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Рэ ка мен ду ем куп ляць 
ква тэ ру на ста дыі 
за кан чэн ня бу даў ніц тва

Пра па ноў ва ем вам ад ка зы на 

най больш ты по выя пы тан ні, якія 

па сту па лі на пра мую лі нію.

— Доб ры дзень! Мя не за вуць 

Ак са на Па рэ цкая, пра жы ваю ў 

Мін ску. Та та мае ва ўлас нас ці 

ква тэ ру і хо ча, каб яна на ле жа ла 

ма ёй ма ме. Але ў яго ёсць яшчэ 

ад на дач ка ад пер ша га шлю бу. 

Як лепш афор міць гэ тую ква тэ-

ру, каб дач ка ад пер ша га шлю бу 

не маг ла прэ тэн да ваць на яе: як 

да га вор да рэ ння або куп лі-про-

да жу? Або, мо жа, пра даць і ку-

піць но вую для ма мы?

— Ка лі гэ та ква тэ ра ва ша га та-

ты і на бы тая яна да шлю бу з ва шай 

ма май, та та мо жа яе ма ме па да-

рыць, пра даць, на пі саць на ма му 

за вя шчан не. І ка лі гэ та пер шая яго 

здзел ка з ад чу жэн нем ква тэ ры за 

апош нія пяць га доў, то пры про да-

жы ні я ка га па да тку вы плач ваць не 

трэ ба. Пры да рэ нні — так са ма, бо 

та та і ма ма лі чац ца бліз кі мі сва я ка-

мі. Ва ўсіх гэ тых вы пад ках дач ка ад 

пер ша га шлю бу ні на што не змо-

жа прэ тэн да ваць, але пры ад ной 

умо ве: ка лі яна не ўдзель ні ча ла ў 

пры ва ты за цыі гэ та га жыл ля.

— Мя не за вуць Мі ха іл, проз ві-

шча Ці тоў, тэ ле фа ную з Го ме ля. 

Мы жы вём у трох па ка ё вай ква тэ-

ры. За рэ гіст ра ва ны тры ча ла ве-

кі. Ці мож на па дзя ліць аса бо вы 

ра ху нак? І ці мож на зда ваць у 

арэн ду (ле галь на — з вы пла тай 

па дат каў) свой па кой?

— Ка лі ў ва шай ква тэ ры пра-

жы ва юць тры ча ла ве кі і яны з'яў-

ля юц ца са ўлас ні ка мі, то вы мо-

жа це па між са бой па дзя ліць яе, 

атры маў шы кож ны па па коі і за-

клю чыў шы да мо ву з па дзе лам у 

на та ры у са. Але ка лі не змо жа це 

да сяг нуць зго ды ў гэ тым пы тан ні, 

то да вя дзец ца ра біць гэ та ў су до-

вым па рад ку. І толь кі пас ля па дзе-

лу на до лі раз лі ко ва-да ве дач ны 

цэнтр жыл лё ва-экс плу а та цый най 

ар га ні за цыі па мес цы зна хо джан ня 

ква тэ ры змо жа па дзя ліць аса бо вы 

ра ху нак. У гэ тым вы пад ку кві тан-

цыі на ка му наль ныя па слу гі бу дуць 

пры хо дзіць кож на му са ўлас ні ку. 

І та ды вы змо жа це ле галь на зда-

ваць свой па кой, звяр нуў шы ся ў 

мяс цо вы рас па рад чы і вы ка наў чы 

ор ган з за явай аб гэ тым і за рэ гіст-

ра ваў шы да га вор най му, а за тым 

вы плач ваць ад па вед ны па да так.

Толь кі ўлі чы це, што па за ко не 

жы ло га па мяш кан ня, у вы пад ку, 

ка лі зда ец ца жы лое па мяш кан не, 

якое зна хо дзіц ца ў агуль най улас-

нас ці, не аб ход на атры маць пісь мо-

вую зго ду ўсіх яго ўлас ні каў. Так 

што, мяр кую, вам трэ ба бу дзе ўрэ-

гу ля ваць гэ тае пы тан не.

