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На по гляд спе цы я лiс та, iн жы нер ныя сет-

кi, якiя бы лi па бу да ва ны ў мi ну лым ста год-

дзi, i тэх на ло гii ЖКГ у цеп ла вой энер ге ты цы 

ма раль на ўста рэ лi, а пе ра ход да «зя лё най» 

эка но мi кi i лiч ба вi за цыя ЖКГ па тра бу юць 

но вых па ды хо даў, якiя знач на ад роз нi ва ю-

ц ца ад пры ня тых у пер шыя дзе сяць га доў 

не за леж нас цi Бе ла ру сi.

— Цеп ла вую ма дэр нi за цыю зу сiм не аба-

вяз ко ва пра во дзiць пад час ка пi таль на га ра-

мон ту, але з эка на мiч на га пунк ту гле джан ня 

гэ та мэ та згод на. Фак тыч на iс нуе тры вi ды 

бу даў нi чых ра бот, якiя фi нан су юц ца з роз-

ных кры нiц. Гэ та ка пi таль ны ра монт агуль-

най ма ё мас цi шмат ква тэр на га жы ло га до ма 

за кошт ад лi чэн няў гра ма дзян i мяс цо ва-

га бюд жэ ту, ка пi таль ны ра монт два ро вай 

тэ ры то рыi за кошт мяс цо ва га бюд жэ ту i 

ма дэр нi за цыя до ма за кошт не зва рот ных 

срод каў з роз ных кры нiц i рас тэр мi ноў кi 

50 % кош ту пра цэ ду ры для гра ма дзян на 

10–15 га доў, — тлу ма чыць Ге надзь Ге на дзе-

вiч. — I ка лi су мяс цiць названыя вi ды ра бот, 

пры гэ тым пра во дзiць iх для гру пы да моў, 

якiя зна хо дзяц ца на ад ной тэ ры то рыi, то 

мож на атры маць эка но мiю срод каў, вый-

граць час i спра ек та ваць зруч нае для жыц ця 

га рад ское ася род дзе. Ме на вi та так ро бяць у 

кра i нах Еў ра са ю за, i на зы ва ец ца гэ та квар-

таль най рэ кан струк цы яй тэ ры то рыi i груп 

да моў. Лепш жа пе ра жыць бу даў нi чыя ра-

бо ты ад ной чы, чым трой чы, праў да?

А ЯК У IХ?
Што ж да ты чыц ца га рад ско га ася род дзя 

боль шас цi кра iн ЕС, то яно знач на ад роз нi-

ва ец ца ад бе ла рус кай ма дэ лi. Асно ву скла-

да юць шмат ква тэр ныя жы лыя да мы, у якiх 

толь кi адзiн улас нiк — му нi цы паль ная цi пры-

ват ная жыл лё вая кам па нiя, спа жы вец кi ка а-

пе ра тыў, аса цы я цыя, банк цi хтось цi iн шы.

— Гэ та арэнд ныя i ка а пе ра тыў ныя да мы, 

у якiх асоб ныя ква тэ ры не ма юць асоб ных 

улас нi каў. На прык лад, у тым жа Бер лi не та кiя 

да мы скла да юць 85 % жыл лё ва га фон ду, та-

му ўлас нi кi та кiх да моў пра вод зяць цеп ла вую 

ма дэр нi за цыю за свой кошт, ка лi гэ та не аб-

ход на. I ро бяць гэ та дзе ля та го, каб да мы 

не страч ва лi спа жы вец кiх якас цяў, а аран-

да та ры i пай шчы кi менш пла цi лi за энер-

гiю — iнакш рэз ка па нi зяц ца кошт арэн ды 

i да ход. Пры клад на та кую ж схе му вы ка-

рыс тоў ва юць i ў Бе ла ру сi, дзе ўлас нi кам 

з'яў ля ец ца мяс цо вая ўла да, — ка жа Ге надзь 

Ка лё наў. — Што ж да ты чыц ца су мес ных 

до ма ўла дан няў, дзе ўлас нiк ка лек тыў ны, 

то для пра вя дзен ня iх цеп ла вой ма дэр нi-

за цыi не аб ход на ра шэн не агуль на га схо ду 

ўлас нi каў. У роз ных кра i нах яго пры ма юць 

па-роз на му — дзесь цi па тра бу ец ца боль-

шасць га ла соў, дзесь цi больш за 2/3. Пры 

гэ тым тыя ўлас нi кi, якiя га ла са ва лi су праць 

ма дэр нi за цыi, усё роў на па вiн ны пла цiць, 

iнакш яны мо гуць стра цiць свае ква тэ ры 

з-за ня вы пла ты.

