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Ці вы чар па льныя Ці вы чар па льныя 
ме ры?ме ры?

Ча му не заў сё ды атрым лі ва ец ца 
вяр нуць доўг за ЖКП, і як гэ тае пы тан не 

вы ра ша юць у ін шых кра і нах
Зда ец ца, сён ня да стат ко ва мер, каб спаг наць 
з гра ма дзя ні на за па зы ча насць па апла це 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг. Тут і па ста ян ныя 
раз мо вы, і на лі чэн не пе ні, зван кі і пісь мо выя 
па пя рэдж ан ні, пры цяг нен не мі лі цыі і па да ча іс ка вых 
за яў, на ват вы ся лен не і ад чу жэн не ма ё мас ці. 
Ад нак на коль кі гэ та эфек тыў на?

За ка на даў ства трэ ба ка рэк та ваць?
Толь кі мін ча не на 1 сту дзе ня 2020 го да ме лі за па зы-

ча насць пе рад ка му наль ны мі служ ба мі больш за шэсць 
міль ё наў руб лёў. І па мен шыць гэ тую ліч бу мо жа да-
па маг чы толь кі змя нен не за ка на даў чай ба зы ў пэў ных 
кі рун ках.

— За па зы ча насць бы вае як рэ аль ная, так і фар маль-
ная, без на дзей ная. Па мі рае шмат адзі но кіх лю дзей, за 
які мі за ста ец ца за па зы ча насць на аса бо вых ра хун ках 
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду і пры ват на га жыл ля, якое 
праз ад сут насць спад чын ні каў бы ло пе ра да дзе на ў ка-
му наль ную ўлас насць го ра да, — ад зна чае на чаль нік 
ад дзе ла па спаг нан ні дэ бі тор скай за па зы ча нас ці 
фі лі яла «Адзі ны раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр Мін-
ска» Эла ЛА ЗА РА ВА. — І на за ка на даў чым уз роў ні ні як 
не пра ду гле джа на спаг нан не та кой за па зы ча нас ці. Так-
са ма мы не мо жам вяр нуць доўг, ка лі скон чыў ся тэр мін 
дзе ян ня вы ка наў ча га да ку мен та ці ўжо ёсць да ку мен ты, 
якія па цвяр джа юць, што вы ка наў чае вя дзен не бы ло 
спы не на праз не маг чы масць спаг нан ня ці ад сут насць 
у даў жні ка ма ё мас ці, на якую гэ тае спаг нан не мож на 
бы ло б на кі ра ваць.

Спе цы я ліс ты ста ліч на га АДРЦ лі чаць, што іс ну ю чых 
сён ня мер уз дзе ян ня на гра ма дзян, якія ма юць за па-
зы ча насць па апла це ЖКП, сён ня да стат ко ва. Ад нак не 
заў сё ды ха пае пэў на га ўзроў ню іх пры мя нен ня з бо ку 
ад па вед ных ар га ні за цый і дзяр жаў ных ор га наў.

— Па лег чыць ра бо ту ў гэ тым кі рун ку маг ла б і ін фар-
ма цыя пра мес цы ра бо ты і ма біль ныя кан так ты даў жні-
коў — сён ня мы не ма ем маг чы мас ці іх атры маць, — тлу-
ма чыць Эла Мі ка ла еў на. — А ме на ві та гэ та да па маг ло б 
нам урэ гу ля ваць боль шасць пы тан няў яшчэ да су да, 
і не трэ ба бы ло б за дзей ні чаць ор га ны пры му со ва га 
вы ка нан ня, што, у сваю чар гу, так са ма за цяг вае пра цэс 
спаг нан ня ці ска ра чэн ня за па зы ча нас ці.

