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ПРА ПА НО ВА НА МАК СІ МУ МЕ
Пас ля вя до ма га «куль бі та» з кур сам за меж най 

ва лю ты ры нак у апош ні ты дзень мі ну ла га го да 
ўво гу ле амаль стаў. Ула даль ні кі арэнд на га жыл-
ля яшчэ не пад ка рэк ці ра ва лі свае цэн ні кі, а вось 
бу ду чыя ква та ран ты ўжо не зга джа лі ся пла ціць за 
ква тэ ры знач на боль шыя су мы. Та му на пра ця гу 
амаль па ло вы сту дзе ня по пыт з пра па но вай шу-
ка лі ней кую за ла тую ся рэ дзі ну. Та кая пры цір ка 
ін та рэ саў гас па да роў жыл ля і іх па тэн цы яль ных 
клі ен таў пра цяг ва ец ца і ця пер.

Зра зу ме ла, што звы чай на на пры ват ным рын ку 
арэн ды раз лі кі ажыц цяў ля юц ца ў ва лю це. А вось 
руб лё выя за роб кі ў ква та ран таў за мі ну лы ме сяц 
не па вя лі чы лі ся. Та му ква тэ раз дат чы кі бы лі вы му-
ша ны па мян шаць свае апе ты ты і зні жаць цэн ні кі 
ў до ла рах або на ват зга джац ца на апла ту на цы-
я наль ны мі гра шы ма. Праў да, та кі мі адэ кват ны мі 
стра тэ га мі бы лі ад ра зу да лё ка не ўсе ўла даль ні кі 
арэнд ных па мяш кан няў. Іс тот ная част ка гас па да-
роў па доб на га жыл ля і сён ня пра цяг вае тры маць 
ле таш нія цэ ны. Та му з дру гой па ло вы сту дзе ня ў 
ста лі цы па ча ло ся да во лі ак тыў нае пе ра ся лен не 
не ба га тых ква та ран таў у больш тан нае сва бод нае 
жыл лё, яко га сён ня на рын ку ха пае.

БЮД ЖЭТ НАЯ АД НА ПА КА ЁЎ КА — 
УЖО КА ЛЯ 300 ДО ЛА РАЎ

Экс перт ад зна чае, што ў апош ні ты дзень сту-
дзе ня на ста ліч ным рын ку па ча лі з'яў ляц ца ад на-
па ка ё выя ква тэ ры з мі ні маль ным цэн ні кам ад 250 
да 300 до ла раў. Вя до ма, што гэ та ква тэ ры эка-
ном-кла са, якія звы чай на раз ме шча ны ў ста рых 
пя ці па вяр хо вых да мах і ма юць не вы со кі ўзро вень 
кам форт нас ці (стан дарт ны на бор не да ра гой мэб-
лі, па срэд ны ра монт і ай чын ная бы та вая тэх ні ка). 
Ка лі па мяш кан ні за 250 до ла раў су стра ка юц ца 
рэд ка, то за 300 іс нуе на ват ся кі-та кі вы бар.

Са мая вя лі кая коль касць пра па но вы ад па вя дае 
ад на па ка ё ва му жыл лю з цэн ні кам ад 350 да 400 
до ла раў. Жыл лё та ко га ран гу ця пер мае да во лі 
якас ны ра монт, су час ную кух ню, праль ную ма-
шы ну, доб ры ха ла дзіль нік і тэ ле ві зар. Пра па но ва 
па доб на га жыл ля па вя ліч ва ец ца і ця пер. Вы шэй 
на зва нае агенц тва атрым лі вае за дзень не каль кі 
дзя сят каў но вых ва ры ян таў пра па ноў ад на па ка ё-
вак з цэн ні кам ад 280 да 400 до ла раў.

ПА ТАН НЕ ЛІ І ДВУХ ПА КА ЁЎ КІ
Апош нія не каль кі тыд няў на ры нак арэн ды ўсё 

час цей па ча лі «вы кід ваць» са праў ды тан ныя двух-
па ка ё выя ква тэ ры ў дыя па зо не ад 330 да 350 до-
ла раў. Та кое жыл лё раз ме шча на ў за га за ва ных 
мік ра ра ё нах, мае не вя лі кую пло шчу і мі ні маль ны 
на бор мэб лі і тэх ні кі. Двух па ка ёў кі ся рэд няй якас ці 
ў ста рых спаль ных ра ё нах, а ча сам і ў но вых да мах, 
ця пер мож на ад шу каць па кош це 400-450 до ла раў, 
але ха пае пра па ноў і за 500. Не вель мі сур' ёз на 
зні зіў ся кошт на са праў ды якас ныя двух па ка ё выя 
ква тэ ры, дзе пры сут ні чае ін ды ві ду аль ны ды зайн 
ра зам з еў ра ра мон там, ім парт ная бы та вая тэх ні ка і 
да ра гая мэб ля. Кошт доў га тэр мі но вай арэн ды та кіх 
па мяш кан няў скла дае ад 600 да 1000 до ла раў.

Апош нія зме ны амаль не за ча пі лі эліт ныя двух-
па ка ё выя су пер ква тэ ры. Коль касць іх на рын ку 
аб ме жа ва на, і каш ту юць яны ў ме жах ад 1,5 да 
2 ты сяч до ла раў.

