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Жыл лё выя бу даў нi чыя 
збе ра жэн нi

У Нац бан ку тлу ма чаць, што за раз 
раз вiц цё сiс тэ мы жыл лё вых бу даў-
нi чых збе ра жэн няў стрым лi вае зноў-
та кi вы со кi ўзро вень iн фля цыi. Гэ тая 
сiс тэ ма най больш эфек тыў на пра цуе 
пры ўзроў нi iн фля цыi не больш за 8-10 
пра цэн таў у год. Акра мя та го, для ства-
рэн ня пра ва вой асно вы функ цы я на ван-
ня бу даў нi чых збе ра жэн няў не аб ход на 
пры няц це ад па вед на га за ко на. Апош-
няе за бяс пе чыць фар мi ра ван не эка на-
мiч най за цi каў ле нас цi фi зiч ных асоб па 
на за па шван нi гра шо вых срод каў для 
бу даў нiц тва (рэ кан струк цыi) i на быц-
ця жыл ля з улi кам iн та рэ саў бан каў i 
дзяр жа вы.

«Спа дзя ём ся, што ў на шай кра i не 
сiс тэ ма будз бе ра жэн няў прый дзе на 
зме ну льгот на га крэ ды та ван ня гра ма-
дзян. Пры гэ тым, без умоў на, дзяр жа ва 
па вiн на бу дзе па кi нуць за са бою пра-
ва за бяс печ ваць жыл лём най больш 
са цы яль на не аба ро не ныя ка тэ го рыi 
гра ма дзян, якiя ма юць у iм па трэ бу», 
— ка жуць у На цы я наль ным бан ку.

Жыл лё выя аб лi га цыi
Гэ та iмян ныя каш тоў ныя па пе ры, якiя 

свед чаць уня сен не гро шай на бу даў нiц-
тва пэў на га па ме ру агуль най пло шчы 
жы ло га па мяш кан ня яе ўла даль нi кам. 
На мi наль ны кошт аб лi га цыi мо жа быць 
вы ра жа ны ў бе ла рус кiх руб лях цi за-
меж най ва лю це. «Пры гэ тым, згод на 
з iн струк цы яй Мi нiс тэр ства фi нан саў 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, у па пе ры аба вяз-
ко ва па зна ча ец ца эк вi ва лент кош ту ў 
квад рат ных мет рах, якi не мо жа быць 
зме не ны i раў ня ец ца не менш за 0,1 кв. 
мет ра агуль най пло шчы па мяш кан ня», 
— удак лад ня юць спе цы я лiс ты Нац бан-
ка. Тэр мiн аба ра чэн ня та кiх аб лi га цый, 
як пра вi ла, роў ны тэр мi ну бу даў нiц тва 
до ма.

Жыл лё выя аб лi га цыi мо гуць на бы-
ваць (i пад час раз мя шчэн ня, i пад час 
аба ра чэн ня) юры дыч ныя i фi зiч ныя асо-
бы, якiя за клю чы лi ў прос тай пiсь мо вай 
фор ме да га вор з тым, хто iх вы пус цiў. 
Да ку мент па вi нен пра ду гледж ваць аба-
вя за цель ствы апош ня га па бу даў нiц тве 
жы лых па мяш кан няў пе рад ула даль нi-
кам аб лi га цый.

Да рэ чы, сён ня ў Бе ла ру сi ка ля 30 за-
бу доў шчы каў пра цу юць з вы ка ры стан-
нем жыл лё вых аб лi га цый. Боль шасць з 
iх — у Мiн ску. Ад нак вы ка рыс тоў ваў ся 
та кi iн стру мент так са ма пры бу даў нiц тве 
жыл ля ў Грод не, Са лi гор ску i Го ме лi.

Дзярж за каз на бу даў нiц тва
Зу сiм ня даў на з'я вiў ся Указ Прэ зi-

дэн та № 215 «Аб не ка то рых за ха дах па 
ўдас ка на лен нi бу даў нiц тва (уз вя дзен ня, 
рэ кан струк цыi) жы лых па мяш кан няў» 
(8 мая 2013 го да). Ён пра ду гледж вае 
што га до вае фар мi ра ван не пра грам 
дзяр жаў на га за ка зу на бу даў нiц тва 
жы лых па мяш кан няў.

Сут насць дзярж за ка зу ў тым, што на 
эта пе бу даў нiц тва жы лых па мяш кан няў 
гра ма дзя не вы клю ча ны з iн вес ты цый-
на га цык лу: бу даў нiц тва ажыц цяў ля ец-
ца за каз чы ка мi ў асо бе ка му наль ных 
унi тар ных прад пры ем стваў па ка пi-
таль ным бу даў нiц тве, а так са ма iн шых 
дзяр жаў ных ар га нi за цый з до ляй дзяр-
жа вы ва ўстаў ным фон дзе больш за 
50% на асно ве ра шэн ня га рад ско га цi 
ра ён на га вы кан ка ма. На гэ тыя мэ ты 
за каз чы кi ма юць пра ва атрым лi ваць 
iль гот ныя крэ ды ты, якiя пра да стаў ляе 
Бе ла рус банк за кошт рэ сур саў, што вы-
зна ча ны Са ве там Мi нiст раў Бе ла ру сi па 
ўзгад нен нi з бан кам, у ме жах агуль на га 
аб' ёму льгот ных крэ ды таў, пра ду гле-
джа ных на вы ка нан не пра гра мы жыл-
лё ва га бу даў нiц тва на чар го вы год.

