі ку тых, хто мае па трэ бу ў па-
ляп шэн ні жыл лё вых умоў.

СТРА ТЭ ГІЯ РОС ТУ
Урад рых туе пра па но вы 
для да лей ша га раз віц ця бу даў ні чай га лі ны

Мін бу дар хі тэк ту ры пра па нуе 
бу да ваць ква тэ ры з па мен ша най 
пло шчай па больш да ступ ных 
цэ нах. Пра гэ та па ве да міў жур-
на ліс там мі ністр ар хі тэк ту ры і 
бу даў ніц тва Дзміт рый МІ КУ-
ЛЁ НАК, ка мен ту ю чы пра ект стра-
тэ гіі раз віц ця бу даў ні чай га лі ны 
Бе ла ру сі да 2025 го да, які аб мяр-
коў ваў ся на па ся джэн ні Прэ зі ды-
у ма Саў мі на, па ве дам ляе Бел ТА.

— Мы ма ем на мер пра па на-
ваць пла ні роў кі ква тэр (та кая 
за да ча ўжо ста іць), якія бу дуць 
ап ты мі за ва ны ў па раў на нні з тым, 
што ця пер ёсць на рын ку, каб 
мак сі маль на ап ты мі за ваць кошт 
са мой ква тэ ры. Гэ та зна чыць, мі-
ні мум на 10—15 % па мен шыць 
пло шчу пра па на ва ных ад на па ка-
ё вых, двух па ка ё вых, трох па ка ё-

вых ква тэр , — рас ка заў Дзміт рый 
Мі ку лё нак.

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб 
пра гно зе па ся рэд нім кош це 
квад рат на га мет ра, мі ністр ад-
зна чыў, што ён бу дзе тры мац ца 
ў дыя па зо не ся рэд няй зар пла ты, 
як гэ та на зі ра ец ца ця пер. Што да-
ты чыц ца якас ці ра бот, то, як лі-
чыць Дзміт рый Мі ку лё нак, гэ та 
не пы тан не стра тэ гіі да 2025 го да, 
а бя гу чае пы тан не ад каз нас ці ўсіх 
за дзей ні ча ных у бу даў ніц тве.

Дзярж за бу доў шчы кі так са ма 
бу дуць больш ак тыў на пра ца-
ваць на рын ку ін ды ві ду аль на га 
жыл лё ва га бу даў ніц тва.

— Асноў ныя пунк ты раз віц ця 
бу даў ні чай га лі ны — гэ та арыен -
та цыя на ма са ва га спа жыў ца. 
Без умоў на, бу дзем зма гац ца за 

ры нак ін ды ві ду аль на га бу даў ніц-
тва. Там пра цу юць у асноў ным 
пры ват ныя прад пры маль ні кі, але 
мы ма ем на мер ад ва я ваць част ку 
рын ку, — за явіў мі ністр.

Ад но з пра па на ва ных но ва ўвя-
дзен няў — ства рэн не элект рон най 
ба зы бу даў ні чых аб' ек таў, што, па-
вод ле па пя рэд ніх ацэ нак, да па мо-
жа ска ра ціць да ку мен та а ба рот у 
два ра зы. Та кая элект рон ная сіс-
тэ ма аку му люе ўвесь да ку мен та-
а ба рот пра цэ су бу даў ніц тва (ад 
пер ша па чат ко вых да зво лаў на 
бу даў ніц тва да да ку мен таў на знос 
аб' ек та). Гэ та да зво ліць у па трэб-
ны мо мант пры рэ кан струк цыі, 
кап ра мон це знай сці не аб ход ныя 
да ку мен ты, што сён ня бы вае зра-
біць праб ле ма тыч на, рас тлу ма чыў 
Дзміт рый Мі ку лё нак.

АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ 
НА СПА ЖЫЎ ЦА
У Бе ла ру сі бу дуць пра па ноў ваць ква тэ ры 
з па мен ша най пло шчай

У сту дзе ні — жніў ні бя гу ча га го да ў на шай кра і не су мар на 
па бу да ва на 22,8 ты ся чы но вых ква тэр. У экс плу а та цыю ўве дзе на 
2 міль ё ны 24,1 ты ся чы квад рат ных мет раў агуль най пло шчы 
жыл ля. Амаль 37 % ква тэр па бу да ва ны для гра ма дзян, якія 
ста яць на ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, — 
742,1 ты ся чы квад рат ных мет раў. Сён ня на пы тан ні аб арэнд ным 
жыл лі і аб шмат дзет ных сем' ях рас ка заў на чаль нік упраў лен ня 
жыл лё вай па лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 
Аляк сандр АЎ РА МЕН КА.

— Коль кі жыл ля не аб ход на па бу да ваць сё ле та, ка му і дзе?
— Уся го па кра і не, уліч ва ю чы ўсе кры ні цы фі нан са ван ня, у бя гу-

чым го дзе за пла на ва на ўзвес ці 4 міль ё ны квад рат ных мет раў жыл ля. 
З дзярж пад трым кай трэ ба па бу да ваць 800—900 ты сяч квад рат-
ных мет раў жыл ля. З агуль на га аб' ёму ўве дзе на га жыл ля для ма ю-
чых па трэ бу 491 ты ся ча «квад ра таў» па бу да ва на з вы ка ры стан нем 
дзярж пад трым кі, 460,4 ты ся чы — у шмат ква тэр ных жы лых да мах 
у га ра дах. У сель скіх на се ле ных пунк тах уве дзе на ў экс плу а та цыю 
596,2 ты ся чы квад рат ных мет раў агуль най пло шчы жыл ля (29,5 % 
ад су мар на га ўво ду па кра і не).