За апош ні ме сяц амаль не па вя лі чы ла ся коль-
касць пра па но вы па трох па ка ё вых ква тэ рах. Спра-
ва ў тым, што па доб нае жыл лё ў Мін ску сён ня 
час та зды ма юць па прын цы пе кам пань ён ства, ка лі 
жы вуць там сяб ры (сяб роў кі), не зна ё мыя і ка ле гі ці 
на ват асоб ныя сем'і. У гэ тым вы пад ку гас па да ры 
та кіх ква тэр ляг чэй зга джа юц ца на ча со выя зніж-
кі, бо ад шу каць ін шую бес праб лем ную кам па нію 
ква та ран таў не так і прос та.

А ся род но вых пра па ноў на рын ку ча сам з'яў-
ля юц ца і зу сім тан ныя. Сціп лыя па кам фор це і ма-
лень кія па пло шчы трох па ка ёў кі ў За вод скім ра ё не 
і Ша ба нах маг чы ма ад шу каць ця пер за 350-400 до-
ла раў. Жыл лё па та кім кош це бу дзе аба вяз ко ва на 
край ніх па вер хах ста рых пя ці па вяр хо вых да моў. 
Ра ней яно зда ва ла ся да ра жэй, але ква та ран ты 
з'е ха лі. Ця пер гас па да ры па доб ных сла бень кіх 
ква тэр па ча лі больш адэ кват на ста віц ца да сі ту-
а цыі. Та му, каб стаць больш кан ку рэн та здоль ны-
мі на раз ду тым рын ку, гас па да ры і пра па ну юць 
па доб ныя зніж кі. Уво гу ле, мі ні маль ны дыя па зон 
уз роў ню арэн ды трох па ка ё вых ква тэр у роз ных 
мік ра ра ё нах скла дае ад 370 да 450 до ла раў.

А стан дарт ныя трох па ка ёў кі з ад па вед ным на-
бо рам ня дрэн най мэб лі і тэх ні кі, а так са ма ква тэ-
ры, пад рых та ва ныя для арэн ды, каш ту юць ужо ад 
600 да 1000 до ла раў.

ПО ПЫТ «СХА ВАЎ СЯ» 
Ў ІН ТЭР НЭТ

Але на Агрыз ка ад зна чае, што толь кі за апош ні 
ме сяц аб' ём пра па но вы на рын ку па вя лі чыў ся ў 
2-2,5 ра за. Гэ та азна чае тое, што ў ста лі цы ска-

ра ці ла ся коль касць ра бот ні каў з сур' ёз ны мі за роб-
ка мі, якія пры бы лі сю ды з рэ гі ё наў. Акра мя та го, 
спе цы я ліст  тлу ма чыць гэ та і тым, што ў па тэн цы-
яль ных клі ен таў ба наль на не ха пае гро шай на 
здым нае жыл лё і апла ту па слуг агенц твам. Лю дзі 
пра цяг ва юць шу каць тан ныя ква тэ ры са ма стой на 
праз ін тэр нэт, па аб' явах і зна ё мых. А рэ аль на 
аца ніць па доб ны по пыт да во лі скла да на.

Пас ля пра гля ду шэ ра гу роз ных фо ру маў у се-
ці ве жур на ліст га зе ты ад шу каў мност ва аб' яў ад 
па тэн цы яль ных ква та ран таў, якія жа да юць зды-
маць якас нае жыл лё амаль за ка пей кі. По бач бы лі 
і аб' явы ад тых, ка му ква тэ ры бы лі па трэб ны са-
праў ды тэр мі но ва. Ад роз нен ні бы лі сур' ёз ны мі: ад 
50 да 150 до ла раў. У гэ тым вы пад ку наш экс перт 
ра іць не гнац ца за «ка том у мяш ку». Бо нель га 
вы клю чыць, што праз сла быя «кроп кі» но ва га вір-
ту аль на га по шу ку ў арэнд ную сфе ру пра со чыц ца 
і эле мент мах ляр ства.

АРЭН ДА ДАК ЛАД НА 
БУ ДЗЕ ТАН НЕЦЬ І НА ДА ЛЕЙ

Але на Агрыз ка ўпэў не на, што ў блі жэй шыя 
1-2 ме ся цы цэн ні кі на доў га тэр мі но вую арэн ду 
бу дуць толь кі па мян шац ца. Без кар ды наль на га па-
ве лі чэн ня ма са ва га по пы ту сі ту а цыя не зме ніц ца. 
А па тэн цы яль ныя ква та ран ты ця пер узя лі ча со вы 
тайм-аўт. Та му ква тэ ры за гэ ты час мо гуць яшчэ 
па тан нець пры клад на на 10%. У пер шую чар гу 
па тан нен не за кра не не зу сім сла бень кія ква тэ ры, 
дзе цэн нік ужо амаль мі ні маль ны, а тое жыл лё, па 
якім гас па да ры на зніж кі яшчэ не зга дзі лі ся.

