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ПЕР ША ЧАР ГА ВІ КАМ — 
40% ФОН ДУ

Ука зам вы зна ча ны ка тэ го рыі гра ма-
дзян, якія ма юць пер ша чар го вае пра ва 
на пра да стаў лен не жы лых па мяш кан няў 
ка мер цый на га вы ка ры стан ня на пе ры яд 
пра цоў ных (служ бо вых) ад но сін. Сён ня 
да іх ад но сяц ца лю дзі, якія не ма юць жы-
лых па мяш кан няў ва ўлас нас ці (до лі ў 
пра ве ўлас нас ці на жы лыя па мяш кан ні) 
і (або) у ва ло дан ні і ка ры стан ні ў на се ле-
ным пунк це па мес цы пра цы (служ бы). 
У пе ра лік пер ша чар га ві коў тра пі ла пяць 
ка тэ го рый іль гот ні каў:

1) Суд дзі, пра ку рор скія ра бот ні кі, а 
так са ма дзяр жаў ныя слу жа чыя згод на 
з пе ра лі кам па сад, якія да юць пра ва на 
атры ман не жы лых па мяш кан няў ка мер-
цый на га вы ка ры стан ня;

2) Ма ла дыя ра бо чыя (слу жа чыя) і 
спе цы я ліс ты, якія атры ма лі аду ка цыю 
за кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га і (або) 
мяс цо вых бюд жэ таў;

3) Ва ен на слу жа чыя;
4) Ра бот ні кі, пры зна ча ныя на па са ду ў 

вы пад ку іх пе ра ез ду з ін ша га на се ле на га 
пунк та пры ўмо ве, што з лі ку ра бот ні каў 
у гэ тым на се ле ным пунк це для за няц ця 
ва кан сіі ня ма раў на цэн най за ме ны;

5) На ву коў цы, пра фе сар ска-вы клад-
чыц кі склад уста ноў вы шэй шай аду ка-
цыі, ра бот ні кі ар га ні за цый куль ту ры.

У мэ тах эфек тыў на га за ся лен ня фон-
ду жы лых па мяш кан няў ка мер цый на га 
вы ка ры стан ня з за ха ван нем ін та рэ саў 
гра ма дзян, якія ста яць на ўлі ку ма ю чых 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, 
уста ноў ле на аб ме жа ван не ў до лі жы лых 
па мяш кан няў, пры зна ча ных для пер ша-
чар го ва га пра да стаў лен ня на пе ры яд 
пра цоў ных (служ бо вых) ад но сін, — не 
больш за 30% ад агуль най коль кас ці 
не за се ле ных жы лых па мяш кан няў ка-
мер цый на га вы ка ры стан ня ка му наль на-
га жыл лё ва га фон ду. Акра мя та го, 10% 
ад агуль най коль кас ці та ко га арэнд на га 
жыл ля пры зна ча ец ца для вай скоў цаў.

БОЛЬШ ЗА ПА ЛО ВУ — 
ЖЫЛ ЛЁ ВЫМ ЧАР ГА ВІ КАМ 
І ІН ШЫМ

Пры клад на 60% жы лых па мяш кан няў 
ка мер цый на га вы ка ры стан ня аль бо не за-
па тра ба ва ныя жы лыя па мяш кан ні з лі ку 
пры зна ча ных для пер ша чар го ва га пра да-
стаў лен ня раз мяр коў ва юц ца ў агуль ным 
па рад ку — гра ма дзя нам, якія ста яць на 
ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл-
лё вых умоў, зы хо дзя чы з да ты па ста ноў кі 
на та кі ўлік. Пры ад сут нас ці гра ма дзян, 
якія ста яць на ўлі ку, жы лыя па мяш кан ні 
арэнд на га фон ду раз мяр коў ва юц ца ся-
род тых, хто не мае па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, па да це па да чы за явы аб 
пра да стаў лен ні жы ло га па мяш кан ня.

Ана ла гіч нае раз мер ка ван не жы лых 
па мяш кан няў ка мер цый на га вы ка ры-
стан ня за ма ца ва на ў част цы рэс пуб лі-
кан ска га жыл лё ва га фон ду. Та кім чы-
нам, ар га ні за цыя мае пра ва са ма стой на 
пра ду гледж ваць у ла каль ных нар ма тыў-
ных пра ва вых ак тах ка тэ го рыі гра ма дзян 
з лі ку ра бот ні каў гэ тых ар га ні за цый, якія 
ма юць пер ша чар го вае пра ва пра да стаў-
лен ня жы лых па мяш кан няў ка мер цый на-
га вы ка ры стан ня (у ме жах 40% ад агуль-
най коль кас ці арэнд на га жыл ля).