— Ві таю вас, гэ та Люд мі ла 

Ясін ская з Ві лей кі. Мы хо чам у 

най блі жэй шы час на быць ква тэ-

ру для дач кі. Яна жы ве і пра цуе 

ў Мін ску, але не за рэ гіст ра ва ная 

там. Мы хо чам но вую ква тэ ру, 

мо жа быць, до ле вае бу даў ніц-

тва, лі зінг. Які ва ры янт больш 

бяс печ ны? Дзе знай сці юрыс та 

для су пра ва джэн ня?

— Рэ гіст ра цыя да куп лі ква тэ ры 

ні я ка га да чы нен ня не мае, тут ні я-

кіх праб лем ня ма. Вы аль бо ва ша 

дач ка мо жа це ўсту піць у до ле вае 

бу даў ніц тва ці на быць жыл лё выя 

аб лі га цыі. За бу доў шчы каў ця пер 

ха пае. Але вы не за стра ха ва ны ад 

та го, што мо гуць быць пра доў жа ны 

тэр мі ны бу даў ніц тва ці зме не ны яго 

кошт. Та му мы звы чай на рэ ка мен-

ду ем куп ляць ква тэ ру на ста дыі за-

кан чэн ня бу даў ніц тва, ка лі яна ўжо 

ўве дзе на ў экс плу а та цыю, але ў ёй 

яшчэ ні хто не жыў.

Па пра ва вое за бес пя чэн не вы 

мо жа це звяр нуц ца ў юры дыч ную 

кан суль та цыю № 3 па пра ва вым 

за бес пя чэн ні здзе лак з не ру хо мас-

цю, якая раз ме шча на па ад ра се: 

Мінск, ву лі ца За ха ра ва, 40 і зай ма-

ец ца ме на ві та гэ ты мі пы тан ня мі, да 

ад ва ка та, які мае су до вую прак ты-

ку ў та кіх спра вах.

— Ска жы це, чым мне да па-

мо жа та кая кан суль та цыя, ка лі я 

вы ра шы ла, што бу ду за клю чаць 

да га вор з ней кай кан крэт най ар-

га ні за цы яй? Што бу дзе ра біць са 

свай го бо ку юрыст?

— Па-пер шае, ма ю чы прак ты ку 

з роз ны мі за бу доў шчы ка мі, ён ска-

жа, якія мо гуць быць на ступ ствы 

за клю чэн ня та го ці ін ша га да га во-

ра, зы хо дзя чы са свай го до све ду. 

Пра ана лі зуе сам да га вор і па ка жа 

на тыя пунк ты, якія скла дзе ны не 

ў ва шых ін та рэ сах, і па спра буе іх 

змя ніць. Та му што ёсць ты па вы да-

га вор з за бу доў шчы кам, па якім 

умо вы не мо гуць быць зме не ны. 

Але ёсць да га во ры, у якіх умо вы 

пра піс ва юц ца са мім за бу доў шчы-

кам, пры чым не ў ін та рэ сах гра-

ма дзян. Гэ та час та да ты чыц ца 

па рад ку ўня сен ня і вяр тан ня гра-

шо вых срод каў пры ўдзе ле ў до-

ле вым бу даў ніц тве. Гэ тыя пунк ты 

мо гуць змя няц ца — пры жа дан ні 

абод вух ба коў, на ту раль на. Ка лі 

яны ака жуц ца вель мі ня вы гад ныя 

для вас і за бу доў шчык не за хо ча 

іх змя ніць, то пра фе сі я нал мо жа 

па рэ ка мен да ваць шу каць ін ша га 

за бу доў шчы ка.

— Як до ра га каш туе та кое 

су пра ва джэн не?

— Кан суль та цыя — ад 5 да 

10 ба за вых ве лі чынь, прад стаў лен-

не ін та рэ саў у за бу доў шчы ка — ад 

10 да 20 ба за вых ве лі чынь.