МАГ ЧЫ МА І ЗВУ ЖЭН НЕ 
ПРА ПА НО ВЫ

У блі жэй шы ме сяц на ры нак пра па но вы мо жа 
паў плы ваць і агу ча ная на ві на аб больш жорст кім 
па ка ран ні ўла даль ні каў «са цы яль ных» ква тэр, 
якія ціш ком зда юць та кое жыл лё. Тут ма юц ца на 
ўва зе ква тэ ры, па бу да ва ныя з вы ка ры стан нем 
іль гот ных крэ ды таў, на якія іс нуе за ба ро на па 
зда чы ў арэн ду да поў на га па га шэн ня за па зы-
ча нас ці па крэ ды це. У лю тым гас па да ры гэ тых 
ква тэр мо гуць атры маць за свае хіт ры кі штраф 
ужо ў па ме ры ад 720 ты сяч да 5,4 млн руб лёў. 
А паў тор ная зда ча ў арэн ду на пра ця гу ад на-
го го да пас ля на кла дан ня ад мі ніст ра цый на га 
спаг нан ня па вя ліч вае гэ тыя штра фы да су мы ад 
5 да 9 млн руб лёў.

Га вор ка пра па доб ную перс пек ты ву вя ла ся 
ўжо даў но. По тым бы ла пра па но ва ад гра мад-
скас ці, а ця пер ёсць і да во лі рэ аль ны да ку мент, 
які хут ка пач не дзей ні чаць. Та му асоб ныя ана лі-
ты кі ад жыл лё вай арэн ды праг на зу юць на ступ-
нае раз віц цё па дзей. Ад ра зу пас ля рэ аль ных 
штра фаў па доб ныя ква тэ ры ім гнен на знік нуць з 
рын ку. Як гэ та ада б'ец ца на да лей шым раз віц ці 
па ры тэ ту по пы ту і пра па но вы, ка заць па куль за-
ра на. На ват спе цы я ліс ты дак лад на не ве да юць 
коль касць та ко га жыл ля на рын ку арэн ды.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Пры ват ная арэн даПры ват ная арэн да  ��

ДА РА ГАЯ ВА ЛЮ ТА «ПАД РЭ ЗА ЛА» АПЕ ТЫ ТЫ ГАС ПА ДА РОЎ
Экс пер ты ста ліч на га рын ку арэн ды праг на зу юць да лей шае зні жэн не цэн ні каў і ў лю тым

Пры ват ны ры нак ста ліч най жыл лё вай арэн ды па чы наў «пе ра гра вац ца» па вы ша най 
пра па но вай яшчэ ле тась у каст рыч ні ку-ліс та па дзе. Ад на ча со ва та ды па ча ло ся 
зні жэн не кош таў жыл ля на дру гас ным рын ку. У той час, ка лі не ру хо масць тан нее, 
част ка ўла даль ні каў сва бод ных па мяш кан няў вы ра шае не пра да ваць свае ква тэ ры, 
а вы стаў ляе іх пад доў га тэр мі но вую арэн ду. Па тэн цы яль ных клі ен таў за гэ ты 
час больш не ста ла, та му па мер ва ры ян таў арэнд на га жыл ля пра цяг ваў толь кі 
па вя ліч вац ца. Цэ ны зні жа лі ся, але не як па сіў на. Прак тыч на дзве дэ ка ды снеж ня 
ак тыў насць на рын ку на блі жа ла ся да ну ля... Пра сён няш нюю сі ту а цыю на ста ліч ным 
рын ку арэн ды і пра гно зы на блі жэй шую перс пек ты ву ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
па ве да мі ла га лоў ны спе цы я ліст па апе ра цы ях з не ру хо мас цю 
Цэнт ра ганд лю не ру хо мас цю «ПА КА ДАН» Але на АГРЫЗ КА.

Ква тэ раз дат чы кі 
бы лі вы му ша ны па мян шаць 
свае апе ты ты і зні жаць цэн ні кі 
ў до ла рах або на ват зга джац ца 
на апла ту на цы я наль ны мі гра шы ма.

За апош ні ме сяц амаль 
не па вя лі чы ла ся коль касць 
пра па но вы па трох па ка ё вых ква тэ рах.

У блі жэй шыя 1-2 ме ся цы цэн ні кі 
на доў га тэр мі но вую арэн ду бу дуць 
толь кі па мян шац ца.

Што су бо ту, па чы на ю чы з 17 
сту дзе ня, стар шы ні абл вы кан-
ка маў і Мінск ага гар вы кан ка ма 
і іх на мес ні кі пра вод зяць пра-
мыя тэ ле фон ныя лі ніі. Ад мет-
насць гэ тых дыя ло гаў у тым, 
што праб лем ныя пы тан ні, якія 
ўзні ка юць у гра ма дзян, вы ра-
ша юц ца не ад клад на, ня гле дзя-
чы на ват на вы хад ныя, без бю-
ра кра тыз му, ця га ні ны і пус той 
па пе ра твор час ці.