ЗА МЕСТ ЧАР ГІ 
ПЭЎ НЫ ПА РА ДАК

За явы аб пра да стаў лен ні здым ных 
ква тэр пры ма юц ца на пад ста ве ін фар-
ма цыі аб на яў нас ці та кіх жы лых па мяш-
кан няў, якая раз ме шча на на афі цый ных 
сай тах мяс цо вых вы кан ка маў па мес цы 
зна хо джан ня па доб на га жыл ля. Да ку-
мен там пра пі са на, што ў та кіх аб' явах 
па він ны змя шчац ца звест кі аб мес цы 
зна хо джан ня «арэнд ных» ква тэр; коль-
кас ным і якас ным скла дзе гэ тых жы лых 
па мяш кан няў; іх ха рак та рыс ты цы; уз роў-
ні доб ра ўпа рад ка ван ня па мяш кан няў; 
па ме ры пла ты за ка ры стан не і ін фар-
ма цыя аб тэр мі не зва ро ту на пра да стаў-
лен не гэ тых жы лых па мяш кан няў.

Уліч ва ю чы, што на атры ман не та кой 
арэн ды чар га не фар мі ру ец ца, за явы ад 
гра ма дзян, якія прэ тэн ду юць на жы лыя 
па мяш кан ні ка мер цый на га вы ка ры стан-
ня, пры ма юц ца не ра ней, чым з дня раз-
мя шчэн ня на зва най ін фар ма цыі.

ТА РЫ ФЫ І КА Э ФІ ЦЫ ЕН ТЫ
Ука зам так са ма ўрэ гу ля ва ны па ра дак 

вы зна чэн ня пла ты за ка ры стан не жы лы-
мі па мяш кан ня мі ка мер цый на га вы ка ры-
стан ня. Пры гэ тым па мер пла ты за та кое 
жыл лё за ле жыць ад пад стаў ка ры стан ня 
гэ ты мі па мяш кан ня мі.

На га даю, што цэн нік за ка ры стан-
не гэ тым жыл лём скла дае 0,2 ба за вай 
ве лі чы ні за квад рат ны метр ква тэ ры з 
пры мя нен нем ка э фі цы ен таў, вы зна ча-
ных абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан-
ка мам у за леж нас ці ад сту пе ні доб ра ўпа-
рад ка ван ня і мес ца зна хо джан ня жы лых 
па мяш кан няў.

Пры гэ тым у да чы нен ні да жы лых па-
мяш кан няў, уклю ча ных у ад па вед нас ці 
з па ла жэн ня мі ўка за ў склад жы лых па-
мяш кан няў ка мер цый на га вы ка ры стан ня 
з лі ку служ бо вых, спе цы яль ных служ бо-
вых і асоб ных ві даў спе цы яль ных жы лых 
па мяш кан няў (да 1 кра са ві ка 2014 го да), 
а так са ма жы лых па мяш кан няў дзяр жаў-
на га жыл лё ва га фон ду для зда чы гра-
ма дзя нам па да га во рах най му жы ло га 
па мяш кан ня дзяр жаў на га жыл лё ва га 
фон ду (да 1 лі пе ня 2016 го да), па мер 
пла ты за та кое жыл лё вы зна ча ец ца з 
улі кам па ні жаль ных ка э фі цы ен таў. Та кія 

ка э фі цы ен ты ўста ноў ле ны па рэс пуб лі цы 
ў па ме ры 0,1, для Мін ска — 0,2.

ТЭР МІ НЫ АРЭН ДЫ 
І ПАД СТА ВЫ 
ДЛЯ ВЫ СЯ ЛЕН НЯ

Для пер ша чар га ві коў да га вор най-
му за клю ча ец ца на пе ры яд пра цоў ных 
(служ бо вых) ад но сін, а ў вы пад ку пра-
да стаў лен ня ў агуль ным па рад ку гра-
ма дзя нам, якія ста яць на ўлі ку ма ю чых 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў 
або якія не ста яць на та кім улі ку, — на 
тэр мін да 5 га доў.

Да ку мен там вы зна ча ны кан крэт ныя 
кры тэ рыі, на пад ста ве якіх аран да та ра 
«па про сяць» па кі нуць здым нае жыл лё.