У ме ха нiз ма дзярж за ка зу ёсць шэ раг 
пе ра ваг: ска ра чэн не тэр мi наў бу даў нiц-
тва за кошт бес пе ра пын на га фi нан са ван-
ня, што пры во дзiць да знi жэн ня кош ту; 
мак сi маль на ра цы я наль нае вы ка ры стан-
не дзяр жаў ных срод каў; пра да стаў лен не 
гра ма дзя нам га то ва га пра дук ту па кан-
чат ко ва сфар мi ра ва ных цэ нах.

Трэ ба ад зна чыць, што ра ней у рэс-
пуб лi цы ме ха нiзм фi нан са ван ня жыл лё-
ва га бу даў нiц тва на асно ве дзяр жаў на-
га за ка зу не ўжы ва ўся, та му прак тыч-
на га во пы ту па яго пры мя нен нi ня ма.

Фi нан са вая 
арэн да (лi зiнг) жыл ля

Гэ та арэн да жыл ля з пра вам вы ку-
пу. Ро бiц ца так: лi зiн га вая кам па нiя 
пе ра -д ае атры маль нi ку жы лую не ру-
хо масць на асно ве да га во ра арэн ды 
(на 20-30 га доў) з пра вам вы ку пу, 
у тым лi ку да тэр мi но ва га. Ад нак ай-
чын ным за ка на даў ствам за ба ро не на 
пра да стаў лен не лi зiн га вых па слуг фi-
зiч ным асо бам. «Ука ра нен не гэ та га 
iн стру мен ту за па тра буе пры няц ця за-
ка на даў ча га ак та, якi бу дзе рэ гу ля ваць 
пра ва зно сi ны па фi нан са вай арэн дзе, 
у тым лi ку для фi зiч ных асоб», — упэў-
не ны ў Нац бан ку.

Бу даў нiц тва за кошт 
прад пры ем стваў 
i ар га нi за цый

«Раз вiц цю жыл лё ва га бу даў нiц тва 
для тых, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн-
нi жыл лё вых умоў, маг ло б па спры яць 
пры цяг нен не пры быт каў прад пры ем-
стваў i ар га нi за цый у гэ ты пра цэс», 
— лi чаць спе цы я лiс ты На цы я наль на га 
бан ка. Зай мац ца гэ тым юры дыч ныя 
асо бы мо гуць дву ма спо са ба мi: за клю-
чаць да га во ры з за бу доў шчы кам i бу да-
ваць жыл лё за кошт аса бiс тых срод каў 
i (цi) з пры цяг нен нем крэ дыт ных рэ сур-
саў i да лей шым про да жам па бу да ва-
ных ква тэр ра бот нi кам у рас тэр мi ноў ку, 
а так са ма пра да стаў лен нем у арэн ду; 
пра да стаў ляць па зы кi ра бот нi кам для 
вы ку пу жыл ля i кам пен са цыi пра цэн-
таў (усёй су мы цi част кi) за ка ры стан не 
бан каў скi мi крэ ды та мi, атры ма ны мi на 
бу даў нiц тва цi на быц цё жыл ля.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

— Аб'  ёмы 
льгот на га крэ-
ды та ван ня ска-

ра ча юц ца, але сам ме ха нiзм та ко га фi нан-
са ван ня вы ра шы лi за ха ваць?

— Сё ле та бы ла рас пра ца ва на Кан цэп цыя 
жыл лё вай па лi ты кi Бе ла ру сi да 2016 го да. У ёй 
дак лад на вы зна ча ны ка тэ го рыi гра ма дзян, якiя 
ма юць пра ва атрым лi ваць iль гот ныя крэ ды ты. 
Ця пер iс нуе ды фе рэн цы ра ва ны па ды ход да 
тых, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн нi жыл лё вых 
умоў. Ад па вед на, i роз ны мi шля ха мi пла ну ец ца 
вы ра шаць iх жыл лё вае пы тан не.

На па ча так го да ў кра i не бы ло за фiк са ва на 
813,6 ты ся чы «чар га вi коў». Ад нак гэ та яшчэ не 
свед чыць аб тым, што ўсе яны ма юць ад ноль-
ка вую па трэ бу ў жыл лi. Так, за раз у рэс пуб лi цы 
на лiч ва ец ца больш як 20 ты сяч ча ла век i сем' яў 
са праў ды сла ба а ба ро не ных ка тэ го рый, якiя без 
дзяр жаў най пад трым кi жыл лё вую праб ле му не 
вы ра шаць цi ма юць пра ва на атры ман не са цы-
яль на га жыл ля. Ра зам з тым, у мi ну лыя га ды шмат 
жыл ля па льгот ных крэ ды тах бу да ва ла ся i для тых, 
хто вост рай па трэ бы ў iм не меў. Дак лад на ве даю 
па сва iм Сто лiн скiм ра ё не, дзе ка ля 20 пра цэн таў 
но вых ква тэр у бу даў нi чых ка а пе ра ты вах пус туе.

— Ме на вi та та му на спе ла не аб ход насць 
вы ка рыс тоў ваць сiс тэ му iпа тэч на га крэ ды-
та ван ня?

— За кон аб iпа тэ цы быў пры ня ты яшчэ ў 
2008 го дзе. За раз у на шай ка мi сii на ста дыi 
дру го га чы тан ня зна хо дзiц ца да ку мент аб уня-
сен нi змя нен няў i да паў нен няў у гэ ты за кон.