І ПРАЙ СЦІ, І ПРА ЕХАЦЬ!
На «пра мую лі нію» да стар шы ні 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана то ля 
ЛІ СА 17 сту дзе ня звяр ну ла ся жы хар-
ка аг ра га рад ка Чар наў чы цы Брэсц ка га 
ра ё на Тац ця на Дуль ко. Сям'я Тац ця ны 
Іва наў ны жы ве ў ра ё не но вай за бу до вы 
на ву лі цы Бя ро за вай. Там па бу да ва лі-
ся ма ла дыя сем'і, якія ма юць дзя цей. 
Што ра ні цы ма лых трэ ба ад во дзіць у 
са док, боль шых — у шко лу. А да ро га 
на ву лі цы ўяў ляе са бой са праўд ную ка-
ла ту шу, па якой не пра ехаць і не прай-
сці, — скар дзі ла ся жан чы на і пра сі ла 
паў плы ваць на сі ту а цыю. Стар шы ня 
Брэсц ка га рай вы кан ка ма і кі раў нік ад-
па вед най да рож най служ бы атры ма лі 
та ды ўка зан не вы ву чыць праб ле му з 
вы ез дам на мес ца і, пры маг чы мас ці, 
пры няць ме ры.

У тэ ле фон най раз мо ве з ка рэс пан-
дэн там «Звяз ды» Тац ця на Іва наў на 
ска за ла, што яна вель мі ўдзяч ная і 
гу бер на та ру, і ін шым служ бо вым асо-
бам, што звяр ну лі ўва гу на іх зва рот. 
Бо тэ ле фа на ва ла яна ад імя ўсіх жы-
ха роў сва ёй ву лі цы. Лі та раль на на 
чац вёр ты дзень прый шла тэх ні ка і 
па ча лі ся ра бо ты. 

Да ро гу пад сы па лі, пра грэй да ва лі, 
пры вя лі ў па ра дак. Ця пер мож на на ват 

бо ці кі на аб ца сах абуць, вы хо дзя чы 
з до му. Ра ней пра гэ та і ду маць не 
бы ло як.

УВА ГА ДА КОЖ НА ГА ЗВА РО ТУ
Аляк сандр ЛОГ ВІН, які ўзна чаль-

вае ад дзел па ра бо це са зва ро та мі 
гра ма дзян і юры дыч ных асоб Го-
мель ска га абл вы кан ка ма, рас ка заў, 
што праб ле мы мно гіх ужо зня ты.

Жы ха ры Сто лін ска га ра ё на Брэсц-
кай воб лас ці звяр ну лі ся да стар шы ні 
Го мель ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мі ра 
Двор ні ка з прось бай ар га ні за ваць бяс-
плат ны пад воз іх дзя цей у Хіль чан скую 
шко лу Жыт ка віц ка га ра ё на. Да гэ та га 
баць кі ва зі лі дзя цей на за ня ткі за свой 
кошт. Ця пер жа школь ны аў то бус за-
яз джае ў вёс ку на Сто лін шчы не і вя-
зе хлоп чы каў і дзяў ча так ву чыц ца на 
Го мель шчы ну. Пас ля ўро каў так са ма 
бяс плат на вяр тае іх да до му.

Га мяль чан ка Зі на і да Аге ен ка да тэ-
ле фа на ва ла ся гу бер на та ру са скар гай 
на сму род, які не дае спа кой на жыць 
усёй іх ву лі цы ў пры ват ным сек та ры. 
Жан чы на ка за ла, што су пра цоў ні кі раз-
ме шча на га ў акру зе мэб ле ва га прад-
пры ем ства па ляць у пе чах шкод ны мі 
ад хо да мі вы твор час ці. На мес ца вы еха-
лі ад па вед ныя служ бы і пе ра ка на лі ся, 
што са праў ды за яў ні ца ме ла ра цыю. 
Скла дзе ны ад мі ніст ра цый ны пра та кол, 
кі раў ніц тву давядзецца вы пла ціць вя лі кі 
штраф. Да та го ж, да дат ко ва пра ве-
раць, як вы твор цы за клю чаць да га во ры 
і зой муц ца ўты лі за цы яй ад хо даў па ўсіх 
пра ві лах.

Га мяль чан ка На дзея Ус па пра сі ла 
пад клю чыць свят ло да яе дач на га дам-
ка ў са доў ніц кім та ва рыст ве «Бу даў-
нік» Го мель ска га ра ё на. Там па ад ной 
з ву ліц па мя ня лі лі нію элект ра пе ра дач, 
але пад клю чэн не да да моў трэ ба бы ло 
зра біць за кошт гра ма дзян. Пен сі я нер-

ка па пра сі ла ака заць ёй да па мо гу, што і 
бы ло прак тыч на ад ра зу ж зроб ле на.

Жы хар ка вёс кі Азер шчы на Рэ чыц-
ка га ра ё на скар дзі ла ся, што ў вёс цы 
за ста ло ся не каль кі ву ліц, дзе да гэ туль 
не пра кла лі во да пра вод. Мяс цо выя 
служ бы пра па ноў ва лі лю дзям фі нан-
са ва паў дзель ні чаць у до ле вым бу даў-
ніц тве — з-за дэ фі цы ту срод каў. Ад нак 
Ула дзі мір Анд рэ е віч даў да ру чэн не вы-
дзе ліць Br1,5 млрд на за вяр шэн не ра-
бот па пра вя дзен ні во да пра во да. Трэ ба 
ад зна чыць, што на су сед ніх ву лі цах ён 
быў пра кла дзе ны яшчэ ў 2010—2012 
га дах за гро шы дзярж бюд жэ ту. Кан чат-
ко вае вы ра шэн не праб ле мы за ста ец ца 
на кант ро лі ў абл вы кан ка ме.