Гэ та мо жа быць за кан чэн не тэр мі ну 
дзе ян ня да га во ра най му, акра мя вы пад-
каў, ка лі гэ ты да га вор пад ля гае пад аў-
жэн ню на но вы тэр мін. Ра зам з тым, да-
га вор, за клю ча ны на пяць га доў, пас ля 
за кан чэн ня тэр мі ну яго дзе ян ня па ві нен 
быць пра доў жа ны на но вы тэр мін пры 
ўмо ве, што най маль нік па гэ тым да га-
во ры на леж ным чы нам вы кон ваў свае 
аба вяз кі (аба вяз кі вы зна ча ны ты па вым 
да га во рам най му жы ло га па мяш кан ня 
ка мер цый на га вы ка ры стан ня дзяр жаў на-
га жыл лё ва га фон ду). Дру гой пад ста вай 
для вы ся лен ня ста не за па зы ча насць без 
уваж лі вых пры чын па апла це за ка ры-
стан не жы лым па мяш кан нем ка мер цый-
на га вы ка ры стан ня і (або) жыл лё ва-ка-
му наль ныя па слу гі ў па ме ры 2-ме сяч най 
пла ты за ка ры стан не арэнд ным жыл лём і 
(або) жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі.

Для пер ша чар га ві коў та кой пад ста вай 
бу дзе спы нен не пра цоў ных (служ бо вых) 
ад но сін з ар га ні за цы яй у тым вы пад ку, 
ка лі жы лое па мяш кан не пра да стаў ле на 
ў су вя зі з ха рак та рам пра цоў ных ад но-
сін. У вы пад ку ска са ван ня пра цоў ных 
(служ бо вых) ад но сін пра ду гледж ва ец ца 
без умоў нае вы зва лен не жы лых па мяш-
кан няў ка мер цый на га вы ка ры стан ня. У 
гэ тай су вя зі гра ма дзя не, якія пра жы ва-
юць у жы лых па мяш кан нях ка мер цый на-
га вы ка ры стан ня на пе ры яд пра цоў ных 
(служ бо вых) ад но сін, за хоў ва юць пра ва 
за ста вац ца на ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў.

Пры на леж ным вы ка нан ні ўмоў да га-
во ра най му жы ло га па мяш кан ня ка мер-
цый на га вы ка ры стан ня най маль нік мо жа 
ка рыс тац ца гэ тым жыл лём прак тыч на 
бес тэр мі но ва, па коль кі да га вор пад ля гае 
пра даў жэн ню на но вы тэр мін. Акра мя 
та го, у да чы нен ні да гэ та га ві ду жы лых 
па мяш кан няў рас паў сюдж ва юц ца па ла-
жэн ні Жыл лё ва га ко дэк са Бе ла ру сі, якія 
ты чац ца пе ра афарм лен ня, зме ны да га-
во ра най му жы ло га па мяш кан ня.

СРОД КІ АД АРЭН ДЫ — 
ДЛЯ ДА ЛЕЙ ША ГА 
БУ ДАЎ НІЦ ТВА

На тал ля Ку хар чык па ве да мі ла, што па 
ста не на па ча так чэр ве ня сё ле та ў кра і-
не на ліч ва ла ся 26 ты сяч 532 жы лыя па-
мяш кан ні ка мер цый на га вы ка ры стан ня. 
Сён ня гэ та 1835 ква тэр но ва га па бу да ва-
на га жыл ля, 2635 ква тэр — вы зва ле ны 
дру гас ны жыл фонд, 22 ты ся чы 62 ква тэ-
ры — ужо за се ле ныя жы лыя па мяш кан ні, 
уклю ча ныя ў раз рад жы лых па мяш кан няў 
ка мер цый на га вы ка ры стан ня.

Спе цы я ліс ты Жыл кам га са ад зна ча-
юць, што срод кі, атры ма ныя ад зда чы 
арэнд на га жыл ля, бу дуць на кі роў вац ца 
на бу даў ніц тва, рэ кан струк цыю жы лых 
да моў пад жы лыя па мяш кан ні ка мер цый-
на га вы ка ры стан ня. Та му лі чыц ца, што 
дзяр жаў ны жыл лё вы фонд для зда чы 
па да га во рах най му жы лых па мяш кан-
няў ка мер цый на га вы ка ры стан ня бу дзе 
па ста ян на па вя ліч вац ца. Экс пер ты мі ніс-
тэр ства ўпэў не ны, што раз віц цё та ко га 
фон ду ака жа да па мо гу гра ма дзя нам, 
якія ста яць на ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў дзе ся ці год-
дзя мі, у тым, каб без вя лі кіх праб лем 
зды маць у дзяр жа вы жыл лё і пры гэ тым 
ажыц цяў ляць ме ры па па ляп шэн ні сва іх 
жыл лё вых умоў.