— А рас тлу мач це «на паль цах», што гэ та 
за звер та кi «iпа тэ ка»?

— Тут усё да во лi прос та. Iпа тэ ка ўяў ляе са бой 
доў га тэр мi но вы крэ дыт пад за клад жыл лё вай 
не ру хо мас цi, якая на бы ва ец ца цi бу ду ец ца.

— Якiя ў iпа тэ кi ёсць пе ра ва гi i не да хо-
пы?

— Га лоў ны плюс гэ та га ме ха нiз му ў тым, 
што пры iпа тэ цы не трэ ба шу каць па ру чы це-
ляў. Вы ве да е це, што сён ня лю дзi крэ ды та мi 
ўжо «на елi ся», ка лi кож ны дру гi з нас крэ ды-
та атры маль нiк цi па ру чы цель. А ў доў га тэр мi-
но вых жыл лё вых крэ ды тах фi гу ру юць да во лi 
вя лi кiя су мы гро шай.

Для асоб ных ка тэ го рый гра ма дзян з'яў ля-
ец ца сур' ёз най праб ле май знай сцi не аб ход ную 
коль касць па ру чы це ляў, у якiх ёсць доб рыя 
за роб кi.

— Ме ха нiзм iпа тэ кi не толь кi спра шчае 
«ўмо вы гуль нi» з крэ ды та мi для на сель нiц-
тва, але i аба ра няе бан кi ад не апраў да най 
ры зы кi?

— У но вым Жыл лё вым ко дэк се ад 2 са ка вi ка 
2013 го да пра пi са ны мо мант, што тых, хто не 
пла цiць па iпа тэч ным крэ ды це, мо гуць вы се лiць 
з за клад но га жыл ля. У ста рой рэ дак цыi ЖК гэ-
тай нор мы не бы ло. Ма быць, та му бан кi i кры ху 
«ха лад на ва та» ста вi лi ся да ма са ва га вы ка ры-
стан ня ме ха нiз маў iпа тэч на га крэ ды та ван ня.

А вось за раз фi нан са выя iн сты ту ты мо-
гуць сме ла зай мац ца та кiм крэ ды та ван нем, 
бо Жыл лё вы ко дэкс ужо не су пя рэ чыць усiм 
нор мам дзе ян ня iпа тэ кi. У бан ках у за кла дзе 
ёсць ква тэ ра: ка лi гра ма дзя нiн ад маў ля ец ца 
пла цiць, то та кое жыл лё трап ляе ў ранг та ва ру, 
якi по тым пра да ец ца для па га шэн ня за па зы ча-
нас цi па iпа тэч ным крэ ды це. У гэ тым вы пад ку 
ўжо не трэ ба ад па вед на га ра шэн ня па та кiм 
жыл лi ад ор га наў апе кi i па пя чы цель ства.

— Цi бу дуць пра ду гледж вац ца за ка на даў-
ца мi са цы яль ныя ас пек ты ўдзель нi каў iпа тэ-
кi? Кры ху рас шыф рую сваё пы тан не. Ня ўжо 
на шу кра i ну ча кае по тым скла да ны пе ры яд 
пры му со вых вы ся лен няў з iпа тэч ных ква тэр 
i тых сем' яў, дзе ёсць ма лыя дзе цi?

— Ад на знач на тут ад ка заць скла да на. Бу-
дзе асоб на раз гля дац ца кож ны кан крэт ны 

вы па дак. Ка лi мы га во рым пра шмат дзет ныя 
сем'i, то яны атрым лi ва юць ад дзяр жа вы льгот-
ныя крэ ды ты, га сiць якiя не так i скла да на.

Ва ўсiх ас тат нiх вы пад ках дзей нi ча юць 
прын цы пы но ва га Жыл лё ва га ко дэк са. Ква-
тэ ра ад бi ра ец ца на ка рысць бан ка i пра да ец ца. 
На сва бод ным рын ку та кое жыл лё ў лю бым 
вы пад ку бу дзе каш та ваць больш, чым за па-
зы ча насць бан ку. За гро шы, што за ста нуц ца 
пас ля про да жу ква тэ ры i па га шэн ня крэ ды ту, 
мож на бу дзе на быць тан ней шае жыл лё кры ху 
iн шых спа жы вец кiх якас цяў цi мен шай пло шчы. 
У вы ключ ных вы пад ках праб ле мы та кiх сем'-
яў бу дуць вы ра шац ца мяс цо вы мi ўла да мi, у 
тым лi ку i за кошт вы ка ры стан ня ма неў ра на га 
жыл ля цi жы лых па мяш кан няў ка мер цый на га 
вы ка ры стан ня. Упэў не ны, што прос та на ву лi цу 
нi ко га вы стаў ляць не бу дуць.

— Жыл лё вы ко дэкс пра ду гледж вае пэў-
ны ме ха нiзм вы ся лен ня праб лем ных ка рыс-
таль нi каў iпа тэ кi...