Ма зы ран ка Ма рыя Кі рын ская пра-
сі ла да па маг чы вы ра шыць жыл лё вую 
спрэч ку са сва я ка мі. Пад ра бяз на ў 
праб ле ме раз бі раў ся стар шы ня Ма зыр-
ска га рай вы кан ка ма Яў ген Ада мен ка. 
Да чок жан чы ны са бра лі ра зам і змаг лі 
прый сці да па ра зу мен ня. На су стрэ чу 
за пра сі лі на та ры у са і пра вя лі ўсе здзел-
кі па па дзе ле іх ма ё мас ці.

На дзея Пры га ра з га рад ско га па-
сёл ка Ло еў па пра сі ла за вяр шыць ра-
монт у жа но чым ад дзя лен ні мяс цо вай 
лаз ні. Праз ты дзень пас ля пра вя дзен-
ня пра мой тэ ле фон най лі ніі ў лаз ні 
па мя ня лі ка цёл, і ця пер яна пры мае 
на вед валь ніц.

На «пра мую лі нію» з удзе лам гу бер-
на та ра па тэ ле фа на ваў кі раў нік го мель-
ска га прад пры ем ства «Свят ла тэх ні ка», 
якое пра ца ўлад коў вае лю дзей з праб-
ле ма мі зро ку. Ён пра сіў ака заць фі нан-
са вую да па мо гу. Гу бер на тар аса біс та 
па бы ваў на прад пры ем стве 26 сту дзе ня 
і даў да ру чэн ні глы бо ка ра за брац ца ў 
эка на міч най сі ту а цыі. Ула дзі мір Двор нік 
ад зна чыў, што кан ку рэн та здоль насць 
«Свят ла тэх ні кі» не аб ход на па вя ліч ваць, 
па мен шыў шы са бе кошт пра дук цыі. 
Спе цы я ліс ты па він ны сур' ёз на па пра-

ца ваць над зні жэн нем вы дат каў, што 
да зво ліць больш дзейс на ўдзель ні чаць 
у тэн да рах. Да та го ж ідзе раз мо ва аб 
асвой ван ні но ва га ві да пра дук цыі — га-
за вых лі чыль ні каў.

БОЛЬ ШАСЦЬ ПРЭТЭНЗІЙ — 
ДА КА МУ НАЛЬ НІ КАЎ

На «пра мую лі нію» з удзе лам стар-
шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ула-
дзі мі ра ДА МА НЕЎ СКАГА 17 сту дзе ня 
па тэ ле фа на ва ла 35 ча ла век. Па ўсіх гэ-
тых зва ро тах ме ры ўжо пры ня тыя.

— У той жа дзень лік ві да ва лі не да-
пра цоў кі, звя за ныя з ра мон там да хаў 
двух ма гі лёў скіх шмат па вяр хо ві каў, 
— па ве да мі ла на чаль нік ад дзе ла па 
ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і 
юры дыч ных асоб Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма Іна ФІ ЛІ ПА ВА. — Ця пер 
ад соч ва ем якасць зроб ле ных ра бот, 
па коль кі пра во дзі лі ся яны ў не зу сім 
спры яль ных умо вах. Што да ты чыц ца 
за яў ні цы са Слаў га ра да, якая так са ма 
скар дзі ла ся на праб ле мы з да хам, ёй 
рас тлу ма чы лі: кап ра монт пач нец ца, як 
толь кі гэ та му бу дзе спры яць на двор'е. 
Пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя і 
не аб ход ныя бу даў ні чыя ма тэ ры я лы для 
гэ та га ўжо пад рых та ва ны.

Па фар ба ва лі пер шую і апош нюю 
пры ступ кі лес віч ных мар шаў у до ме 
па ву лі цы Пер ша май скай, дзе жы ве ін-
ва лід па зро ку. Праб ле ма ўзнік ла з-за 
не па ра зу мен ня па між жы хар кай гэ та га 
до ма і су пра цоў ні ка мі ЖЭУ, якое яго аб-
слу гоў вае. Гу бер на тар да ру чыў пры вес-
ці ў ад па вед насць з іс ну ю чы мі нор ма мі 
пры ступ кі і ў ін шых да мах, дзе жы вуць 
ін ва лі ды па зро ку.

Пен сі я нер цы з Ма гі лё ва, якая па-
скар дзі ла ся на тое, што не мо жа ні як 
тра піць на пры ём да ан ко ла га, па са-
дзей ні ча лі ў пра вя дзен ні ме ды цын ска-
га аб сле да ван ня. Вы ра шы лі ся пы тан ні 

па раз лі ках з бы лым су пра цоў ні кам 
шкло за во да «Ялі за ва» з Асі по віц ка га 
ра ё на.

