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Па вя лі ча ныя 
суб сі дыі 
і па за чар го вы 
па ра дак

На чаль нік упраў лен ня 

жыл лё вай па лі ты кі Мі-

ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і 

бу даў ніц тва Аляк сандр 

АЎ РА МЕН КА ў прэс-цэнт ры 

Бел ТА пад ра бяз на рас ка заў 

аб ме рах, пра ду гле джа ных 

ука зам № 474.

Нор мы гэ та га да ку мен та 

да паў ня юць дзе ю чыя ўка зы 

№ 13 і № 240, якія пра ду-

гледж ва юць вы дзя лен не 

дзярж пад трым кі гра ма дзя-

нам пры жыл лё вым бу даў-

ніц тве. «Гэ тыя ўка зы з ча-

сам да ка за лі сваю пра віль-

насць і ак ту аль насць, але... 

Мы пра ана лі за ва лі прак-

ты ку пры мя нен ня ме ха ніз-

ма суб сі да ван ня, каб зняць 

усе шур па тас ці. На прык лад, 

дзе цям-сі ро там і пры раў на-

ва ным да іх асо бам з улі кам 

іх асаб лі ва га ста ту су па вя-

лі ча ны па мер суб сі дыі на 

па га шэн не асноў на га доў гу 

па крэ ды тах, што вы да юц ца 

на бу даў ніц тва (рэ кан струк-

цыю) жыл ля, з 35 % да 50 % 

ад су мы асноў на га доў гу. 

Са праў ды, гэ тым лю дзям 

час та не ха па ла суб сі дый у 

ра ней шым па ме ры.

У якас ці да дат ко вых 

мер са цы яль най аба ро ны 

шмат дзет ных сем' яў, якія 

вы хоў ва юць дзя цей-ін ва-

лі даў, ім да дзе на пра ва 

на бу даў ніц тва жыл ля з 

дзярж пад трым кай у пер-

ша чар го вым па рад ку па 

ана ло гіі са шмат дзет ны мі 

сем' я мі, якія ма юць чац вя-

рых і больш не паў на лет ніх. 

«Ад хут ка сці атры ман ня 

жыл ля часта за ле жаць зда-

роўе і жыц цё ма лень ка га 

ін ва лі да», — рас тлу ма чыў 

но ва ўвя дзен не прад стаў нік 

мі ніс тэр ства.

Акра мя та го, гра ма дзя-

нам, якія вы хоў ва юць дзя-

цей-ін ва лі даў, да ец ца пра-

ва на атры ман не суб сі дыі на 

па га шэн не 50 % асноў на га 

доў гу па ка мер цый ных крэ-

ды тах.

Мож на 
звяр тац ца 
паў тор на

За шмат дзет ны мі сем' я мі, 

якія атры ма лі дзяр жаў ную 

пад трым ку, за ма цоў ва ец ца 

пра ва на яе паў тор нае атры-

ман не. Гэ та дзей ні чае ў тым 

вы пад ку, ка лі па ве лі чэн не 

скла ду сем' яў звя за на з на-

ра джэн нем дзя цей пас ля па-

ляп шэн ня жыл лё вых умоў, 

а яны ра ней па бу да ва лі дом 

ці ква тэ ру пло шчай менш за 

15 квад рат ных мет раў на ча-

ла ве ка.

Указ так са ма ўдак лад-

няе, што да чле наў сем'-

яў — атры маль ні каў іль гот-

ных крэ ды таў, ад на ра зо вых 

суб сі дый ад но сяц ца ця пер 

і іх дзе ці ва ўзрос це да 

23 га доў, якія пра хо дзяць 

аль тэр на тыў ную служ бу, — 

па ана ло гіі з дзець мі, якія 

пра хо дзяць тэр мі но вую ва-

ен ную служ бу па пры зы ве.

Указ № 240 аб ад рас ным 

суб сі да ван ні ў жыл лё вым 

бу даў ніц тве ўсту піў у сі лу 

6 жніў ня 2017 го да. Дзяр жаў-

ныя суб сі дыі вы дзя ля юц ца 

на вы пла ту част кі пра цэн таў 

за ка ры стан не крэ ды там на 

бу даў ніц тва жыл ля, атры-

ма ным гра ма дзя на мі ў лю-

бым ка мер цый ным бан ку, 

а шмат дзет ным і ма ла дым 

сем' ям і дзе цям-сі ро там — 

так са ма на па га шэн не част-

кі асноў на га доў гу па та кіх 

крэ ды тах. Атры маль ні ка мі 

суб сі дый мо гуць быць усе 

гра ма дзя не, якія ма юць 

пра ва на дзяр жаў ную пад-

трым ку ў ад па вед нас ці з 

ука зам № 13 ад 6 сту дзе ня 

2012 го да.