Пад вод ныя ка мя ні 
пры да рэ нні до ма

— Доб ры дзень! Аляк сей 

Тал ма чэ вец вас тур буе, жы ву ў 

Жло бі не. У мя не та кое пы тан-

не: брат хо ча па да рыць мне дом. 

Якія пры гэ тым мо гуць уз нік нуць 

не ча ка ныя аба вя за цель ствы? 

Ці да вя дзец ца пла ціць ней кі па-

да так?

— Ка лі брат род ны, то ён пры-

зна ец ца бліз кім сва я ком і, ад па-

вед на, па да ход ны па да так вы плач-

ваць не па тра бу ец ца. Ця пер што 

да ты чыц ца не ча ка ных аба вя за-

цель стваў: ка лі гэ ты дом на бы ты 

ў шлю бе, то аба вяз ко ва па він на 

даць сваю зго ду на яго ад чу жэн не 

жон ка. Яшчэ, ка лі гэ ты дом быў 

у свой час пры ва ты за ва ны, трэ ба 

вы свят ляць, ці ёсць ін шыя асо бы, 

якія мо гуць прэ тэн да ваць на гэ ты 

дом. Ка лі ёсць, яны па він ны даць 

сваю зго ду на ад чу жэн не, інакш 

по тым мо гуць уз нік нуць праб ле-

мы.

Бы ва юць вы пад кі, ка лі ў пра цэ се 

бу даў ніц тва до ма ча ла век не каль кі 

ра зоў быў жа на ты. Та ды кож ная 

жон ка па він на даць сваю зго ду на 

ад чу жэн не. Гэ та та кія пад вод ныя 

ка мя ні, якія аба вяз ко ва трэ ба ўліч-

ваць. Ка лі ж дом быў ва ўлас нас ці 

ва ша га бра та яшчэ да шлю бу і не 

бы ло ні я кай пры ва ты за цыі, то ваш 

брат мае пра ва рас па ра джац ца гэ-

тым до мам, як за хо ча.

— Доб ры дзень, мя не за вуць 

Юрый Іва на віч Мі халь цоў, тэ ле-

фа ную вам з Мін ска. Я куп ляю ў 

за бу доў шчы ка га то вую ква тэ ру 

ў рас тэр мі ноў ку на два га ды па 

да га во ры куп лі-про да жу. Да га-

вор рэ гіст ру ем у БТІ. 30 пра цэн-

таў кош ту ква тэ ры вы плач ваю 

ад ра зу і по тым роў ны мі до ля мі 

на пра ця гу двух га доў. Зна ё мы 

юрыст па чы таў да га вор і за не-

па ко іў ся, што ква тэ ра пя рой дзе 

ў маю ўлас насць толь кі пас ля 

апош няй апла ты рас тэр мі ноў-

кі, гэ та зна чыць, праз два га ды. 

Увесь гэ ты час ква тэ ра бу дзе 

зна хо дзіц ца ва ўлас нас ці ў за-

бу доў шчы ка. І ка лі ён ра за рыц ца 

ці яго арыш ту юць, то ква тэ ру ў 

мя не ад бя руць. Ці мо жа це гэ ты 

мо мант па тлу ма чыць? За бу доў-

шчык штось ці мя няць ад маў ля-

ец ца, спа сы ла ю чы ся на тое, што 

гэ та ты па вы да га вор і па ста ян на 

вы ка рыс тоў ва ец ца без зме наў.