У асноў ным пы тан ні вы ра ша лі ся 
на ка рысць за яў ні каў, але не ўсе з 
іх атры ма лі зда валь ня ю чыя ад ка зы. 
Жан чы не, у сям'і якой вы хоў ва ец ца 
дзі ця-ін ва лід, рас тлу ма чы лі, што атры-
маць са цы яль нае жыл лё ў Ма гі лё ве 
яна мо жа толь кі па чар зе. У спіс ках 
гра ма дзян, якія ма юць па трэ бу ў та кім 
жыл лі, яна зна чыц ца 835-й. Уліч ва ю чы, 
што ле тась па воб лас ці бы ло ўве дзе на 
ў строй 175 та кіх па мяш кан няў, з якіх 
у Ма гі лё ве толь кі 34, яе ква тэр нае пы-
тан не вы ра шыц ца не так хут ка. Жан-
чы не так са ма рас тлу ма чы лі па ра дак 
бу даў ніц тва жыл ля з вы ка ры стан нем 
іль гот на га крэ ды ту.

Пра вя лі пра вер ку ацэ на чна га кош-
ту жыл ля па за яве жы хар кі з глус кай 
вёс кі За елі ца. Жан чы на скар дзі ла ся на 
за вы ша ны кошт. Але яе па да зрэн ні не 
па цвер дзі лі ся. 17 студзеня па дзя ліц ца 
на ба ле лым змаг лі 378 гра ма дзян, 90 з 
іх ме лі раз мо ву не па срэд на з гу бер на-
та рам і яго на мес ні ка мі.

Усе зва ро ты, якія па сту пі лі на «пра-
мыя лі ніі», зна хо дзяц ца на асаб лі вым 
кант ро лі, за пэў ні лі ў абл вы кан ка ме. Па 
тых, якія па тра бу юць да дат ко вых фі нан-
са вых срод каў ці ар га ні за тар скіх ра-
шэн няў, гра ма дзя нам да лі не аб ход ныя 
тлу ма чэн ні. Да рэ чы, боль шасць пы тан-
няў да ты чыц ца ме на ві та ка му наль ных 
праб лем. А па коль кас ці зва ро таў у лі-
да рах — жы ха ры Ма гі лё ва.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,
Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ,

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

«Звяз да» бу дзе і да лей са чыць 
за тым, як вы кон ва юц ца да ру чэн-
ні, да дзе ныя пад час пра мых тэ ле-
фон ных лі ній.

�

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  �� ЭФЕК ТЫЎ НАЯ СУ ВЯЗЬ

Та кім чы нам, з пер шых дзён лю та га ў Мін-
ску змя ня юц ца стаў кі па да тку за зда чу пры-
ват на га жыл ля і га ра жоў у арэн ду. Пра гэ та 
га во рыц ца ў ад па вед ным ра шэн ні Мінск ага 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў ад 22 снеж ня 
2014 го да №81, якое бы ло апуб лі ка ва на ўчо-
ра на На цы я наль ным пра ва вым пар та ле.

Но выя па ме ры ста вак па да ход на га па да тку 
з фі зіч ных асоб у фік са ва ных су мах ты чац ца 
да хо даў ад не ру хо мас ці, што бы лі атры ма ны 
ўлас ні ка мі ма ё мас ці ад зда чы фі зіч ным асо бам 
у арэн ду (суб арэн ду), на ём (пад на ём) жы лых і 
(або) не жы лых па мяш кан няў, а так са ма ма шы-
на-мес цаў.

Гэ тыя стаў кі ўста ноў ле ны ў за леж нас ці ад 
эка но мі ка-пла ні ро вач най зо ны, у якой зна хо-
дзіц ца та кое жы лое па мяш кан не. Ця пер стаў ка 
па да тку на жы лыя па мяш кан ні (за кож ны асоб-
ны па кой), са до выя до мі кі і да чы ў пер шай эка-
но мі ка-пла ні ро вач най зо не скла дзе 240 ты сяч 
руб лёў у ме сяц, у дру гой — 200 ты сяч, у трэ цяй 
і чац вёр тай — 170 ты сяч, у пя тай — 140 ты сяч 
руб лёў. На га даю, што ра ней за зда чу жы лых 
па мяш кан няў у пер шай эка но мі ка-пла ні ро вач най 
зо не трэ ба бы ло за пла ціць фік са ва ны па да так 
у па ме ры 200 ты сяч руб лёў у ме сяц за кож ны 
жы лы па кой. Ад па вед на, у дру гой зо не — 170 

ты сяч, у трэ цяй і чац вёр тай — 140 ты сяч, а ў 
пя тай — 120 ты сяч руб лёў. За зда чу ме та ліч ных 
або драў ля ных га ра жоў, ма шы на-мес цаў ця пер 
трэ ба бу дзе за пла ціць ад 50 да 80 ты сяч руб лёў, 
за зда чу жа ле за бе тон ных або цаг ля ных га ра жоў 
— ад 90 да 100 ты сяч руб лёў у за леж нас ці ад 
эка но мі ка-пла ні ро вач най зо ны. Да ін шых не жы-
лых па мяш кан няў пры мя ня ец ца стаў ка па да тку 
ад 20 да 40 ты сяч руб лёў за 1 квад рат ны метр 
пло шчы.

Спе цы я ліс ты Мін гар вы кан ка ма асоб на ад зна-
ча юць, што на зва ныя стаў кі не пры мя ня юц ца ў 
ад но сі нах да да хо даў, што атры ма ны ад ажыц-
цяў лен ня прад пры маль ніц кай дзей нас ці або ад 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў у вы ні ку арэн-
ды (суб арэн ды), най му (пад най му) жы лых і (або) 
не жы лых па мяш кан няў, ма шы на-мес цаў, якія 
зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі кра і ны.