У сваю чар гу, дзяр жа ва так са ма ўдзель-

нi чае ў гэ тым пра цэ се ў Еў ро пе — на за ка на -

даў чым уз роў нi яна сты му люе гра ма дзян 

пра во дзiць ма дэр нi за цыю i нi як не ўмеш-

ва ец ца ў пры няц це ра шэн няў. Дзяр жа ва 

не фi нан суе ра монт пры ват на га жыл лё ва га 

фон ду, але са дзей нi чае ства рэн ню пра грам i 

дзей нас цi роз ных кры нiц i бан каў для энер га -

эфек тыў най са на цыi жыл ля.

— Прын цып пра грам ма дэр нi за цыi ва ўсiх 

кра i нах ад ноль ка вы — чым вы шэй шы клас 

энер га эфек тыў нас цi до ма пас ля ма дэр нi-

за цыi, тым больш улас нi кам кам пен су юць 

срод каў з пра гра мы ма дэр нi за цыi. Ад нак 

асноў ную част ку рас хо даў улас нi кi па вiн ны 

нес цi са ма стой на, i тра цiць збе ра жэн нi цi 

браць крэ дыт, вы ра ша юць так са ма яны, — 

ад зна чае экс перт.

ТОЛЬ КI ПРЫЙ СЦI НА СХОД
Свое асаб лi вым пра ры вам у сфе ры жыл-

лё ва-ка му наль най гас па дар кi Бе ла ру сi ста лi 

Указ Прэ зi дэн та № 327 i па ста но ва Саў мi на 

№ 839 ад 5 снеж ня 2019 го да «Аб рэа лi за-

цыi Ука за Прэ зi дэн та № 327 ад 4 ве рас ня 

2019 го да».

— Iх унi каль насць у тым, што ўлас нi кам 

амаль нi чо га не па трэб на ра бiць — iм толь-

кi трэ ба прый сцi на сход, пры няць ра шэн не 

за пра вя дзен не ма дэр нi за цыi i вы браць адзiн 

з двух ва ры ян таў ма дэр нi за цыi, якiя пра па-

ноў ва юць. Да лей жа за iх усё зро бiць за каз-

чык, яко га вы зна чае мяс цо вая ўла да. Больш 

за тое, iм не трэ ба ду маць, дзе ўзяць 50 % 

кош ту ма дэр нi за цыi, — для гэ та га пра ду -

гле джа на рас тэр мi ноў ка ў бе ла ру сiкх руб-

лях на 10 аль бо 15 га доў, а ў за леж нас цi 

ад да хо даў су му роў ны мi част ка мi бу дуць 

уклю чаць у па ве дам лен нi за жыл лё ва-ка му-

наль ныя па слу гi. Што ж да ты чыц ца ас тат нiх 

50 %, то iх па га сяць з iн шых кры нiц, пра 

што ўлас нi кам так са ма не трэ ба ду маць, — 

тлу ма чыць Ге надзь Ка лё наў. — I га лоў нае 

ад роз нен не ад прак тык тых жа Укра i ны, 

Лат вii, Эс то нii i iн шых — для пра вя дзен ня 

ма дэр нi за цыi ўлас нi кам не трэ ба ства раць 

юры дыч ную асо бу на кшталт та ва рыст ва 

ўлас нi каў, пад пiс ваць гран та выя па гад нен нi 

i iн шыя фi нан са выя да ку мен ты. Ад нак гэ та 

не зна чыць, што ўсе жы ха ры, якiя ма юць 

па трэ бу ў ма дэр нi за цыi бу дын ка i па жа да-

юць паў дзель нi чаць у гэ тай пра гра ме па 

327-м ука зе, та кую маг чы масць атры ма юць. 

