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Аб удас ка на лен ні пра цэ ду ры пры ва ты-
за цыі жы лых па мяш кан няў дзяр жаў на га 
жыл лё ва га фон ду га во рыц ца ва Ука зе 
кі раў ні ка дзяр жа вы № 25, які спра шчае 
ме ха нізм вы зна чэн ня кош ту жы лых па-
мяш кан няў для мэт пры ва ты за цыі.

Як ужо па ве дам ля ла «Звяз да», гэ тым да-
ку мен там уно сяц ца зме ны ва Указ Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 524 «Аб пры ва ты за цыі 
жы лых па мяш кан няў дзяр жаў на га жыл лё ва га 
фон ду», якія пра да стаў ля юць пра ва гра ма-
дзя ні ну, ка лі апош ні не згод ны з раз лі ча ным 
у ад па вед нас ці з жыл лё вым за ка на даў ствам 
ацэ на чным кош там жы ло га па мяш кан ня, са ма-
стой на звяр тац ца па пра вя дзен не не за леж най 
ацэн кі ры нач на га кош ту жы ло га па мяш кан ня, 
якое пры ва ты зу ец ца.

Кошт не за леж най ацэн кі 
кам пен су юць не заў сё ды

У ка мен та рыі Дзярж кам ма ё мас ці да гэ та га 
ўка за га во рыц ца, што ця пер гра ма дзя нін да 
пры няц ця ра шэн ня аб пры ва ты за цыі жы ло га 
па мяш кан ня аба вя за ны ў пя ці дзён ны тэр мін з 
дня за клю чэн ня да га во ра на ака зан не па слуг 
па пра вя дзен ні не за леж най ацэн кі па ве да міць 
пра гэ та ў дзяр жаў ны ор ган, на дзе ле ны пра-
вам на пры няц це ра шэн ня аб пры ва ты за цыі. 
Ры нач ны кошт жы ло га па мяш кан ня вы зна-
ча ец ца на да ту ацэн кі, але не ра ней за да ту 
агля ду аб' ек та ацэн кі. На да лей пры ва ты за цыя 
жы ло га па мяш кан ня бу дзе ажыц цяў ляц ца па 
най мен шай з раз лі ча ных цэ наў (ацэ на чнай 
аль бо ры нач най).

Ука зам так са ма пра ду гле джа на пад аў жэн-
не тэр мі ну ажыц цяў лен ня ад мі ніст ра цый най 
пра цэ ду ры па пры няц ці ра шэн ня аб пры ва ты-
за цыі жы ло га па мяш кан ня ў вы пад ку пра вя-
дзен ня не за леж най ацэн кі ры нач на га кош ту 
да двух ме ся цаў.

Вы ра ша ец ца пры ня тым да ку мен там і пы-
тан не ўліч ван ня вы дат каў на пра вя дзен не та-
кой ацэн кі. Ця пер, ка лі жыл лё пры ва ты зу ец ца 
па ры нач ным кош це, то апла ту па слуг па пра-
вя дзен ні не за леж най ацэн кі ўлас ні ку кам пен-
су юць. Ка лі ры нач ная ца на бу дзе боль шай за 
ацэ на чную, та ды і кам пен са цыі не бу дзе.

Спіс ацэн шчы каў з'я віц ца 
на сай це ка мі тэ та

Ці ка вая на ві на, але ў чы та чоў га зе ты ад-
ра зу ўзнік лі слуш ныя пы тан ні. На прык лад, у 
якія ар га ні за цыі ця пер мож на звяр тац ца па 
не за леж ную ацэн ку свай го жыл ля, коль кі гэ та 
звы чай на каш туе і як хут ка яе зро бяць?