Акра мя гэ та га, ула даль ні кі сва бод ных мет-
раў па він ны пом ніць, што та кія па ме ры фік-
са ва ных ста вак пры мя ня юц ца толь кі та ды, 
ка лі ў пад атко вым пе ры я дзе да ход ад зда чы 
па мяш кан няў не пе ра вы сіў 43 млн 660 ты сяч 
руб лёў. А вось пры больш сур' ёз ным да хо дзе ад 
гэ тай дзей нас ці гас па да ры не ру хо мас ці па він ны 
бу дуць за пла ціць ужо па да ход ны па да так у па-
ме ры 13% ад атры ма най вы руч кі пас ля па да чы 
пад атко вай дэк ла ра цыі па вы ні ках го да.

Да рэ чы
Ста лі ца па вя лі чы ла па да ткі за арэн ду жыл ля і га ра жоў

КА ЛІ ПРЫ МІ РЭН НЕ 
ВАЖ НЕЙ ШАЕ 
ЗА ПА КА РАН НЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Якую ро лю тут вы кон вае ме ды я тар?
— Ме ды я тар да па ма гае вы ка заць і па чуць пунк ты гле джан ня, 

дум кі, па чуц ці ба коў, што фар мі руе пра сто ру па ра зу мен ня. Са мы 
важ ны вы нік ме ды я цыі — ад наў лен чыя дзе ян ні. Пад імі ма юц-
ца на ўва зе вы ба чэн не, пра ба чэн не, імк нен не шчы ра за гла дзіць 
пры чы не ную шко ду — та кія дзе ян ні, якія да па ма га юць вы пра віць 
на ступ ствы кан флікт най сі ту а цыі. Не менш важ ным вы ні кам ме-
ды я цыі мо жа стаць пры мі рэн чае па гад нен не.

Та кім чы нам, увесь пра цэс ме ды я цыі на кі ра ва ны на вы ра шэн-
не га лоў на га пы тан ня пра тое, як мож на ўрэ гу ля ваць кры мі наль-
на-пра ва вы кан флікт у да дзе ны мо мант і ў бу ду чым. Ува га ж 
кры мі наль най су да вы твор час ці на кі ра ва на ў мі ну лае: здзейс ніў 
аб ві на ва ча ны зла чын ства ці не здзейс ніў, ві на ва ты ці не ві на ва ты 
ў здзяйс нен ні. На пра ця гу ўся го кры мі наль на га пра цэ су ба кі су-
праць пас таў ля юц ца адзін ад на му, пры гэ тым яны ня суць пэў ную 
пра цэ су аль ную функ цыю (аб ві на ва чан ня ці аба ро ны) і ад стой ва-
юць сваю пра ва вую па зі цыю па спра ве.

Апроч та го, пад час ме ды я цыі ба кі са ма стой на пры ма юць якія-
не будзь ра шэн ні па кры мі наль на-пра ва вым кан флік це з да па мо гай 
ме ды я та ра. Але ён толь кі пра во дзіць пра цэ ду ру пры мі рэн ня і не 
на дзе ле ны пра вам пры няц ця якіх-не будзь ра шэн няў па кан флік-
це. Што да тра ды цый на га кры мі наль на га пра цэ су, то кры мі наль-
на-пра ва вы кан флікт вы ра ша ец ца су дом, які пры мае ўлад ныя 
ра шэн ні.

— Якім чы нам ме ды я цыя ў кры мі наль ным спра ва вод стве 
бу дзе ад люст ра ва на ў бе ла рус кім за ка на даў стве?

— Дэ пу та ты на шай ка мі сіі рас пра цоў ва юць пра ект за ко на аб 
ука ра нен ні ін сты ту та ме ды я цыі ў Кры мі наль на-пра цэ су аль ны 
ко дэкс. Пад ме ды я цы яй тут ра зу ме ец ца вы ка ры стан не ін сты-
ту та вы зва лен ня ад кры мі наль най ад каз нас ці, які да пус ка ец ца 
ў вы зна ча ных за ка на даў ствам ме жах і звя за ны з кан цэп цы яй 
ад наў лен чай юс ты цыі. Не вар та лі чыць, што вы ні кі ўжы ван ня 
ме ды я цыі ў гра ма дзян скай ці гас па дар чай су да вы твор час цях ро-
бяць не мэ та згод ным увя дзен не яе ў кры мі наль нае су да вод ства, 
бо, ма ю чы ад ноль ка вую юры дыч ную фор му, гэ тыя два пра ва выя 
ін сты ту ты на кі ра ва ны на да сяг нен не роз ных мэт і за дач.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ОАО «Минский домостроительный комбинат», 

опубликованной в газете «Минский курьер» 20.08.2014 г. № 94 
на строительство объекта: «16-этажный жилой дом по генплану № 12 
в микрорайоне № 2 в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева»

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, предлагаются 3-комнатные квартиры – 6 шт., общей 
площадью 78,05 м2.

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади объекта долевого 
строительства на день опубликования проектной декларации в текущих 
ценах с учетом прогнозных индексов в нормативный период строительства 
без отделочных работ для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, составляет: 14 645 564 рубля.