— Са праў ды, та кія да га во ры ма-

юць мес ца быць. Яны да ты чац ца 

пе ра хо ду пра ва ўлас нас ці пас ля 

вы пла ты ўсёй рас тэр мі ноў кі, якая 

роў ная кош ту ква тэ ры. Ра зам з 

тым яны ўтой ва юць у са бе пэў ныя 

не бяс пе кі. Сі ту а цыя та кая: ка лі, 

на прык лад, за бу доў шчык бу дзе 

рэ ар га ні за ва ны або ўзнік не ней-

кая ін шая сі ту а цыя, звя за ная з яго 

пе ра ўтва рэн нем, то бу дзе пра ва пе-

ра ем нік, да яко га пя рой дуць пра вы 

і аба вяз кі, у тым лі ку па да дзе ным 

да га во ры. Мож на бу дзе па ім пла-

ціць ужо гэ та му пра ва пе ра ем ні-

ку. Што да ты чыц ца, на прык лад, 

арыш ту ка гось ці з кі раў ніц тва за-

бу доў шчы ка, то ні хто вас з ква тэ ры 

не вы га не, але ва ша пра ва ўлас-

нас ці на яе бу дзе ад тэр мі на ва на 

на ней кі час. У прын цы пе, мы не 

рэ ка мен ду ем за клю чаць та кія да-

га во ры або ра ім пе ра раб ляць пэў-

ныя пунк ты, да ма га ю чы ся, каб вы 

ад ра зу лі чы лі ся ўлас ні кам. Та ды 

ця жар вы дат каў, даў га вых аба вя-

за цель стваў, якія мо гуць ля жаць 

на за бу доў шчы ку, вас да ты чыц ца 

не бу дзе.

У ва шым вы пад ку мы рэ ка мен-

да ва лі б уз ва жыць усе «за» і «су-

праць», і ка лі ваш за бу доў шчык на-

дзей ны, то мож на і па спра ба ваць, 

бо два га ды — не вя лі кі тэр мін. Але 

ка лі ёсць хоць ней кія су мне вы... Да 

та го ж нам зда ец ца, што ты па вы 

да га вор, пра па на ва ны вам, усё ж 

не па доб ны на той, што ўста ноў-

ле ны за ка на даў ствам. Хут чэй за 

ўсё, гэ та ты па вы да га вор са мо га 

за бу доў шчы ка, які па за ка на даў-

стве мо жа пад ля гаць зме не. Ін шая 

спра ва, што яго не жа дае мя няць 

за бу доў шчык. Акра мя та го, на коль-

кі нам вя до ма, па та кіх да га во рах 

вя лі кія су мы вы плач ва юц ца за з'ём 

жы ло га па мяш кан ня, якія вы пры 

ска са ван ні да га во ра не змо жа це 

вяр нуць, бо атры ма ец ца так, быц-

цам бы вы там пра жы ва лі. У тых 

да га во рах, якія ба чы лі мы, гэ тыя 

су мы вар' і ру юц ца ад 400 да 700 до-

ла раў у ме сяц. Так што па ра да тут 

ад на — звяр тац ца да на дзей на га 

за бу доў шчы ка.

Ці мо жа ін ша га род ні 
стаць на чар гу ў ста лі цы

— Вас тур буе Ула дзі мір Іг на-

цен ка з го ра да Ба ра на ві чы. Маё 

пы тан не вось якое. Ра шэн нем 

су да вы лу ча ныя до лі ў ква тэ ры. 

У БТІ за рэ гіст ра ва на пра ва ўлас-

нас ці на маю до лю. Звяр нуў ся 

ў ЖЭС для раз дзе лу аса бо ва га 

ра хун ку, але атры маў ад мо ву 

ў су вя зі з тым, што не па зна ча-

на, ка му які па кой на ле жыць. Ці 

пра ва мер ная ад мо ва ра бот ні каў 

ЖЭС? І на якія пра ва выя ак ты 

мож на аба пі рац ца?