На чаль нік упраў лен ня ацэн кі Дзяр жаў-
на га ка мі тэ та па ма ё мас ці Бе ла ру сі Дзі на 
СА КА ЛОЎ СКАЯ па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды», што па доб на га кан крэт на га спі са 
ар га ні за цый, якія зай ма юц ца ры нач най ацэн-
кай жыл ля, па куль не іс нуе. У хут кім ча се ён 
бу дзе сфар мі ра ва ны і раз ме шча ны на сай-
це ка мі тэ та. Між ін шым, ад па вед ныя ад дзе-
лы ацэн кі іс ну юць ва ўсіх прад пры ем ствах па 
дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і зя мель ным ка даст ры 
(бы лыя БРТІ). У іх ёсць фі лі ялы амаль ва ўсіх 
ра ё нах кра і ны. Та кія ад дзе лы ры нач най ацэн кі 
жыл ля іс ну юць на прад пры ем ствах Ганд лё ва-
пра мыс ло вай па ла ты (ГПП), на ба зе Ін сты ту та 
не ру хо мас ці і ацэн кі з яго да чын ны мі прад пры-
ем ства мі ў Ві цеб ску, Го ме лі і Грод не.

Зра зу ме ла, што га вор ка ідзе аб вы ключ на 
ка мер цый ных ар га ні за цы ях, але... Так, па вод-
ле слоў су раз моў цы, агу ча ныя струк ту ры са-
праў ды са ма стой на за раб ля юць гро шы на сваё 
функ цы я на ван не і раз віц цё. Бюд жэт на га фі-
нан са ван ня тут ня ма. Ра зам з тым гэ тыя прад-
пры ем ствы нель га на зваць ней кай «пры ват най 
ла вач кай», бо ў боль шас ці (акра мя фі лі ялаў 
ГПП) яны з'яў ля юц ца ак цы я нер ны мі та ва рыст-
ва мі, дзе до ля дзяр жа вы скла дае 100%.

Указ «раз ру ліць» 
не стан дарт ныя сі ту а цыі

Як такія но ва ўвя дзен ні вы гля да юць на прак-
ты цы, ка лі ка рыс таль нік жыл ля не згод ны з ацэ-
на чным кош там гэ та га па мяш кан ня? Па вод ле 
слоў Дзі ны Са ка лоў скай, у гэ тым вы пад ку бу-
ду чы ўла даль нік ква тэ ры па ве дам ляе ў ка мі сію 
па пры ва ты за цыі аб на ме ры ра біць ры нач ную 
ацэн ку, ажыц цяў ляе яе і па дае ў ка мі сію ад-
па вед ны да ку мент. Ка лі ры нач ны кошт бу дзе 
мен шы за ацэ на чны, то ка мі сія ўно сіць зме ны ў 
ра ней пры ня тае ра шэн не аб пры ва ты за цыі.

Зра зу ме ла, што на го лым мес цы гэ ты да-
ку мент не на ра дзіў ся. Ча сам лю дзі бы лі не 
за да во ле ны кош там жыл ля па ацэн цы ка мі сіі 
і ў ад па вед нас ці з жыл лё вым за ка на даў ствам. 
Кі раў нік упраў лен ня ад зна чае, што па мы лак у 
раз лі ках ка мі сіі і не бы ло, але ацэ на чны кошт у 
асоб ных вы пад ках аказ ваў ся са праў ды вель мі 
вя лі кім. Больш за тое, ка мі сіі ча сам не маг лі ад-
шу каць ана ла гіч ны аб' ект для па раў на ння, каб 
пе рай сці да ад па вед най нор мы за ка на даў ства 
і за ка заць ры нач ны кошт жыл ля.

Та кія сі ту а цыі ўзні ка лі час ця ком па бу дын-
ках пас ля ма дэр ні за цыі. На прык лад, ка лі ра ней 
быў ФАП ці ін тэр нат, а іх пе ра ра бі лі ў жы лы 
дом. Зра зу ме ла, што кан чат ко выя вы дат кі па 
та кіх аб' ек тах склад ва лі ся да во лі вы со кія, а 
ана ла гаў не бы ло. Ця пер ры нач ная ацэн ка та-
ко га жыл ля аба вяз ко ва рас ста віць усе кроп кі 
над «і».