— Так. Спа чат ку та ко му клi ен ту бан ка вы-
но сiц ца па пя рэ джан не, пра па ну юц ца пэў ныя 
шля хi па па га шэн нi за па зы ча нас цi. Уво гу ле, 
гас па да ру iпа тэч на га жыл ля, якi мае праб ле-
мы з бан кам, да ец ца цэ лы год да ра шэн ня 
су да аб спаг нан нi ква тэ ры на ка рысць крэ ды-
та даў цы. За год фi нан са вую праб ле му ўлас-
нiк ква тэ ры мо жа i па вi нен вы ра шыць. Трэ ба 
бу дзе лепш пра ца ваць, а не толь кi раз лiч ваць 
на дзяр жа ву.

— Ад нак у бе ла рус кай iпа тэч най ма дэ лi 
iс ну юць i не да хо пы?

— Так. Уся спра ва ў тым, коль кi каш ту юць 
для на сель нiц тва крэ дыт ныя гро шы. Iпа тэч нае 
крэ ды та ван не за раз «бук суе», бо бан кi не мо-
гуць пра па на ваць клi ен там доў га тэр мi но вую 
па зы ку пад пры маль ныя пра цэн ты. За ка на даў-
ства па iпа тэ цы ця пер да пра цоў ва ец ца толь кi ў 
ас пек це згладж ван ня не прын цы по вых шур па-
тас цяў. Га лоў ны прын цып iпа тэ кi пач не ма са ва 

пра ца ваць толь кi та ды, ка лi пра цэнт ныя стаў кi 
па крэ ды тах ста нуць мен шы мi. На прык лад, у 
Фран цыi па мер ста вак па та кiх крэ ды тах не 
пе ра вы шае 3,5-4 пра цэн таў га да вых. А нам да 
гэ та га яшчэ да лё ка...

— Ка жуць, што ў лю бой но вай спра ве 
не апош нюю ро лю ады гры вае ча ла ве чы 
фак тар. А на шы лю дзi пры муць iпа тэ ку 
«на ўра»?

— У Кан цэп цыi жыл лё вай па лi ты кi пра ду-
гле джа на ства рэн не ў кра i не На цы я наль на га 
агенц тва па iпа тэ цы. Гэ та бу дзе сур' ёз ная дзяр-
жаў ная струк ту ра, якая пач не больш ак тыў на 
пра соў ваць iдэю ма са ва га раз вiц ця iпа тэч на га 
крэ ды та ван ня ся род на сель нiц тва. Згод ны, што 
для са праў ды ста ноў чых вы нi каў па сiс тэ ме iпа-
тэ кi па трэ бен пра цяг лы час. Тут трэ ба не толь кi 
ства рыць (рас пра ца ваць) дак лад ны ме ха нiзм 
па вы ка ры стан нi iпа тэч на га крэ ды та ван ня, але 
i змя нiць са мо стаў лен не лю дзей да жыл лё ва га 
пы тан ня. Лю дзi па вiн ны кан чат ко ва зра зу мець, 
што ця пер трэ ба са ма стой на вы бi раць шля хi i 
ме ха нiз мы фi нан са ван ня жыл ля, а не ча каць 
па да рун каў ад дзяр жа вы.

— Якiя яшчэ iн стру мен ты iс ну юць для 
фi нан са ван ня бу даў нiц тва жыл ля?

— Апош нiм ча сам, на прык лад, у Брэсц кай 
воб лас цi па ча ло ся ак тыў нае раз вiц цё до ле ва га 
бу даў нiц тва. Там лю дзi больш звяр та юць ува гу 
на жыл лё выя аб лi га цыi. На быц цё та кiх каш тоў-
ных па пер дае га ран тыю клi ен там у тым, што 
яны не прос та пра фi нан са ва лi ней кае ка мер-
цый нае бу даў нiц тва, а ў вы гля дзе жыл лё вых 
аб лi га цый на бы лi пэў ную част ку сва ёй бу ду чай 
ква тэ ры.

Ся род но вых iн стру мен таў фi нан са ван ня 
ёсць i ра ней за бы тыя, якiя за раз мож на «ажы-
вiць». Са вет Мi нiст раў i ўрад кра i ны рэ ка мен-
ду юць дзяр жаў ным i пры ват ным ар га нi за цы ям 
зноў за няц ца бу даў нiц твам жыл ля для сва iх 
ра бот нi каў. За раз ар га нi за цыi, ка лi яны за цi-
каў ле ны, каб у iх сфе ру тра пi лi са праў ды ква-
лi фi ка ва ныя спе цы я лiс ты, па вiн ны да па ма гаць 
сва iм ра бот нi кам i ў фi нан са ван нi жыл ля. Гэ та 
мо гуць быць роз на га вi ду па зы кi, ча сам на ват 
бес пра цэнт ныя. Ар га нi за цы ям да зва ля ец ца бу-
да ваць для сва iх кад раў i арэнд нае жыл лё.

— У апош нi час сiс тэ ма будз бе ра жэн няў Бе-
ла рус бан ка стра цi ла сваю ак ту аль насць. Маг-
чы ма, гэ та тлу ма чыц ца ўзроў нем iн фля цыi, 
якую мы пе ра жы лi ў па за мi ну лым го дзе?

— Зра зу ме ла, што ўзро вень iн фля цыi, а 
так са ма па мер стаў кi рэ фi нан са ван ня На цы-

я наль на га бан ка паў плы вае на вы ка ры стан не 
ме ха нiз маў бу даў нi чых збе ра жэн няў i iпа тэ кi. У 
свой час пры стаў цы рэ фi нан са ван ня ка ля 10% 
га да вых сiс тэ май будз бе ра жэн няў ска рыс та ла-
ся вя лi кая коль касць лю дзей.