Па цяр пе лым 
ад ЧА ЭС 
і не толь кі

Згод на з пры ня тым да ку-

мен там, для ма ла за бяс пе-

ча ных гра ма дзян, якія жы-

вуць і пра цу юць у на се ле ных 

пунк тах на тэ ры то рыі паўд-

нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на Ма гі-

лёў скай воб лас ці і бу ду юць 

там жыл лё, па мер суб сі дыі 

на вы пла ту част кі пра цэн таў 

па ка мер цый ных крэ ды тах 

па вя ліч ва ец ца на чатыры 

пра цэнт ныя пунк ты.

«Для гэ тай ка тэ го рыі 

гра ма дзян пры бу даў ніц-

тве жыл ля за кошт улас ных 

срод каў сям'і пла ця жы зні-

зяц ца на 129,3 руб ля і скла-

дуць 194,5 руб ля ў ме сяц. 

Гэ та зна чыць, ка лі ра ней 

пра цэнт ная стаў ка па крэ ды-

це бы ла ўмоў на роў ная 5 % 

га да вых, то ця пер яна бу дзе 

ўся го 1 %», — па ве да міў на-

чаль нік ад дзе ла жыл лё-

вай па лі ты кі ка мі тэ та па 

ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве 

Ма гі лёў ска га абл вы кан ка-

ма Аляк сандр МАР ФО НАЎ. 

Ён ад зна чыў, што гэ тыя но-

ва ўвя дзен ні пры ма юц ца з 

мэ тай зні жэн ня крэ дыт най 

на груз кі на жы ха роў рэ гі ё на, 

пры цяг нен ня і за ма ца ван ня 

ў ім ма ла дых і вы со ка ква лі-

фі ка ва ных спе цы я ліс таў. За 

сту дзень — каст рыч нік сёле-

та ў гэ тым рэ гі ё не па бу да ва-

на 16,4 ты ся чы квад рат ных 

мет раў жыл ля, у тым лі ку з 

дзярж пад трым кай больш за 

пяць ты сяч «квад ра таў».

У ка гось ці 
льго ту за бя руць

Так са ма ўказ № 474 

за кра нуў гра ма дзян, якія 

не за ня тыя ў эка но мі цы, 

але пла ну юць аб за вес ці ся 

ўлас най ква тэ рай з дзярж-

пад трым кай. З 1 са ка ві ка 

2019 го да гэ та ка тэ го рыя 

бу дзе мець аб ме жа ва нае 

пра ва на атры ман не дзярж-

пад трым кі пры бу даў ніц тве 

(рэ кан струк цыі) або на быц-

ці жыл ля. Та кая да па мо га 

не бу дзе аказ вац ца сем' ям, 

усе пра ца здоль ныя чле ны 

якіх не за ня тыя ў эка но мі-

цы. Пры гэ тым яны мо гуць 

паў тор на звяр нуц ца па яе, 

ка лі ад па лі пад ста вы для ад-

ня сен ня іх да не за ня тых у 

эка но мі цы.

У руб лях — 
і ні як інакш

Указ № 473 «Аб до ле-

вым бу даў ніц тве» пры ня ты 

ў мэ тах удас ка на лен ня пра-

ва ад но сін ба коў пры до ле-

вым бу даў ніц тве аб' ек таў у 

Бе ла ру сі і ад мя няе дзе ян не 

ўка за ад 6 чэр ве ня 2013 го-

да № 263.

Да ку мен там уво дзіц-

ца шэ раг но вых нор маў. 

У пры ват нас ці, шмат дзет-

ным сем' ям да ец ца пе ра-

важ нае пра ва на атры ман-

не на кі ра ван няў на до ле вае 

бу даў ніц тва ад на ква тэр ных 

жы лых да моў або жы лых па-

мяш кан няў у бла кі ра ва ных 

жы лых да мах.