Да ку мент ста лі цу 
не «за чэ піць»

Між ін шым, па доб ная не за да во ле насць 
кош там бу ду ча га пры ват на га жыл ля су стра ка-
ец ца і ў буй ных га ра дах кра і ны. Бы лі вы пад кі, 
ка лі за пры ва ты за цыю жыл ля не аб ход на бы ло 
за пла ціць 38-40 млн руб лёў, але лю дзі ад маў-
ля лі ся гэ та ра біць, бо лі чы лі, што до ра га. По-
тым за каз ва лі ры нач ную ацэн ку, па якой кошт 
жыл ля аказ ваў ся на ват боль шым. А ў вы ні ку 
клі ент ні чо га не да бі ваў ся па кан чат ко вай ца не 
пры ва ты за цыі; акра мя та го, у пры ва ты за цыі не 
ўліч ва лі ся вы дат кі ча ла ве ка на пра вя дзен не 
не за леж най ацэн кі.

Мы па тэ ле фа на ва лі ў ад дзел экс пер ты зы 
і ацэн кі Мінск ага агенц тва па дзяр жаў най рэ-
гіст ра цыі і зя мель ным ка даст ры. Там нам па ве-
да мі лі, што, са праў ды, нор мы зга да на га ўка за 

рас паў сюдж ва юць сваё дзе ян не на жыл лё вы 
сек тар Мін ска на мі ні маль ным уз роў ні. Ця пер 
ры нач ны кошт жыл ля ў ста лі цы бу дзе аба вяз-
ко ва боль шым за ацэ на чны, што раз ліч ва ец ца 
па нар ма ты вах Мін бу дар хі тэк ту ры. Да рэ чы, у 
ста лі цы па доб ную ры нач ную ацэн ку ква тэр 
ро бяць звы чай на на пра ця гу 5 дзён, а каш туе 
та кая па слу га ка ля 800 ты сяч руб лёў.

У рэ гі ё нах па слу гі 
ацэн шчы каў да ра жэй шыя

У Ба ра на віц кім фі лі яле Брэсц ка га агенц тва 
па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і ка даст ры так са-
ма іс нуе ад дзел ацэн кі не ру хо мас ці. Там нам 
па ве да мі лі, што яны па куль дак лад на не ве да-
юць, якім чы нам бу дуць пра ца ваць па нор мах 
но ва га ўка за. У най блі жэй шы час яны па він ны 
атры маць ад па вед ныя ін струк цыі.

Ры нач ная ацэн ка жыл ля для пры ват ных 
асоб у іх ро біц ца на пра ця гу 15 пра цоў ных дзён. 
Каш туе та кая пра цэ ду ра 800 ты сяч руб лёў плюс 
60 ты сяч на транс парт ныя вы дат кі па го ра дзе. 
Вы езд спе цы я ліс та ў вёс ку ці ін шы на се ле ны 
пункт бу дзе каш та ваць да ра жэй — у за леж-
нас ці ад ад лег лас ці да аб' ек та. Больш за ўсё 
па мер та ры фу па доб най ацэн кі за ле жыць ад 
хут ка сці вы ка нан ня па стаў ле най за да чы. Так, 
ка лі неабходна атры маць ры нач ны кошт жыл ля 
за 10 дзён, то трэ ба бу дзе за пла ціць 960 ты сяч 
руб лёў, а ка лі за 5 дзён ак тыў най пра цы — то 
1 млн 400 ты сяч руб лёў. А для сель ска га жы ха-
ра сён ня гэ та ўжо сур' ёз ныя гро шы.