А як у іх?
У развітых кра і нах Еў ра са ю за з даў жні ка мі па апла це 

жыл лё ва-ка му наль ных па слуг пра цу юць зу сім інакш. 
У Між на род най аса цы я цыі ме недж мен ту не ру хо мас ці 
(да лей — МАМН) адзна ча юць, што гэ та звя за на з дэ-
ма кра ты яй, якая бу ду ец ца на двух ба за вых прын цы пах. 
Па-пер шае, усе пра ві лы, у тым лі ку па апла це па слуг і 
спаг нан ні доў гу, за цвяр джа юць для кож на га шмат ква-
тэр на га до ма яшчэ на эта пе бу даў ніц тва. Бу ду чы ўлас нік 
(або аран да тар) пісь мо ва зга джа ец ца, што бя рэ на ся бе 
аба вя зак іх вы кон ваць. Па-дру гое, ка лі аб' ек там з'яў-
ля ец ца шмат ква тэр ны дом з пры ват ны мі ква тэ ра мі, то 
суб' ек там вы сту пае як раз «аб' яд нан не ўлас ні каў», а не 
кож ны ўлас нік па асоб ку.

— Згод на з гэ ты мі пра ві ла мі ўлас нік ква тэ ры аба вя-
за ны пе ра ліч ваць сваю част ку рас хо даў на раз лі ко вы 
ра ху нак та ко га аб' яд нан ня, якое, у сваю чар гу, аплач вае 
рас хо ды па стаў шчы коў па слуг. За па зы ча насць з бо ку 
ўлас ні ка лі чыц ца над звы чай ным зда рэн нем, і кі раў нік 
аб' яд нан ня ад ра зу па чы нае з ім пе ра гаворы, — тлу ма-
чыць член праў лен ня МАМН Ге надзь КА ЛЁ НАЎ. — 
І вось ка лі гэ тыя стасункі не пры но сяць пэў на га пос пе-
ху, то кі раў нік па ві нен ужо па даць іс ка вую за яву ў суд. 
Больш за тое, ка лі ча ла век не пла ціць за па слу гі на пра-
ця гу двух ме ся цаў і бо лей, то ён лі чыц ца не на дзей ным 
пла цель шчы кам і аба вя за ны по тым за пла ціць на пе рад 
да кан ца го да. Ка лі і гэ та га не ро біць, то аб' яд нан не мо-
жа пры му сіць не пла цель шчы ка пра даць сваю ква тэ ру.

Та кую ж прак ты ку вы ка рыс тоў ва юць і ў Кі таі. Ці ка-
ва і тое, што ўлас ні кі і аран да та ры аплач ва юць па слу гі 
на пе рад роў ны мі част ка мі. Гэ та зна чыць, што агуль ная 
га да вая су ма па дзя ля ец ца на 12 час так, якія лю дзі ўно-
сяць на ра ху нак аб' яд нан ня ў пер шых да тах раз лі ко-
ва га ме ся ца (у Бе ла ру сі за ЖКП пла цяць не паз ней за 
25-е чыс ло ме ся ца, які ідзе за раз лі ко вым. — «МС»). 
Пры гэ тым раз лі ко вых цэнт раў і «жы ро вак» у Еў ро пе і 
Кі таі на ват не іс нуе.

— Мож на, ка неш не, раз гля даць і во пыт ін шых кра ін, 
але ён не бу дзе ка рысны ме на ві та для Бе ла ру сі, — лі чыць 
Ге надзь Ге на дзе віч. — Тыя ж аме ры кан цы ў боль шас ці 
вы пад каў жы вуць у пры га ра дзе — у ад на ся мей ных да-
мах, а ў Ра сіі фак тыч на ад сут ні чае сіс тэ ма пра фе сій на-
га кі ра ван ня з дак лад ны мі пра ві ла мі — яны па ста ян на 
змя ня юц ца.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)
Та кая ра бо та вя дзец ца 

з ты мі, хто не пла ціў адзін 
пе ры яд (за апош ні ме сяц), 
або ты мі, хто час ад ча су 
трап ляе ў гэ ты пе ры яд — 
аплач вае раз на не каль кі 
ме ся цаў, на прык лад.