Ца на ў да га во ры аб до-

ле вым бу даў ніц тве бу дзе 

фар мі ра вац ца толь кі ў бе-

ла рус кіх руб лях. «Больш ні-

я кай пры вяз кі да до ла ра не 

да пус ка ец ца. Гэ та зроб ле на 

з мэ тай вы ка нан ня па лі ты кі 

дэ да ла ры за цыі і та му, што 

зар пла ту мы ўсе атрым лі ва-

ем у руб лях», — за ўва жыў 

Аляк сандр Аў ра мен ка.

Ця пер, ка лі до ле вае 

жыл лё бу ду ец ца за кошт 

бюд жэт ных срод каў, то яно 

ўзво дзіц ца без пры быт ку за-

бу доў шчы ка. Та кую нор му 

ўвод зяць з пры чы ны эка но-

міі бюд жэт ных срод каў.

Пра вы 
доль шчы ка — 
вы шэй за ўсё

На чаль нік ад дзе ла рэ гу-

ля ван ня жыл лё вай па лі ты-

кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту-

ры і бу даў ніц тва Тац ця на 

ЗА ТУ РЭН СКАЯ ад зна чы ла, 

што но вым ука зам аб до ле-

вым бу даў ніц тве пра ду гле-

джа ны да дат ко выя ме ры 

аба ро ны пра воў доль шчы-

каў ад ня доб ра сум лен ных 

за бу доў шчы каў.

Ажыц цяў ля ец ца гэ та на-

ступ ным чы нам. Уво дзіц ца 

но вы па ра дак за лі чэн ня гра-

шо вых срод каў доль шчы каў. 

Для да дат ко вай аба ро ны ад 

ня доб ра сум лен ных за бу доў-

шчы каў на спец ра ху нак бу-

дуць за ліч вац ца срод кі не 

толь кі на бу даў ніц тва аб' ек та, 

але і на вы дат кі за бу доў шчы-

ка, што не ўклю ча ны ў звод-

ны каш та рыс бу даў ніц тва, 

але ад но сяц ца на гэ ты кошт. 

Гэ та, на прык лад, вы дат кі на 

рэ гіст ра цыю до ма, пра цэн ты 

па крэ ды тах, узя тых на пра-

ект ныя ра бо ты, і ін шыя.

Да пры няц ця ўка за № 473 

гэтыя выдаткі накіроўваліся 

на разліковы рахунак 

забудоўшчыка, куды ішоў 

таксама яго прыбытак.

«Не аб ход насць увя дзен-

ня гэ тай нор мы тлу ма чыц ца 

прак ты кай. Ня ма ла бы ло 

вы пад каў, ка лі за бу доў-

шчык сы хо дзіў у банк руц тва 

і «вы чы шчаў» раз лі ко вы ра-

ху нак, на якім бы лі гро шы 

лю дзей», — ад зна чы ла Тац-

ця на За ту рэн ская.

У да ку мен це аб до ле вым 

бу даў ніц тве пра пі са на яшчэ 

ад но но ва ўвя дзен не: гра шо-

выя срод кі ад про да жу ква-

тэр, па бу да ва ных за кошт 

улас ных срод каў дзяр жаў ных 

прад пры ем стваў, бу дуць пе-

ра ліч вац ца на бя гу чыя ра хун кі 

гэ тых прад пры ем стваў, а не ў 

бюд жэт, як гэ та бы ло ра ней.

З улі кам прак ты кі пры-

мя нен ня ўка за № 263 удак-

лад ня юц ца іс тот ныя ўмо вы 

да га во раў до ле ва га бу даў-

ніц тва, па ра дак апуб лі ка-

ван ня пра ект най дэк ла ра-

цыі, пры цяг нен ня гра шо вых 

срод каў доль шчы каў, функ-

цы я на ван ня спе цы яль ных 

ра хун каў, а так са ма па ра-

дак фар мі ра ван ня і зме ны 

кош ту да га во ра.

Са ве ту Мі ніст раў да ру-

ча на ў трох ме сяч ны тэр мін 

вы зна чыць па ра дак за клю-

чэн ня, вы ка нан ня і ска са ван-

ня да га во ра до ле ва га бу даў-

ніц тва і за цвер дзіць ты па вую 

фор му та кой да мо вы. Дзе ян-

не ўка за не рас паў сю дзіц ца 

на аб' ек ты, да зволь ная да ку-

мен та цыя на бу даў ніц тва якіх 

да дзе на да ўступ лен ня ў сі лу 

гэ та га да ку мен та. Асноў ныя 

па ла жэн ні ўка за ўсту па юць 

у дзе ян не праз тры ме ся цы 

пас ля яго афі цый на га апуб-

лі ка ван ня.