На пры ва ты за цыю 
за ста ло ся 5 ме ся цаў

На пры кан цы на га да ем, што тэр мін пры ва-
ты за цыі лю бых жы лых па мяш кан няў фі за со-
ба мі скон чыц ца сё ле та да 1 лі пе ня. Спе цы я-
ліс ты Бел ста та пад лі чы лі, што ця пер у кра і не 
не пры ва ты за ва на ка ля 8 пра цэн таў аб' ек таў 
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду, што пад ля га-
юць пры ва ты за цыі.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Гэ ты агрэ гат даў но стаў ня змен ным 
ат ры бу там кож най кух ні. І хоць кла-
січ ныя руч ныя мя са руб кі вы пус ка-
юц ца і да гэ туль, усё ж бу дзем уліч-
ваць су час ныя тэн дэн цыі. Ма дэ ляў 
элект рыч ных апа ра таў у нас ха пае 
на лю бы густ — ад уль тра бюд жэт ні-
каў за не каль кі со цень ты сяч руб лёў, 
якія ўме юць толь кі кру ціць мя са, да 
эк зэмп ля раў за не каль кі міль ё наў, 
якія мо гуць усё.

Мя са руб ка му сіць аба вяз ко ва мець аб-
ме жа валь нік гра ніч най ма гут нас ці. Ён вы-
клю чыць агрэ гат та ды, ка лі цвёр ды ка ва лак 
мя са ці кос тач кі ў ім ака за лі ся яму «не па зу-
бах». Інакш мо жа зла мац ца элект ра ру ха вік 
ці дэ фар ма вац ца ме ха ніч ныя част кі.

На гэ тым эта пе ад се я лі ся лі ча ныя ма дэ-
лі з 273 прад стаў ле ных у ай чын ным ганд лі. 
У асноў ным гэ та пра дук цыя ма ла вя до мых 
кі тай скіх фір маў, якая вы лу ча ец ца зу сім не-
вя лі кай ца ной у ра ё не 600 ты сяч руб лёў. 
Ды і ў кам плек це да іх ідуць толь кі тар кі 
і дыс кі для шат коў кі. А пры га та ваць, ска-
жам, хат нюю каў ба су з іх да па мо гай ужо 
не атры ма ец ца.

Важ ная ха рак та рыс ты ка для мя са руб-
кі — на яў насць рэ вер су. Гэ та маг чы масць 
кру чэн ня шнэ ка — част кі мя са руб кі, на якую 
пры ма цоў ва юц ца рэ жу чыя на жы і якая ад-
на ча со ва транс парт уе ма су, што апра цоў ва-
ец ца, да іх — у про ці лег лым кі рун ку. Спат-
рэ біц ца ён та ды, ка лі ў мя са руб цы неш та 
за храс ла або, ска жам, жы ла на ма та ла ся 
на шнэк і не да зва ляе агрэ га ту пра ца ваць 
да лей. Ка лі ж рэ вер су ня ма, да вя дзец ца 
апа рат ліш ні раз раз бі раць і вы маць пе ра-
шко ду ўруч ную, на што спат рэ біц ца час. 
З-за ад сут нас ці рэ вер су нас па кі дае аж но 
чвэрць ма дэ ляў, боль шасць з якіх мае бюд-
жэт ны кошт у 800-900 ты сяч руб лёў. Гэ та 
яшчэ не каль кі кі тай скіх вы твор цаў і боль шая 
част ка ра сій скіх.

Шнэк для мя са-
руб кі му сіць быць 
цэль на ме та ліч ным, 
як у ста рых са вец-
кіх руч ных апа ра тах, 
па коль кі на яго пры-
па дае асноў ны ціск 
пад час ра бо ча га пра-
цэ су. Ма дэ лі толь кі з 
плас ты ка вым шнэ-
кам лепш не браць: 
ён пра слу жыць менш 
ча су, і з мя са руб кай 
раз за ра зам да-
вя дзец ца ха дзіць у 
сэр віс ны цэнтр, што 
ада б'ец ца на кі шэ ні. 
Зрэш ты, на кош це апа ра та ма тэ ры ял гэ тай 
част кі ад бі ва ец ца не вель мі: не да ра гія ма дэ-
лі з рэ вер сам, аб ме жа валь ні кам ма гут нас ці 
і з ме та ліч ным шнэ кам усё ж пра да юц ца за 
700-900 ты сяч руб лёў.