— Якое стаў лен не ў за ка на даў цаў да раз-
вiц ця дзяр жаў на га арэнд на га жыл ля?

— Я ўпэў не ны, што ме на вi та арэнд нае жыл-
лё з'яў ля ец ца най леп шым i пра грэ сiў ным ме та-
дам вы ра шэн ня жыл лё вай праб ле мы ў буй ных 
га ра дах кра i ны.

Так ад бы ло ся, што наш све та по гляд дзе ся-
цi год дзя мi пад штур хоў ваў лю дзей «пры вяз вац-
ца» да ўлас на га жыл ля, а не iмк нуц ца шу каць 
мес ца з перс пек тыў най пра цай. Су час ныя тэн-
дэн цыi ў све це на гэ ты конт ужо зу сiм iн шыя. 
Мо ладзь ця пер знач на больш ма бiль ная i не 
збi ра ец ца «пры шпiль ваць» ся бе да пэў на га 
мес ца жы хар ства. Та му дзяр жа ве, га рад скiм 
ула дам i асоб ным ар га нi за цы ям трэ ба пра-
па ноў ваць ква лi фi ка ва ным спе цы я лiс там ме-
на вi та арэнд нае i якас нае жыл лё. У кра i нах 
За ход няй Еў ро пы ме ха нiзм арэнд на га жыл ля 
дзей нi чае ўжо мно гiя дзе ся цi год дзi. А ў Бе ла-
ру сi за раз ка ля 86 пра цэн таў жыл ля на ле жыць 
на сель нiц тву на пра вах улас нас цi.

— Мне зда ец ца, што на За ха дзе га лоў-
ная част ка арэнд на га жыл ля не на ле жыць 
дзяр жа ве...

— У мно гiх кра i нах Еў ро пы арэнд нае жыл лё 
бу ду ец ца пры ват ны мi кам па нi я мi. Гэ тыя кам па-
нii зда юць яго ў арэн ду му нi цы паль ным ула дам, 
а апош нiя по тым раз мяр коў ва юць та кiя ква тэ-
ры ся род роз ных са цы яль ных груп.

— Што сён ня пе ра шка джае пры ват ным 
iн вес та рам ма са ва зай мац ца бу даў нiц твам 
арэнд на га жыл ля ў на шай кра i не?

— Спра ва ў тым, што па па доб ных пра ек тах 
iс нуе вель мi вя лi кi тэр мiн акуп ляль нас цi па-
тра ча ных iн вес ты цый. Мяс цо выя бiз нес ме ны 
больш ах вот на бу ду юць ка мер цый нае жыл лё 
на про даж, ка лi па тра ча ныя срод кi вяр та юц ца 
ў да лей шае iн вес ты цый нае аба ра чэн не знач на 
хут чэй. Мне зда ец ца, што для стар ту бу даў-
нiц тва арэнд ных да моў пры ват ны мi iн вес та-
ра мi, дзяр жа ва па вiн на пра ду гле дзець для та-
кiх пра ек таў ней кiя спе цы яль ныя пад атко выя 
льго ты або iн шы ме ха нiзм дзярж пад трым кi. 
Та кiя льго ты бу дуць мэ та згод ны мi ме на вi та на 
пер ша па чат ко вым эта пе пры ват на га арэнд на-
га бу даў нiц тва.

— Дзя куй вам за гу тар ку.
Сяр гей КУР КАЧ.

Спе цы я ліс ты бу даў ні чай га лі-
ны пад рых та ва лі пра ект ука за, 
дзе га во рыц ца аб маг чы мас ці 
ўня сен ня пры ват на га жы ло га 
па мяш кан ня ў якас ці ўзно су ў 
за лік кош ту бу даў ніц тва но ва га 
жы ло га па мяш кан ня.

Пра ка мен та ваў пра ект но ва ўвя-
дзен ня ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 
жыл лё вай па лі ты кі Мі ніс тэр ства 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Ула дзі-
мір ДА РА ПІ Е ВІЧ. На яго дум ку, та-
кім чы нам у кра і не ства ра ец ца адзін 
з дзей ных ме ха ніз маў да па мо гі гра-
ма дзя нам па леп шыць свае жыл лё-
выя ўмо вы за кошт ужо іс ну ю ча га ва 
ўлас нас ці жыл ля. Гэ та мо жа быць не 
толь кі ней кая ма лень кая ква тэ ра ва 
ўлас нас ці, але і асоб ны жы лы па кой, 
дом, іза лява ная част ка жы ло га до ма 
або до ля ў жы лым па мяш кан ні.

Зго да з пра ек там ука за, улас ная 
жыл лё вая не ру хо масць гра ма дзян 
пе рад аец ца за бу доў шчы ку на пэў-
ных умо вах. Гра шо вы эк ві ва лент 
та ко га жы ло га па мяш кан ня пра па-
ну ец ца пе ра ліч ваць у якас ці пер ша-
па чат ко ва га ці на ступ ных уз но саў 
у за лік кош ту бу даў ніц тва но ва га 
жыл ля. Та кая без на яў ная «ра кі роў-
ка» бу дзе ажыц цяў ляц ца ў ад па-
вед нас ці з умо ва мі да га во ра па між 
улас ні кам і за бу доў шчы кам.