Регистрация заявлений для заключения договоров долевого строитель-
ства будет производиться по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 через пять 
календарных дней после выхода проектной декларации, с «09» февраля 2015 
г. При себе необходимо иметь паспорт, справку о нуждаемости в улучшении 
жилищных условий со сверкой данных. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. Пономаренко, 43 (отдел инвестиций), тел. 017 2072060, 044 7771158; 
Режим работы для приема заявлений и заключения договоров: понедельник – 
четверг 8.30–16.30, пятница 8.30–15.00. УНП 100258980

09 марта 2015 г. в 10.00 состоится очередное общее собрание акционеров 
ОАО «Брестская передвижная механизированная колонна №1». 

Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год и 

основные направления деятельности общества в 2015 г. 
2. Отчет совета директоров общества. 
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках общества за 2014 г. 
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и убытков 

общества за 2014 г. 
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2015 

году и первом квартале 2016 г. 
6. О материальном вознаграждении членов совета директоров и ревизора 

общества. 
7. Избрание членов совета директоров и ревизора. 
Собрание будет проходить по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51. 
Время регистрации в день проведения собрания с 09.30. до 10.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с  

02.03.2015 г. (с 14.00 до 16.00), по месту нахождения общества. 
Совет директоровУНН 200215539

УНП 100098854

Извещение ОАО «Белэнергозащита», опубликованное 3.02.2015 г. № 20, читать: годовое соб ра ние 
акционеров состоится 20.03.2015 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 12.

УНП 100727641

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
опубликованной 25 февраля 2014 г. в газете «Звязда»,

по объекту Многоквартирный жилой дом не повышенной 
комфортности № 3 по генплану с помещениями 

общественного назначения, подземной автостоянкой 
в квартале улиц Одоевского, Бельского, Пономаренко, П.Глебки 

(продолжение) в г. Минске.
Общество с ограниченной ответственностью «Антасам»  информирует 

о дополнении к проектной декларации объекта долевого строительства, 
опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» № 35 от 25 февраля 2014 г.:

Внести следующие дополнения:
Абзац «Для привлечения физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к строительству по договорам создания объекта долевого 
строительства предлагаются:» дополнить:

5 (Пять) машино-мест в подземной гараж-стоянке. Цена 1 машино-места 
общей площади помещений общественного назначения в текущих ценах на 
момент опубликования проектной декларации составляет 285 825 000 (Двести 
восемьдесят пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) белорусских 
рублей, эквивалентной 18 500  долларам США по курсу, установленному На-
циональным банком Республики Беларусь на 03 февраля 2015 г.

РЫХ ТУЙ ЦЕ 
«СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ» ПЫ ТАН НІ

7 лю та га з 10.30 да 12.00 Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны пра во дзіць 

агуль на рэс пуб лі кан скую пра мую тэ ле фон ную лі нію
Каб апе ра тыў на ад рэ ага ваць на пы тан ні, што хва лю юць лю дзей, 

і ака заць ім ква лі фі ка ва ную пра ва вую да па мо гу, удзел у гэ тай шы-
ро ка маш таб най ак цыі пры муць усе ўзроў ні ве дам ства — ад мі ніс-
тэр ства да ра ён ных і га рад скіх упраў лен няў.

Звяр нуц ца да мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Ма ры я ны 
Акін дзі наў ны ШЧОТ КІ НАЙ мож на бу дзе па тэ ле фо не 306-37-95.

На пы тан ні са цы яль на-пра цоў най сфе ры бу дуць так са ма ад каз-
ваць ды рэк тар Дэ парт амен та дзяр жаў най ін спек цыі пра цы Ана-
толь Пят ро віч СА ДОЎ НІ ЧЫ (ну мар — 306-41-00) і кі раў нік Фон да 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва Люд мі ла Ці ма фе еў на БА ЧЫ ЛА 
(286-05-81).

Пра па но вы і праб ле мы гра ма дзян вы слу ха юць і стар шы ні ка мі-
тэ таў па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не абл вы кан ка маў: 
у Брэсц кай воб лас ці — Мі ха іл Сця па на віч АК СЯ НЕ ВІЧ (8-0162-21-26-61), 
у Ві цеб скай — Аляк сандр Мі ка ла е віч ХРЫС ТА ФО РАЎ (8-0212-47-40-53), 
у Го мель скай — Пётр Мі ка ла е віч СА ВІЦ КІ (8-0232-74-41-81), 
у Гро дзен скай — Ана толь Ка зі мі ра віч ЗІМ НА ВО ДА (8-0152-77-29-46), 
у Ма гі лёў скай — Свят ла на Пят роў на ТА РА СЕН КА (8-0222-32-67-42), 
у Мін скай — Алег Аляк се е віч СЕ МЯН ЧУК (204-10-03).

На пы тан ні жы ха роў ста лі цы ад ка жа стар шы ня ка мі тэ та па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка ма Жан на Аляк санд-
раў на РА МА НО ВІЧ (223-70-95).

Пра ну ма ры ас тат ніх удзель ні каў «пра мой лі ніі» мож на да ве дац ца 
на сай це мі ніс тэр ства www.mіntrud.gov.by і на ін тэр нэт-ста рон ках 
мяс цо вых ка мі тэ таў.

На тал ля ЛУБНЕЎСКАЯ.