Сяр гей КУР КАЧ.

Жыл лё вая па лі ты каЖыл лё вая па лі ты ка

НО ВЫЯ ЛЬГО ТЫ НО ВЫЯ ЛЬГО ТЫ 
ДЛЯ ШМАТ ДЗЕТ НЫХ СЕМ' ЯЎДЛЯ ШМАТ ДЗЕТ НЫХ СЕМ' ЯЎ

Ка му па бу да ваць ква тэ ру 
ста не пра сцей

У на шай кра і не пры ня ты да дат ко выя ме ры 

па ўзмац нен ні дзяр жаў най пад трым кі дзя цей-сі рот 

і шмат дзет ных сем' яў пры бу даў ніц тве жыл ля. 

На гэ та на кі ра ва ны ўка зы № 474 «Аб дзяр жаў най 

пад трым цы пры бу даў ніц тве (рэ кан струк цыі) 

або на быц ці жы лых па мяш кан няў» і № 473 

«Аб до ле вым бу даў ніц тве», якія лі дар дзяр жа вы 

пад пі саў 10 снеж ня.
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Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва рас тлу ма чы ла 

ме ха нізм па крыц ця за трат на інф ра струк ту ру пры 

бу даў ніц тве ін ды ві ду аль ных да моў.

Ка лі інф ра струк ту ра ўжо ёсць і ўчас так быў куп ле ны 

пас ля ўступ лен ня ў сі лу па ста но вы Са ве та Мі ніст раў ну мар 

298, гэ та зна чыць, пас ля 1 кра са ві ка 2014 го да, па ве дам ляе 

БелТА, то пла ціць за яе трэ ба, але толь кі ў тым вы пад ку, 

ка лі гэ та су ма бы ла за га дзя ўлі ча на ў ка даст ра вым кош це 

ўчаст ка. На аў кцы ё не па він на быць вы стаў ле на агуль ная 

ліч ба, ад па вед на, гра ма дзя нін пла ціць адзін раз. Ка лі мяс-

цо выя ўла ды за га дзя гэ тыя за тра ты не аца ні лі і не за кла лі 

ў кошт, зад нім чыс лом па тра ба ваць з гра ма дзя ні на якую-

не будзь су му пас ля аў кцы ё ну не за кон на.

Пры ад на ча со вым бу даў ніц тве інф ра струк ту ры і аб' ек та 

на ўчаст ку па кры ваць за тра ты да вя дзец ца, але гра ма дзя нін 

па ві нен ве даць аб гэ тай су ме яшчэ ў час аў кцы ё ну.

Рэ за нанс ным стаў вы па дак з ін ды ві ду аль най за бу до вай 

участ ка ў Стаўб цоў скім ра ё не, дзе пры іс ну ю чай інф ра-

струк ту ры ўла даль ні ку ўчаст ка і па бу да ва на га ўжо на ім до-

ма вы ста ві лі ра ху нак на па крыц цё за трат на інф ра струк ту ру 

пас ля аў кцы ё ну. У да зво ле на бу даў ніц тва до ма не бы ла 

па зна ча на не аб ход насць па крыц ця за трат.

На мес нік мі ніст ра ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 

Дзміт рый СЕ МЯН КЕ ВІЧ пад крэс ліў, што мяс цо выя ор га-

ны ўла ды ў гэ тым вы пад ку не ма юць ра цыі. «На аў кцы ён 

вы стаў ля ец ца толь кі ад на ліч ба — ры нач ны кошт зя мель-

на га ўчаст ка. Я ду маю, што бы ла да пу шча на па мыл ка 

мяс цо вым ор га нам кі ра ван ня Стаўб цоў ска га ра ё на. Яна 

за клю ча ла ся ў тым, што пры на яў нас ці інф ра струк ту ры 

ме ха ніч на вы ста ві лі яшчэ да дат ко ва кошт, спа сы ла ю чы ся 

на дзе ян не па ста но вы. Гэ та па мыл ко вая па зі цыя, ду маю, 

што яны пры зна юць гэ тую па мыл ку і па про сяць пра ба чэн-

ня», — ска заў ён.

Працяг тэмыПрацяг тэмы
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