На жаль, не. Та кiх знач ных срод каў за раз 

ня ма. I прын цып прос ты — хто ў пер шых 

ра дах, хто са мы ак тыў ны, той i вый грае.

Да рэ чы, як ад зна чае экс перт, та кiх прак-

тык, як у Бе ла ру сi, нi дзе больш не iс нуе. 

У раз вi тых кра i нах све ту, у тым лi ку i ў ЕС, 

дзей нi чае прын цып «улас насць аба вяз-

вае»:

— Ка лi там ча ла век на бы вае ўлас насць, 

ён за га дзя па вi нен пла на ваць свае маг чы-

мас цi па яе ўтры ман нi. Дзяр жа ва па вiн на 

да па ма гаць, але толь кi ў асо бых вы пад ках, 

звя за ных з гра мад скай бяс пе кай. Яна не 

па вiн на гэ та ра бiць, та му што кан сты ту цый-

нае пра ва на жыл лё не азна чае на быц цё ва 

ўлас насць. Ёсць iн шыя маг чы мас цi, у тым 

лi ку i арэн да.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ.

ХТО ПЕР ШЫ, ТОЙ I ВЫЙ ГРАЕ

Рэ аль ныя лiч бы 
ў ча ты ры ра зы 
ад роз нi ва юц ца 
ад афi цый най 
ста тыс ты кi

Як па ка за ла да сле да ван-

не, ме на вi та з 2017-га да 

2019 го да на зi ра ец ца рэз кi 

рост коль кас цi юры дыч ных 

асоб, якiя зай ма юц ца дзей-

нас цю так сi, — на 43,4 %, або 

на 2223 суб' ек ты гас па да ран-

ня. Па вод ле вы нi каў мi ну ла-

га го да, iх коль касць скла ла 

7445 ар га нi за цый i iн ды вi ду-

аль ных прад пры маль нi каў. 

Та кi вiд эка на мiч най дзей-

нас цi, як арэн да аў та ма бi ля 

з кi роў цам, па чаў улiч вац ца 

ў ста тыс ты цы толь кi ў 2019 

го дзе — лiч ба да сяг ну ла 608 

суб' ек таў на ка нец го да. Iн-

ды вi ду аль ныя прад пры маль-

нi кi скла да юць да 88 % ад 

агуль най коль кас цi тых асоб, 

якiя зай ма юц ца так сi. А вось 

ся род суб' ек таў дзей нас цi 

арэн ды лег ка вых аў та ма бi-

ляў з кi роў цам «iпэш нi каў» 

ка ля 70 %.

Якiя зме ны ад бы лi ся ў 

сфе ры так сi ў апош нiя тры 

га ды? У не рэ гу ляр ных пе-

ра воз ках па са жы раў ле тась 

бы ло за дзей нi ча на ка ля 

35 ты сяч лег ка вых аў та ма-

бi ляў. Гэ ты па каз чык па вя лi-

чыў ся пры блiз на на 30 %.

Акра мя та го, бы ло вы-

яў ле на, што за до след-

ны пе ры яд амаль на 60 % 

вы рас лi лiч бы ста тыс ты кi 

па па са жы ра а ба ро це аў-

та ма бi ляў-так сi па на шай 

кра i не. Ад нак апы тан нi экс-

пер таў рын ку i ва дзi це ляў, 

пра ве дзе ныя га лi но вай ла-

ба ра то ры яй, па ка за лi, што 

афi цый ная ста тыс ты ка не ў 

поў най ме ры фiк суе рэ аль-

ны па са жы ра а ба рот. Зы хо-

дзя чы з экс перт ных ацэ нак 

i вы нi каў апы тан ня кi роў цаў, 

па са жы ра а ба рот не рэ гу ляр-

ных па са жыр скiх пе ра во зак 

лег ка вы мi аў та ма бi ля мi за 

2019 год склаў не менш за 

1176 мiль ё наў па са жы ра-

кi ла мет раў, што больш чым 

у ча ты ры ра зы пе ра вы шае 

афi цый ныя звест кi.