Сяр гей КУР КАЧ

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«МА ЁЙ ЛЮ БІ МАЙ 
МА ТУ ЛІ»

Пра цоў ны дзень у паш-
таль ё на звы чай на рас па чы-
на ец ца а 7 га дзі не ра ні цы. 
Яшчэ ра ней паш то вая ма-
шы на пры во зіць у ад дзя лен-
не мя хі з ка рэс пан дэн цы яй. І 
ка лі паш таль ё ны ся да юць за 
свой стол, апе ра тар су вя зі 
па да стаў цы ўжо пад рых та-
ваў для іх све жыя ну ма ры 
вы дан няў, кан вер ты, якія 
за ста ец ца толь кі раз мер ка-
ваць па сва іх ад ра сах. Гэ тым 
і зай ма юц ца ў 136-м ад дзя-
лен ні 5 паш таль ё наў. Па куль 
Ак са на Паўловіч ра зам з ка-
ле га мі аку рат на пе ра бі ра-
юць ка ля ро выя га зе ты, во ка 
трап ляе на пры го жыя, вя сё-
лыя паш тоў кі ся род кан вер-
таў з дзе ла вой пе ра піс кай. У 
ад дзя лен ні пры гад ва юць, як 
лю дзі час ад ча су за бы ва юц-
ца пі саць ім ёны, проз ві шчы, 
пры зна юц ца на вон ка вым 
ба ку па пя ро вых пра ма ву-

голь ні каў у ка хан ні, ма лю юць 
сэр цай кі, а ад ной чы, на пэў-
на, дзі ця па на іў нас ці ў рад ку 
«Ка му» так і на пі са ла: «Ма ёй 
лю бі май ма ту лі». На жаль, 
ад рас ад сут ні чаў, а та му і па-
ве дам лен не так і не тра пі ла 
ў ру кі ад ра са та.

Да рэ чы, па вы дан нях, якія 
вы піс ва юц ца, тут мож на лёг-
ка склас ці парт рэт мяс цо ва-
га жы ха ра. На ву лі цах, што 
кож ны дзень абы хо дзяць 
паш таль ё ны 136-га ад дзя-
лен ня, по пы там ка рыс та юц-
ца гра мад ска-па лі тыч ныя 
вы дан ні, ча со пі сы, пры све-
ча ныя тэ ме зда роўя. Ці ка ва, 
што на су сед нім ад дзя лен ні 
кар ці на ад роз ная. Там тэй-
шыя шмат па вяр хо ві кі пе ра-
важ на на ся ля юць ма ла дыя 
сем'і, а та му і вы дан ні вы піс-
ва юц ца зу сім ін шыя.

«ЖОН КА, ТЫ МЯ НЕ 
РА ЗО РЫШ!»

Га дзін нік яшчэ не пе ра-
сяг нуў 9 га дзін, а мы ра зам 
з на шай паш таль ён кай ужо 
вый шлі з ад дзя лен ня і ру ха-
ем ся да па трэб ных ёй ад ра-
соў. Спа да ры ня Ак са на пры-
зна ец ца, што аб та кой пра цы 
ні ко лі не ма ры ла, ад нак на 
вы бар 5 га доў та му паў плы-
ваў дэ крэт, пас ля яко га яна і 
вы ра шы ла па ве сіць на пля чо 
паш то вую сум ку.

— А мне вель мі зруч на, — 
пры зна ец ца жан чы на, якая 
ра зам з му жам вы хоў вае 
4 дзя цей. — Пе рад пра цай 
ад вод жу дзі ця ў са док, пас ля 
16 га дзін яго за бі раю, па спя-
ваю пры свя ціць час дзе цям. 
Ды і жы ву я не да лё ка ад май-
го паш то ва га ад дзя лен ня.

— А вам не зда ец ца, што 
ва ша пра ца ру цін ная? — пы-
та ю ся.