Са мым прын цы по вым мо ман там 
у да ку мен це з'яў ля ец ца пы тан не 

кош ту ста ро га «за лі ко ва га» жыл ля. 
Дык вось, кошт жы ло га па мяш кан ня 
фі зіч най асо бы вы зна ча ец ца толь-
кі па ўзгад нен ні ба коў. Пры гэ тым 
ні хто не мае пра ва на стой ваць на 
за клю чэн ні здзел кі ме на ві та па рын-
ка вым кош це, які быў зроб ле ны не-
за леж ным ацэн шчы кам, але з та кім 
кош там не згод ны дру гі бок. У та кіх 
здзел ках рын ка вы кошт з'яў ля ец ца 
толь кі ары ен ці ро вач ным, удак лад-
няе Ула дзі мір Да ра пі е віч.

У асоб ных вы пад ках ца на «за-
лі ко ва га» жыл ля гра ма дзян мо жа 
іс тот на ад роз ні вац ца ад рын ка вай. 
Та кое зні жэн не ца ны бу дзе та ды, ка-
лі ўлас нік жыл ля і пас ля за клю чэн ня 
да га во ра пра цяг вае ней кі час ка рыс-
тац ца та кім «за лі ко вым» жы лым па-
мяш кан нем. Пры па доб ным ме ха-
ніз ме ўза е ма за лі каў кошт жыл ля, 
што пе рад аец ца, бу дзе склад вац ца 
з улі кам фак та раў ры зы кі ад змя нен-
ня кан' юнк ту ры рын ку не ру хо мас ці, а 
так са ма і з улі кам стра ча най вы га ды 
за бу доў шчы ка ці за каз чы ка.

Ка лі ўзгод не ная ба ка мі ца на 
жыл ля, што пе рад аец ца ў за лік, 
мен шая за кошт но ва га, то ў да га во-
ры на яго пе ра да чу за бу доў шчы ку 
ага вор ва ец ца па мер да пла ты, тэр-
мі ны і па ра дак яе ўня сен ня. А вось 
ка лі кошт за лі ко ва га жыл ля боль шы 
за па мер фі нан са ван ня бу даў ніц тва 
но ва га жы ло га па мяш кан ня, то да-
пла та ро біц ца ўжо ўлас ні ку та кой 
«ста рой» не ру хо мас ці.

Умо вы і тэр мі ны вы зва лен ня за-
лі ко ва га жыл ля ўлас ні кам вы зна ча-
юц ца па ўзгад нен ні ба коў і мо гуць 
за ле жаць ад тэр мі наў зда чы но ва га 
жыл ля ў экс плу а та цыю.

Згод на з пра ек там но ва га ўка за, 
за бу доў шчык мо жа не толь кі пра да-
ваць «за лі ко вае» жыл лё клі ен та, але і 
вы ка рыс тоў ваць яго ў ін шых мэ тах. Та-
кое жы лое па мяш кан не мож на пе ра да-
ваць у за клад бан ку, вы ка рыс тоў ваць 
яго ў якас ці пад мен на га фон ду для 
ад ся лен ня жы ха роў да моў пад знос, 
пе ра афарм ляць яго ў ранг служ бо ва га 
жыл ля для сва іх ра бот ні каў, зда ваць 
та кія ква тэ ры ў арэн ду, пе ра да ваць гэ-
тае жыл лё мяс цо вым ула дам у якас ці 
роз ных кам пен са цый і г.д.

Ула дзі мір Да ра пі е віч упэў не ны, 
што вы ка ры стан не па доб на га ме-
ха ніз му «жыл лё вай ра кі роў кі» да-
зво ліць сур' ёз на зні зіць на груз ку на 
фі нан са ва-крэ дыт ную сфе ру дзяр-

жа вы, бо та кім чы нам па мен шыц ца 
аб' ём крэ ды таў, якія за раз вы да юц-
ца на бу даў ніц тва жыл ля. «Больш за 
тое, з ця гам ча су ры нак жыл лё вай 
не ру хо мас ці пач не больш ак тыў на і 
ды на міч на раз ві вац ца, бо ён ста не 
на сы чац ца лік від ны мі за раз ма ла-
па ка ё вы мі ква тэ ра мі», — пад крэс-
ліў спе цы я ліст Мін бу дар хі тэк ту ры.

Так, гэ та са праў ды но вы ме ха-
нізм, дзе вы ка рыс тоў ва ец ца на-
ту раль ны аб мен ад на го жыл ля на 
но вае жы лое па мяш кан не. Для лю-
дзей та кі ал га рытм аб ме ну ста не 
доб рым ва ры ян там пры вы ра шэн ні 
жыл лё ва га пы тан ня, бо гас па да ру 
ста ро га жыл ля ўжо не трэ ба шу каць 
па куп ні ка сва ёй не ру хо мас ці. Больш 
за тое, не трэ ба зды маць ква тэ ру на 
час бу даў ніц тва но ва га жыл ля.

Ад нак, рэа лі за цыя гэ та га ўка за 
бу дзе ў пер шую чар гу за ле жыць ад 
спрыт нас ці і ква лі фі ка цыі ар га ні за та-
раў бу даў ніц тва жыл ля. За бу доў шчы-
ку не аб ход на бу дзе ства рыць спе цы-
яль ную служ бу, якая пач не за клю чаць 
па доб ныя да га во ры з клі ен та мі, уз-
гад няць кошт жыл ля, якое пры ма ец-
ца ў за лік бу даў ніц тва но ва га. Та кое 
пры ват нае жыл лё клі ен таў по тым 
не аб ход на пра да ваць на аў кцы ё нах 
або рэ гіст ра ваць у ней кім ін шым ста-
ту се. Ці бу дзе да стат ко ва ма ты ва цыі 
ў за бу доў шчы каў, каб зай мац ца гэ тай 
скла да най і но вай спра вай?