Яшчэ адзін не ма ла важ ны па ра метр мя-
са руб кі — мак сі маль ная ма гут насць пры 
бла кі роў цы ва ла. Яна да ся га ец ца толь кі 
та ды, ка лі ў ма се, што апра цоў ва ец ца, су-
стрэ ла ся ней кая пе ра шко да, на прык лад 
кос тач ка. І, каб яе пе ра ма лоць, па тра бу-
ец ца знач на больш вы со кая ма гут насць. 
Праў да, апа рат на гра ніч най ма гут нас ці 
мо жа пра ца ваць не больш за ад ну хві лі ну, 
інакш пе ра грэ ец ца ру ха вік. Ай чын ны вы-
твор ца элект рыч ных мя са ру бак пра па нуе 
ма дэ лі з мак сі маль най ма гут нас цю бла-
кі роў кі ва ла ў 1500 Вт і ўсі мі пе ра лі ча ны-
мі вы шэй ха рак та рыс ты ка мі за 800—990 
ты сяч руб лёў. У прын цы пе гэ та га па він на 
ха піць, ка лі вы толь кі не ме ле це кост кі па-
ста ян на. У та кім вы пад ку трэ ба бу дзе вы-
дат ка ваць на мя са руб ку за меж на га брэн да 
ўжо 2-3 міль ё ны.

Не аба вяз ко вая, але па жа да ная «фіш ка» 
мя са руб кі — гэ та ме та ліч ны кор пус. Са вец-
кія руч ныя апа ра ты бы лі «не за бі валь ныя», 
дзя ку ю чы ў тым лі ку і гэ тай асаб лі вас ці. 

Кор пус з ме та лу больш даў га веч ны, але 
ра зам з тым і да ра жэй шы. Ца на та кой мя-
са руб кі ста но віц ца ўжо ся мі знач най і моц на 
за ле жыць ад кра і ны — вы твор цы агрэ га та. 
Ка лі «кі тай ца» мож на на быць кры ху больш 
чым за міль ён руб лёў, то кошт япон скіх, 
фран цуз скіх і ня мец кіх апа ра таў вы шэй шы 
ў два-тры ра зы! І на быць іх за ме жа мі Мін ска 
не так прос та. Хоць і функ цы я наль насць у 
та кіх апа ра таў мак сі маль ная.

Не ка то рыя ім парт ныя мя са руб кі ма юць 
у кам плек це на сад ку «Ке бе». Спат рэ біц ца 
яна хі ба што гур ма нам — ужы ва ец ца для 
пры га та ван ня на фар шы ра ва ных мяс ны мі 
ша ры ка мі кат ле так.

А што ж ай чын ны вы твор ца? На жаль, у 
спі се яго ма дэ ляў ня ма тых, чый кор пус быў 
бы зроб ле ны толь кі з ме та лу. Але пры ем най 
асаб лі вас цю ста ла на сад ка для пры га та ван-
ня хат няй каў ба сы, якая ідзе ў кам плек це. З 
ёй мож на вы браць больш за дзя ся так ма дэ-
ляў кош там ад 670 ты сяч да міль ё на руб лёў. 
Да та го ж яны асна шча ны тар ка мі і ўме юць 
вы ціс каць сок з са да ві ны. Ад ным сло вам, 
доб ры ва ры янт за свае гро шы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennіk@zvіazda.by
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Улас нае жыл лёУлас нае жыл лё  ��

ПА РЫН КА ВЫМ КОШ ЦЕ
Ця пер у пры ва ты за цыі ўза ко ні лі не за леж ную ацэн ку

Kа лі неабходна атры маць ры нач ны 
кошт жыл ля за 10 дзён, то трэ ба бу дзе 
за пла ціць 960 ты сяч руб лёў, 
а ка лі за 5 дзён ак тыў най пра цы — 
то 1 млн 400 ты сяч руб лёў. 