За ро бак кi роў цаў 
пра цяг вае рас цi

На па шы рэн не рын ку ака-

за лi ўплыў не каль кi фак та-

раў. Па-пер шае, гэ та ад ме на 

лi цэн за ван ня дзей нас цi так сi 

ў 2018 го дзе i шэ раг iн шых 

рэ гу ля тор ных змен. Дру гiм 

фак та рам ста ла знач нае 

раз вiц цё сэр вi саў-агрэ га та-

раў. На ця пе раш нi мо мант 

на рын ку мае мес ца роз на-

на кi ра ва ная ды на мi ка трох 

асноў ных па каз чы каў:

1) па вя лiч ва ец ца коль-

касць па ез дак на аў та ма-

бi лях-так сi, пры тым што 

знi жа ец ца ся рэд няя пра цяг-

ласць ад ной па езд кi;

2) да ра жэе кi ла метр па-

езд кi, але за кошт знi жэн ня 

ся рэд няй пра цяг лас цi ад ной 

па езд кi знi жа ец ца i яе ся рэд-

няя ца на;

3) за ро бак кi роў цаў рас це 

за кошт па ве лi чэн ня коль-

кас цi па ез дак i ча су, якi 

ад во дзiц ца на за ня тасць у 

сфе ры так сi.

Зы хо дзя чы з вы нi каў 

апы тан няў кi роў цаў i экс пер-

таў, агуль ны аб' ём рын ку ў 

2019 го дзе склаў больш за 

824,1 мiль ё на руб лёў, або 

ка ля 394 мiль ё наў до ла раў. 

До ля па слуг не рэ гу ляр ных 

па са жыр скiх пе ра во зак у 

ВУП Бе ла ру сi зна хо дзiц ца ў 

дыя па зо не ад 0,086 % (па 

нiж няй, пе сi мiс тыч най ацэн-

цы) да 0,35 % (па верх няй, 

ап ты мiс тыч най ацэн цы). 

Для па раў на ння, у 2018 

го дзе па слу гi па ча со вым 

пра жы ван нi i хар ча ван нi за 

ўвесь сег мент HoReCa (гас-

цi нiч на-рэ ста ран ны бiз нес) 

скла лi 0,9 % ВУП, дзей насць 

у сфе рах твор час цi, спор ту, 

за баў i ад па чын ку — так са-

ма ка ля 0,9 % ВУП.

Част ка рын ку ў це нi i 
фрахт

Ня гле дзя чы на ад ме-

ну лi цэн за ван ня дзей нас цi 

так сi, шэ раг па тра ба ван няў 

за ка на даў ства моц на ўплы-

вае на суб' ек ты дзей нас цi 

па са жыр скiх пе ра во зак. 

У су вя зi з гэ тым, iс тот ная 

част ка кi роў цаў так сi ад-

маў ля ец ца ад ле га лi за цыi 

сва ёй дзей нас цi. Экс пер-

ты ацэнь ва юць до лю та кiх 

пе ра во зак на ўзроў нi ка ля 

30 % ад агуль на га аб' ёму 

рын ку. Ве лi чы ня не ле галь-

на га рын ку ле тась скла ла 

239 мiль ё наў руб лёў, або 

ка ля 114,28 мiль ё на до ла-

раў. Аб' ём ле галь на га рын-

ку, ад па вед на, ацэнь ва ец-

ца ў 585,1 мiль ё на руб лёў 

(279,76 мiль ё на до ла раў).

Так са ма апы тан нi экс-

пер таў i кi роў цаў па ка за лi, 

што на прак ты цы мае мес-

ца так са ма та кая фор ма 

ажыц цяў лен ня пе ра во зак, 

як фрахт. Па вод ле ся рэд не-

ўзва жа най ацэн кi экс пер таў, 

до ля фрах ту як пад вi ду эка-

на мiч най дзей нас цi скла дае 

ка ля 40 %. Та кiм чы нам, уз-

нi кае не аб ход насць улi ку, 

праз рыс та га рэ гу ля ван ня i 

кант ро лю за ажыц цяў лен-

нем дзей нас цi, якая мае 

мес ца на прак ты цы, але 

не да стат ко ва аформ ле на з 

пунк ту гле джан ня рэ гу ля цыi 

i ўлi ку.