— Па коль кі ў ква тэ ры ўся го 

толь кі вы лу ча ны до лі, а не вы зна-

ча на, які па кой ка му на ле жыць, то 

пад стаў для па дзе лу аса бо ва га ра-

хун ку ў ЖЭ Са не ма ец ца. У ва шым 

вы пад ку за раз мож на па дзя ліць 

апла ту за жыл лё ва-ка му наль ныя 

па слу гі, каб пры хо дзі лі асоб ныя 

кві тан цыі на апла ту кож на му су-

раз мер на яго до лі. А ка лі за хо ча це 

вы зна чыць, хто ў якім па коі пра жы-

вае, гэ та мож на зра біць шля хам 

пісь мо ва га па гад нен ня, за ве ра на га 

на та ры у сам. Аль бо, ка лі прый сці 

да па гад нен ня не ўяў ля ец ца маг-

чы мым, у су до вым па рад ку.

— Ве ра ні ка Па го дзіч вам тэ-

ле фа нуе з Мін ска. Мы з му жам 

ня даў на атры ма лі двух па ка ё вую 

ква тэ ру. У нас ёсць дач ка 8 га-

доў. У ква тэ ры мы не пра пі са ны. 

Крэ дыт аформ ле ны на мя не, я 

яго пла чу. Муж з'яў ля ец ца па-

ру чы це лем. Хо чам раз вес ці ся. 

Ён бу дзе жыць у ін шым мес цы, 

крэ дыт пла ціць ён не хо ча і не 

бу дзе. І ён згод ны па кі нуць ква-

тэ ру мне і дзі ця ці. Як пра віль на 

дзей ні чаць у гэ тай сі ту а цыі, каб 

ква тэ ра за ста ла ся за мной і за 

дач кой, ка лі ён рап там праз не-

ка то ры час вы ра шыць, што ў яго 

ёсць квад рат ныя мет ры?

— Ёсць два ва ры ян ты вы ха ду з 

гэ тай сі ту а цыі. Вы з му жам яшчэ 

да ска са ван ня шлю бу мо жа це за-

клю чыць шлюб ны да га вор, згод на 

з якім гэ тая ква тэ ра бу дзе толь кі ў 

ва шай аса біс тай улас нас ці. Аль бо 

склас ці па гад нен не аб па дзе ле су-

мес на на жы тай ма ё мас ці.

— Доб ры дзень! Мя не за вуць 

Ка ця ры на Віль чкоў ская, я пра-

жы ваю ў Мін скім ра ё не. У мя не да 

вас та кое пы тан не: ска жы це, ка лі 

ма і мі паш парт ны мі да ны мі за ва-

ло да лі па боч ныя асо бы, да якіх 

ня ма да ве ру, ці мо гуць яны пры 

жа дан ні пе ра афор міць на ся бе 

маю ква тэ ру? Ве даю, што ў Ра сіі 

ў та кім вы пад ку, каб за сце раг чы 

ся бе, мож на ўста на віць у Рас рэ-

ест ры за ба ро ну на здзяйс нен не 

здзе лак з ква тэ рай без аса біс тай 

пры сут нас ці. А што ў нас?

— У ва шым вы пад ку, ка лі паш-

парт скра дзе ны, рэ ка мен ду ем 

звяр нуц ца з за явай у мі лі цыю аб 

кра дзя жы аса біс та га да ку мен та. 

І на ват ка лі ва шы мі аса біс ты мі да-

ны мі за ва ло да лі без ва шай зго ды, 

гэ та так са ма зла чын ства. Ваш зва-

рот у РА УС бу дзе за фік са ва ны, і 

ўсе дзе ян ні, учы не ныя з да па мо-

гай ва ша га паш пар та, мо гуць быць 

пас ля ану ля ва ныя або аспрэ ча ныя 

ў су до вым па рад ку.

Што да ты чыц ца ва шай тры во гі 

за сваю не ру хо масць, то вы мо жа-

це звяр нуц ца ў Мін скае аб лас ное 

агенц тва па дзяр жаў най рэ гіст ра-

цыі і зя мель ным ка даст ры з прось-

бай не здзяйс няць рэ гіст ра цый ных 

дзе ян няў на ме сяц.