Па ра ды спа жыў цуПа ра ды спа жыў цу  ��

СПА ЧАТ КУ МЯ СА РУБ КУ ЛЕПШ ПА МА ЦАЦЬ
Што мы 

куп ля лі ан лайн?
Адзін з па пу ляр ных сэр вісаў элект рон ных 
пла ця жоў вы ву чыў, як змя ні лі ся ан лайн-тра-
ты бе ла рус кіх ка рыс таль ні каў у 2015 го дзе, 
на якія та ва ры і па слу гі по пыт вы рас, а на якія 
зні зіў ся. Вы свет лі ла ся, што жы ха ры Бе ла ру сі 
ста лі больш тра ціць на ан лайн-па куп кі ў Кі таі, 
кам п'ю тар ныя гуль ні і кні гі. Ся рэд ні пла цеж 
ад на го ка рыс таль ні ка вы рас у паў та ра ра-
за — да 161 ты ся чы бе ла рус кіх руб лёў (па 
кур се на 21.01.2016).

Са мыя ак тыў ныя па куп ні кі жы вуць у Мін ску — 
ле тась праз элект рон ную ка су яны ў цэ лым за пла ці-
лі за ан лайн-па куп кі больш гро шай, чым ка рыс таль-
ні кі з ін шых рэ гі ё наў. Ад нак тра ты мін чан ад нос на 
2014 го да па вя лі чы лі ся толь кі на 24%. Больш за 
ўсё вы рас лі ан лайн-тра ты ка рыс таль ні каў з Грод-
на, Ві цеб ска і Ма гі лё ва — у 2015 го дзе жы ха ры 
кож на га з гэ тых га ра доў су куп на па тра ці лі на 40% 
больш, чым ле тась.

Адна з са мых па пу ляр ных у Бе ла ру сі ка тэ го рый 
пла ця жоў — ан лайн-гуль ні. У мі ну лым го дзе коль касць 
тых, хто пла ціць за іх з да па мо гай ка сы ра сій ска га сэр-
ві су, па вя лі чы ла ся на 41% у па раў на нні з 2014 го дам, 
а ся рэд ні чэк вы рас з 60 ты сяч да 78 ты сяч руб лёў. 
Ка рыс таль ні кі ста лі больш не толь кі гу ляць, але і чы-
таць: коль касць па куп ні коў кніг па вя лі чы ла ся на 21%, 
а ся рэд ні чэк — на 7%, да 159 ты сяч руб лёў.

У Бе ла ру сі на бі ра юць па пу ляр насць кі тай скія ін-
тэр нэт-кра мы. За 2015 год коль касць ка рыс таль ні-
каў, якія апла ці лі ан лайн-па куп кі ў Кі таі, вы рас ла ў 
2,5 ра за, а коль касць за ка заў на ад на го ча ла ве ка па-
вя лі чы ла ся з 4 да 6. Най боль шая коль касць па ку пак 
пры па ла на Мінск. Самая вялікая ці ка васць да кі тай-
скіх та ва раў вы рас ла ў Ві цеб ску і Грод не: вы дат кі іх 
жы ха роў на ан лайн-за ка зы ў Пад ня бес най вы рас лі на 
72 і 70% ад па вед на ў раз лі ку на ад на го па куп ні ка.

У ра сій скіх жа ін тэр нэт-кра мах бе ла рус кія па куп-
ні кі, на ад ва рот, ста лі ра біць менш за ка заў — ле тась 
коль касць пла ця жоў на ад на го ча ла ве ка зні зі ла ся з 
6 да 5. За тое ка рыс таль ні кі тра ці лі больш — ся рэд-
ні чэк па вя лі чыў ся на 59% — да 126 ты сяч руб лёў. 
Больш ак тыў на за ўсё та ва ры з Ра сіі за каз ва лі зноў 
жа ў Мін ску, дзе за год тра ты ка рыс таль ні каў на іх 
пад во і лі ся. Ста лі больш пла ціць за ан лайн-за ка зы 
ў РФ і жы ха ры Го ме ля — на 33%.