Да вед ка. Па да га во-

ры фрах та ван ня адзiн бок 

(фрах таў шчык) аба вя зу ец-

ца вы дзе лiць дру го му ба ку 

(фрах та валь нi ку) за пла ту 

ўсю або част ку ёмiс тас цi 

ад на го або не каль кiх транс-

парт ных срод каў на адзiн 

або не каль кi рэй саў для пе-

ра воз кi гру заў, па са жы раў 

i ба га жу.

Ра бо та без лi цэн зii 
i ак ту аль ная 
ста тыс ты ка

Ад на з клю ча вых праб-

лем, якiя ад зна чы лi спе-

цы я лiс ты ла ба ра то рыi, — 

знi жэн не ўзроў ню бяс пе кi 

i дыс цып лi ны вы ка нан ня 

па тра ба ван няў Пра вiл да-

рож на га ру ху, у тым лi ку кi-

роў ца мi так сi. Ад ной з пры-

чын гэ та га экс пер ты ба чаць 

ад ме ну лi цэн за ван ня, якое 

з'яў ля ла ся iн стру мен там у 

ба раць бе з па ру шаль нi ка мi i 

пра фi лак ты кай па ру шэн няў. 

У той жа час вяр тан не лi цэн-

за ван ня ўсклад нiць ува ход 

на пра фе сiй ны ры нак так сi, 

што па тэн цый на мо жа ад-

бiц ца на до лi це ня во га сег-

мен та.

У цэ лым да сле да ван не 

па ка за ла, што на рын ку на 

сён няш нi дзень ад сут нi ча-

юць адзiн ства, сiс тэм насць 

i адзi ная ме та да ло гiя збо ру 

iн фар ма цыi па мiж роз ны мi 

ве дам ства мi, якiя зай ма-

юц ца рэ гу ля ван нем гэ тай 

сфе ры.

Ня гле дзя чы на ўве дзе нае 

ў 2018 го дзе аба вя за цель-

ства элект рон ных iн фар ма-

цый ных сiс тэм (ЭIС) па да-

ваць iн фар ма цыю аб па езд-

ках у пад атко выя ор га ны, 

вы ка ры стан не маг чы мас цяў 

ЭIС з пунк ту гле джан ня пе-

ра да чы звес так у кант ра лю-

ю чыя ор га ны ад бы ва ец ца не 

ў поў най ме ры. Ад сут насць 

ак ту аль най ста тыс ты кi знач-

на ўсклад няе маг чы масць 

апе ра тыў на рэ ага ваць на 

ўсе вы клi кi i праб ле мы, якiя 

вы яў ля юц ца на рын ку не рэ-

гу ляр ных па са жыр скiх пе ра-

во зак аў та ма бi ля мi-так сi.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ана лiз праб ле мыАна лiз праб ле мы

ПАРК ТАК СI ЗА АПОШ НI ЧАС ВЫ РАС НА 30 %
У не рэ гу ляр ных пе ра воз ках па са жы раў ле тась бы ло за дзей нi ча на ка ля 35 ты сяч лег ка вых аў та ма бi ляў

Фо
та

 gk
x.b

y

Га лi но вая ла ба ра то рыя ан ты ма на поль на га i цэ на ва га 

рэ гу ля ван ня, якая iс нуе на ба зе Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га эка на мiч на га ўнi вер сi тэ та, пра вя ла да сле-

да ван не рын ку не рэ гу ляр ных га рад скiх па са жыр скiх 

пе ра во зак лег ка вы мi аў та ма бi ля мi. У праб лем нае 

по ле да сле да ван ня ўвай шлi не толь кi пе ра воз кi аў та-

ма бi ля мi-так сi, але i iн шыя фор мы ар га нi за цыi пе ра-

во зак: так сi, фрахт i арэн да аў та ма бi ля з кi роў цам.