— Доб ры дзень! Вас тур буе 

На тал ля Кры ва шэй, тэ ле фа ную 

з Мін ска. Спра ва ў тым, што мы 

з му жам са мі з Пін ска. Але ўжо 

год пра цу ем і зды ма ем жыл лё 

па да га во ры най му ў ста лі цы. У 

Пін ску муж з'яў ля ец ца ўлас ні кам 

ква тэ ры на 64 м2, у якой пра пі са ны 

ён, я і яго сяст ра. Па фак це жыл-

лё з сяст рой агуль нае, мы хо чам 

жыць асоб на. Пла ну ем за ста вац-

ца ў Мін ску. Ці ёсць у нас маг чы-

масць стаць у ста лі цы на чар гу на 

жыл лё? І на огул, па тлу мач це, ка лі 

лас ка, што дае та кая чар га?

— Хо чам ад ра зу ад зна чыць, што 

гра ма дзя не, якія пры бы лі ў ста лі цу 

з ін шых на се ле ных пунк таў і ма-

юць менш за 10 га доў рэ гіст ра цыі 

па мес цы жы хар ства ў Мін ску, не 

мо гуць быць пры ня ты на ўлік для 

па ляп шэн ня жыл лё вых умоў. Так 

што вы змо жа це стаць на та кі ўлік 

толь кі пас ля за кан чэн ня 10 га доў 

не прос та пра жы ван ня ў ста лі цы, 

але і пра жы ван ня з рэ гіст ра цы яй 

па мес цы жы хар ства. Да рэ чы, вы 

мо жа це за рэ гіст ра вац ца па да га-

во ры най му жы ло га па мяш кан ня.

Вар та так са ма ска заць, што ў 

ця пе раш ні час фак тыч на ў ста лі цы 

мо гуць па леп шыць свае жыл лё выя 

ўмо вы толь кі шмат дзет ныя сем'і, 

якія ста яць на ўлі ку для па ляп шэн-

ня жыл лё вых умоў не менш за два 

га ды. У ін шых вы пад ках у асноў-

ным ця пер да ста ец ца арэнд нае 

жыл лё.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, што 

дае па ста ноў ка на ўлік для па ляп-

шэн ня жыл лё вых умоў, трэ ба ска-

заць, што ка лі па ды хо дзіць чар га 

на жыл лё, то не ка то рыя ка тэ го рыі 

гра ма дзян мо гуць прэ тэн да ваць 

на атры ман не льгот на га крэ ды ту. 

Яшчэ, ка лі вы па бу да ва лі жыл лё, 

не да ча каў шы ся сва ёй чар гі, вы 

атрым лі ва е це маг чы масць падат-

ко ва га вы лі ку. Для гэ та га трэ ба 

бу дзе ўзяць да вед ку, што вы зна-

хо дзі це ся на та кім улі ку, і пры нес ці 

яе ў бух гал тэ рыю па мес цы пра цы. 

І 13 % ад кош ту жыл ля вам бу дзе 

вер ну та праз па да ход ны па да так, 

які па мен шыц ца на гэ тую су му.

Свят ла на БУСЬ КО.

Якія пад во хі мо гуць ча каць пры куп лі ква тэ ры ў 

рас тэр мі ноў ку? Ці пад ля гае па дат ка аб кла дан ню па до ра нае 

жыл лё? Ці мож на аспрэ чыць да га вор да рэ ння? Як па дзя ліць 

аса бо выя ра хун кі? Ад ка зы на гэ тыя і ін шыя пы тан ні 

мож на бы ло па чуць у хо дзе пра мой тэ ле фон най лі ніі 

з гас ця мі на шай рэ дак цыі — ад ва ка та мі спе цы я лі за ва най 

юры дыч най кан суль та цыі № 3 па пра ва вым за бес пя чэн ні 

здзе лак з не ру хо мас цю Мін скай га рад ской ка ле гіі ад ва ка таў 

Свят ла най КАС ЦЕ ВІЧ і Сня жа най БА ХО РЫ НАЙ.

Усё, што вы ха це лі спы таць 
аб жыл лё вым за ка на даў стве
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