Сяр гей ПАЛІНІН
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Улас нае Улас нае   ��
мер ка ван немер ка ван не

Жыл лё вы крэ дыт 
не па вi нен быць 
вель мi да ра гiм

За раз мы па спра бу ем пра ана-
лi за ваць iс ну ю чую сi ту а цыю ў 
сфе ры жыл лё ва га бу даў нiц-
тва са «зва нi цы» звы чай най 
бе ла рус кай сям'i. Сён ня та-
кая сям'я на льгот ны крэ дыт 
ад дзяр жа вы раз лiч ваць ужо 
не мо жа, ад нак пра цяг вае ма-
рыць аб но вым i пра стор ным 
жыл лi.

У iдэа ле, лю бое па якас цi жыл-
лё маг чы ма па бу да ваць цi ку пiць, 
ка лi ў спа жыў ца ёсць сур' ёз ныя 
ўлас ныя збе ра жэн нi. Гэ та не наш 
вы па дак. Боль шасць чар га вi коў 
ця пер мае ўлас ныя срод кi, але iх 
не да стат ко ва. Та му клi ен ты па ча-
лi шу каць ней кiя доў га тэр мi но выя 
ме ха нiз мы фi нан са ван ня, каб вы-
ра шыць жыл лё вае пы тан не.

Най леп шым ал га рыт мам па доб-
на га фi нан са ван ня ў све це лi чыц ца 
iпа тэ ка. Гэ та ка лi вам да юць буй-
ную су му гро шай на пра цяг лы час 
пад за клад ма ё мас цi, якая на бы-
ва ец ца цi бу ду ец ца. Лепш за ўсё 
бу даў нiц твам па iпа тэ цы зай мац ца 
ў той час, ка лi на рын ку iс ну юць 
мi нi маль ныя цэ ны на жыл лё вую не-
ру хо масць, а апош няя з ця гам ча су 
бу дзе да ра жэць. У гэ тым вы пад ку 
клi ент бан ка за стра ха ва ны тым, 
што ён змо жа цал кам раз лi чыц ца 
па крэ ды це, ка лi не аб ход на бу дзе 
пра даць та кую не ру хо масць.

Да апош ня га ча су ў на шай кра-
i не iс на ва лi мi нi маль ныя ва лют ныя 
цэ ны (па за мi ну лы i мi ну лы га ды) 
у бу даў нiц тве жыл ля i на дру гас-
ным рын ку ква тэр. Ад нак iпа тэч-
ным крэ ды та ван нем амаль нi хто 
не зай маў ся, бо крэ дыт ы бы лi i за-
ста юц ца вель мi дарагімі. А за раз 
i кошт бу даў нiц тва па чы нае да га-
няць да кры зiс ны ўзро вень. Ня ўжо 
сi ту а цыя з iпа тэч ным крэ ды та ван-
нем у на шай кра i не не мае ўво гу ле 
нi я кай перс пек ты вы?

На чаль нiк упраў лен ня жыл-
лё вай па лi ты кi Мiн бу дар хi тэк-
ту ры Аляк сандр ГОР ВАЛЬ упэў-
не ны, што цы вi лi за ва ная iпа тэ ка ў 
на шай кра i не не бу дзе дзей нi чаць, 
па куль бан кi не пач нуць крэ ды та-
ваць бу ду чых улас нi каў ма ё мас цi 
пад iс тот на мен шыя пра цэн ты. А 
гэ та га фак тыч на не бу дзе, па куль 
у кра i не iс ну юць ча кан нi iн фля цыi, 
а знi жэн не стаў кi рэ фi нан са ван-
ня ад бы ва ец ца вель мi ма руд ны мi 
тэм па мi.

Больш за тое, прак ты кi ад зна-
ча юць, што ў ай чын ным за ка на-
даў стве па лi нii вы ка ры стан ня 
iпа тэ кi за ста ец ца яшчэ да во лi 
шмат бе лых плям. За раз не аб-
ход на ства рыць дзей нае На цы-
я наль нае агенц тва па iпа тэ цы. 
Гэ тым ця пер зай ма юц ца спе цы-
я лiс ты На цы я наль на га бан ка кра-
i ны. По тым у струк ту ры гэ та га 
агенц тва трэ ба спа чат ку вы ра-
шыць усе спрэч ныя пы тан нi па 
вяр тан нi доў га тэр мi но вых праб-
лем ных крэ ды таў. Спа дар Гор-
валь упэў не ны, што спе цы я лiс ты 
Нац бан ка ра зам з за ка на даў чай 
ула дай па вiн ны ства рыць та кую 
сiс тэ му iпа тэч на га крэ ды та ван-
ня, якая пры ма лень кiх пра цэнт-
ных стаў ках пач не пра ца ваць як 
га дзiн нiк. А на гэ та спат рэ бiц ца 
мi нi мум не каль кi га доў...