— Не. Кож ны дзень я раз-
но шу но выя вы дан ні, раз-
маў ляю з ма ла ды мі ма ма мі, 
раю, на што ле пей пад пі сац-
ца. Ста рым так са ма хо чац-
ца ка мусь ці рас ка заць пра 
на ба ле лае. Пра ца не пры-
ела ся, а на ад ва рот. З ча сам 
усё больш люб лю сваю дзей-
насць. Я ба чу, як мно гія лю-
дзі ча ка юць нас, пы та юц ца: 
«А ці прый шлі да мя не паш-
тоў кі?». Пен сі я не ры ча сам 
про сяць, каб да па маг лі ім за 
ква тэ ру за пла ціць, гро шы на 
тэ ле фон па клас ці. Мы ні ко лі 
ім не ад маў ля ем. Сён ня мно-
гія зболь ша га і кан так ту юць 
праз ін тэр нэт, але на ша пра-
ца сва ёй знач нас ці так са ма 
не стра ці ла.

Ці ка ва, што за раз паш-
таль ён бя рэ з са бой для рас-
клад кі да 7 кі ла гра маў ка рэс-
пан дэн цыі. Акра мя звы чай-
ных ліс тоў, га зет, пры но сяць 
жы ха рам за каз ны мі ліс та мі 
так зва ныя «пісь мы шчас ця» 
— штра фы кі роў цам за пе-

ра вы шэн не хут ка сці, ня пра-
віль ную пар коў ку.

— Усе на іх рэ агу юць па-
роз на му. Не ка то рыя ўсмі ха-
юц ца, ча ка юць, а адзін та-
ва рыш на мя не па ста ян на 
крыў дзіц ца. Ні бы гэ та я яму 
штра фы вы піс ваю. Ёсць на-
ват па ста ян ныя «клі ен ты». 
Ад на му муж чы не пры хо-
дзяць штра фы на яго жон ку. 
Дык ён ад ной чы так і ска заў: 
«Бо жух на, ды яна мя не ра-
зо рыць!».

Пры хо дзіц ца пра ца ваць 
Ак са не Паўловіч і ў пе рад свя-
точ ныя дні. Ча го вар ты Но вы 
год, ка лі 31 снеж ня трэ ба і 
пош ту раз нес ці, і свя точ ны 
стол пад рых та ваць!

— У гэ ты дзень мы раз-
но сім дзе цям па да рун кі ад 
Дзе да Ма ро за, — уз гад вае 
Ак са на, апус ка ю чы га зе ты 
ў шэ рыя скры ні ад на го са 
шмат па вяр хо ві каў. — Дзе-
ці ад шчас ця ў да ло ні пляс-
ка юць! А за свой стол я не 
хва лю ю ся. Неш та за га дзя 
па спя ваю са ма пры га та ваць, 
а ў ас тат нім мне да па ма гае 
мая вя лі кая сям'я. Ма лод шы 
сын на кух ні на ўсе ру кі май-
стар.

Мы вы хо дзім з пад' ез да, 
су стра ка ем мяс цо вую пры-
бі раль шчы цу, якая про сіць, 
каб мы якас на на пі са лі пра 
паштальёна, бо «яна і ча ла-
век, і спе цы я ліст» доб ры. На 
ган ку гэ та га до ма мы і раз-
віт ва ем ся з суразмоўцай, 
якой за дзень трэ ба «абы-
сці», пры на яў нас ці пош ты, 
3 ты ся чы ква тэр! Пра ца і са-
праў ды ня лёг кая, але пры-
ем ная, ка лі ста віш ся да яе 
з лю боўю, — як гэ та ро біць 
на ша ге ра і ня.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ЗДЫМ НАЯ КВА ТЭ РА: 
КА МУ, ЯК І НА ЯКІ ТЭР МІН?

Што нясе нам Што нясе нам 
паш таль ён?паш таль ён?

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б

У Ж
АН

.

Пра гра ма па ства рэн ні арэнд на га жыл ля ў на шай кра і не тра пі ла ў ранг 
дзяр жаў най па лі ты кі яшчэ ле тась. А сё ле та з пер шых дзён кра са ві ка па-
чаў дзей ні чаць Указ кі раў ні ка дзяр жа вы № 565 «Аб не ка то рых пы тан нях 
пра ва во га рэ гу ля ван ня жыл лё вых ад но сін», на кі ра ва ны на раз віц цё фон ду 
жы лых па мяш кан няў ка мер цый на га вы ка ры стан ня дзяр жаў на га жыл лё ва га 
фон ду (арэнд на га жыл ля). На ак ту аль ныя пы тан ні, якія звя за ны з гэ тым 
да ку мен там, ад ка за ла на чаль нік ад дзе ла юры дыч най пра цы і кад раў Мі ніс-
тэр ства жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Бе ла ру сі На тал ля КУ ХАР ЧЫК.