ДА ГНАЦЬ ШМАТ ДЗЕТ НУЮ ЧАР ГУ — 
ЦАЛ КАМ РЭ АЛЬ НА

— У Бе ла ру сі на па ча так гэ та га го да на ўлі ку ма ю чых па-
трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў бы ло 678 ты сяч сем' яў, з 
іх 35 ты сяч — шмат дзет ныя. Чар га ру ха ец ца вель мі па воль на. 
Не за бяс печ ва ец ца маг чы масць ус туп лен ня ў бу даў ніц тва ў 
якас ці шмат дзет най сям'і на пра ця гу го да. Гэ та на зі ра ец ца 
ў цэ лым шэ ра гу рэ гі ё наў, асаб лі ва ў буй ных га ра дах, у тым 
лі ку ў Мін ску.

— Па шмат дзет ных. На пра ця гу го да гэ тую ка тэ го рыю лю дзей 
трэ ба на кі ра ваць на бу даў ніц тва жыл ля з дзярж пад трым кай. Гэ та 
так. Трэ ба, але пры ўмо ве на яў нас ці срод каў.

— На коль кі мне вя до ма, праб ле ма чэр гаў для шмат дзет ных 
па ча ла вы ра шац ца ме на ві та ў бя гу чым го дзе. Па стаў ле ны 
гран ды ёз ныя за да чы. На ваш по гляд, яны бу дуць вы ка на-
ны?

— «Да га няць» вя лі кую чар гу і са праў ды цяж ка. Але мож на і трэ ба 
гэ та ра біць. Толь кі сё ле та за пер шае паў год дзе для шмат дзет ных бы-
ло па бу да ва на больш, чым за ўвесь мі ну лы год. Уся го сё ле та за пла-
на ва на па бу да ваць для гэ тай ка тэ го рыі чар га ві коў 7 ты сяч 29 ква тэр. 
Гэ тая за да ча цал кам вы ка наль ная. Больш за тое, мі ну лым ура дам 
ста ві ла ся за да ча на 2019—2020 га ды вы хо дзіць на бу даў ніц тва не 
менш як 10 ты сяч ква тэр у год для шмат дзет ных. Для бу даў ні коў і 
гэ тыя ліч бы цал кам рэ аль ныя. Пы тан не толь кі ў гра шах.

— Ця пер іль гот ныя крэ ды ты шмат дзет ным вы да юц ца 
не толь кі сіс тэм ны мі бан ка мі?

— Так, гэ та ўжо не ды рэк тыў нае крэ ды та ван не асоб ны мі бан ка-
мі, а крэ ды та ван не з эле мен та мі суб сі дый і ін шы мі ка мер цый ны мі 
бан ка мі. Тут мы за дзей ні ча ем бан каў скі ка пі тал, які так са ма атрым-
лі вае сваю ка рысць. Ка лі пры ват ныя бан кі пач нуць больш ак тыў на 
ўклад ваць фі нан сы ў крэ ды та ван не жыл ля, то бу даў ні чыя кам па ніі 
мо гуць уз вес ці ў год на ват 15 ты сяч ква тэр для шмат дзет ных. Гэ та 
так са ма рэ аль на.

ДЗЕ ЦІ-СІ РО ТЫ СА МА СТОЙ НА ЖЫЛ ЛЁ НЕ ПА БУ ДУ ЮЦЬ
— Акра мя шмат дзет ных ка му яшчэ дзяр жа ва пла нуе па вя-

ліч ваць да па мо гу пры бу даў ніц тве жыл ля?
— У нас яшчэ ёсць пэў ная ка тэ го рыя лю дзей, якой бу дзе цяж ка вы-

ра шыць жыл лё вую праб ле му без да па мо гі кра і ны. Гэ та дзе ці-сі ро ты. 
За раз на шым мі ніс тэр ствам рых ту ец ца ад па вед ны пра ект ука за, дзе 
мы пра па ну ем па ве лі чэн не (знач нае) суб сі дый. Па куль гэ ты да ку-
мент толь кі ў рас пра цоў цы. Яго аба вяз ко ва не аб ход на ўзгад ніць з 
Мін фі нам кра і ны. Бо на шы пра па но вы не мо гуць быць ада рва ныя 
ад рэ аль на га бюд жэ ту, яго вы ка нан ня. Кан чат ко выя ліч бы па гэ тым 
пра ек це па він ны быць вы ве ра ныя і ўзва жа ныя. Так са ма мі ніс тэр ства 
пра па нуе па вя лі чыць да па мо гу пры бу даў ніц тве жыл ля сем' ям, якія 
вы хоў ва юць дзя цей-ін ва лі даў.

(Працяг на 4-13-й стар.«МС».)

ЖЫЛ ЛЁ ВАЯ ПА ЛІ ТЫ КА
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Бу даў ні кі мо гуць уз вес ці 
для шмат дзет ных сем' яў 

на ват 15 ты сяч ква тэр у год, 
бы лі б гро шы
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