Дру гiм па важ нас цi фi нан са вым 
iн стру мен там па вi нен быў стаць 
ме ха нiзм бу даў нi чых на кап ляль ных 
збе ра жэн няў. Ён ужо быў ство ра-
ны i дзей нi чаў у Бе ла рус бан ку, ад-
нак... Моц ная iн фля цыя ў мi ну лыя 
га ды сур' ёз на на шко дзi ла iмi джу 
гэ тай сiс тэ мы, та му за раз яна прак-
тыч на не пра цуе.

У асоб ных бу даў нi чых струк-
тур у ак ты ве фi нан са вых iн стру-
мен таў пры сут нi ча юць жыл лё выя 
аб лi га цыi. У гэ тым вы пад ку клi ент 
на бы вае спе цы яль ную каш тоў ную 
па пе ру, якая ад па вя дае ней кай 
пло шчы квад рат ных мет раў бу-
ду ча га жыл ля. На бы вае ча ла век 
не аб ход ную коль касць та кiх аб лi-
га цый пад пэў ную пло шчу жыл ля 
i аб мень вае по тым iх на па бу да ва-
ную но вую ква тэ ру.

Iс нуе яшчэ адзiн iн стру мент фi-
нан са ван ня жыл лё ва га бу даў нiц-
тва. Ра ней ён ужо iс на ваў у на шай 
кра i не. Гэ та ва лют нае крэ ды та ван-
не, якое ў нас сён ня за ба ро не на. 
Па куль за ба ро не на...

У той час, ка лi за меж ныя ва лю-
ты ў на шай кра i не ма юць ста бiль-
ныя ка цi роў кi (што мы на зi ра ем 
за раз), та кi крэ дыт аб слу гоў ваць 
знач на тан ней, чым звы чай ны 
ў на цы я наль най ва лю це. Iс нуе, 
праў да, ры зы ка, што ка лi до-
лар пач не каш та ваць больш, то 
i агуль ны аб' ём крэ ды ту ў руб лях 
па вя лi чыц ца. Гэ та так, але нам 
абя ца юць, што ў дэ валь ва цыi на ц -
ва лю ты сэн су за раз ня ма. Больш 
за тое, у спа жыў цоў фi нан са вых 
iн стру мен таў па вi нен быць мак сi-
маль ны вы бар.

Тут мож на i на iў на спа дзя вац ца, 
што ва ша прад пры ем ства дасць 
вам бес пра цэнт ную па зы ку пад бу-
даў нiц тва жыл ля...

Сяр гей КУР КАЧ
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АД НЫ МI «IН СТРУ МЕН ТА МI» 
ДОМ НЕ ПА БУ ДУ ЕШ?

«БЛУ КАН НЕ ПА ПА КУ ТАХ» 
ДОЎ ГА ЧА КА НАЙ IПА ТЭ КI

ДЗЕ ЎЗЯЦЬ ГРОШЫ НА ЖЫЛЛЁ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пра ек тыПра ек ты  ��

СТА РОЕ ЖЫЛ ЛЁ ПОЙ ДЗЕ 
Ў ЗА ЛІК КОШ ТУ НО ВА ГА

У асоб ных вы пад ках ца на 
«за лі ко ва га» жыл ля гра ма дзян 
мо жа іс тот на ад роз ні вац ца 
ад рын ка вай. Та кое зні жэн не 
ца ны бу дзе та ды, ка лі ўлас нік 
жыл ля і пас ля за клю чэн ня 
да га во ра пра цяг вае ней кі час 
ка рыс тац ца та кім «за лі ко вым» 
жы лым па мяш кан нем.

Экс пер ты ўпэў не ны, што за ка на даў чая ба за iпа тэ кi прак тыч на 
ство ра на. За ста ло ся толь кi да ча кац ца 

змян шэн ня па ме раў пра цэнт ных ста вак па крэ ды тах

«У мi ну лыя га ды шмат жыл ля па 
льгот ных крэ ды тах бу да ва ла ся i для 
тых, хто вост рай па трэ бы ў iм не меў. 
Дак лад на ве даю 
па сва iм Сто лiн скiм ра ё не, дзе ка ля 
20 пра цэн таў но вых ква тэр у бу даў нi чых 
ка а пе ра ты вах пус туе».

У свой час бу даў нi чую га лi ну сур' ёз на пад тры ма ла дзяр жа ва, 
ка лi на сель нiц тву ма са ва вы да ва лi ся льгот ныя крэ ды ты пад бу-
даў нiц тва жыл ля. За раз сi ту а цыя ў кра i не ўжо зу сiм iн шая, та му 
да рыць жыл лё лю дзям праз сiс тэ му льгот на га крэ ды та ван ня 
дзяр жа ва сён ня не мае нi я кай маг чы мас цi. Аб' ёмы льгот на га 
крэ ды та ван ня iс тот на змен шы лi ся, та му i раз лiч ваць на та кую 
дзярж пад трым ку мо гуць ця пер да лё ка не ўсе. Сён ня не аб ход на 
шу каць iн шыя дзей ныя ме ха нiз мы фi нан са ван ня жыл лё ва га бу-
даў нiц тва. Пра тое, якiя схе мы вы ра шэн ня жыл лё вай праб ле мы 
пра па ну юц ца лю дзям за ка на даў чай ула дай, рэ дак цыя «Звяз ды» 
па цi ка вi ла ся ў на мес нi ка стар шы нi Па ста ян най ка мi сii па жыл лё-
вай па лi ты цы i бу даў нiц тве Аляк санд ра ЯРА ШЭ ВI ЧА.