Тыя ж, хто не апла ціў 
за па зы ча насць за адзін 
пе ры яд і ця гам на ступ на га 
ме ся ца (да 25-га), ста но-
вяц ца ўжо «даў жні ка мі на-
ступ на га ўзроў ню», і ме та-
ды ра бо ты з імі ад па вед на 
змя ня юц ца.

— У ме жах пра фі лак-
тыч най ра бо ты з дру го га 
ме ся ца за па зы ча нас ці мы 
на вед ва ем не пла цель шчы-
каў до ма з па пя рэ джан нем. 
У ім пра пі са на, якія ме ры 
іх ча ка юць за не апла ту, і 
па ве дам ля ец ца, што пры 
не па га шэн ні за па зы ча нас-
ці мы мо жам на кі ра ваць 
да ку мен ты на та ры у су для 
здзяйс нен ня вы ка наў ча-
га над пі су або звяр нуц ца 
ў суд. Гэ та пра ду гле джа-
на Жыл лё вым ко дэк сам 
Бела ру сі, — рас тлу ма чы ла 
спе цы я ліст. — Най перш, 
ка неш не, дзей ні ча ем праз 
на та ры у са, але ка лі ёсць 
спрэч кі, то спра ва да хо-
дзіць да су да. Вы ка наў чыя 
над пі сы або іс кі ў суд па 
кож ным даў жні ку, які пра-
цяг лы час не вяр тае даў гі, 
мы здзяйс ня ем кож ныя 
тры ме ся цы.

АРДЦ рас сы лае так са ма 
ліс ты з па ве дам лен нем пра 
даў гі ў РУ УС, упраў лен не 
аду ка цыі, са цы яль най 
аба ро ны, па мес цы ра бо-
ты, каб спе цы я ліс ты гэ тых 
уста ноў так са ма па са дзей-
ні ча лі спаг нан ню, вый шлі 
ў су мес ныя рэй ды па на-
вед ван ні не пла цель шчы-
каў для гу та рак.

Па пя рэ джан не, 
аб ме жа ван не, 
вы ся лен не

Ка лі апла ты ня ма, а тэр-
мін за па зы ча нас ці ўжо пе ра-
вы шае два ме ся цы, згод на з 
па ста но вай Саў мі на № 1466, 
у цэнт ры афарм ля юць па-
пя рэ джан ні аб маг чы мас ці 
пры пы нен ня ка му наль ных 
па слуг. Уру чыць гэ ты да ку-
мент не пла цель шчы кам — 

за да ча па стаў шчы ка па слу-
гі: «Вода ка на ла», «Энер га-
збыту», «Мін га зу». У гэ тым 
вы пад ку на апла ту даў гоў 
да ец ца пяць дзён. У гэ ты 
ж час су пра цоў ні кі ад дзе ла 
пры му со ва га вы ка нан ня 
мо гуць па чы наць вы ка наў-
чае вя дзен не ў да чы нен ні да 
даў жні ка.

— Як і су до выя вы ка-
наў цы, мы так са ма мо жам 
за явіць роз ныя ха дай ніц-
твы: аб' явіць даў жні ка ў 
по шук, за ба ра ніць ка ры-
стан не ма біль най су вяз-
зю, па даць пра шэн не на 
арышт яго аў та ма бі ля ці 
за ба ро ну вы ез ду за мя жу 
(апош нія два аб ме жа ван-
ні — толь кі па ра шэн ні су-
да), — да да ла на чаль нік 
ад дзе ла. — Ка лі ча ла ве ка 

аб мя жоў ва юць у пра ве 
ка ры стан ня тэ ле фо нам ці 
вы ез ду за мя жу, як пра-
ві ла, даў гі па га ша юц ца. 
Ад нак гэ та не пра цуе са 
злос ны мі даў жні ка мі.

На тых, хто не пла ціць 
больш за паў го да, у цэнт-
ры рых ту юць па пя рэ джан-
не аб ад чу жэн ні пры ват най 
ма ё мас ці. Тыя ж, хто жы ве 
ў арэнд ным ці са цы яль ным 
жыл лі, ры зы ку юць пе ра-
ся ліц ца ў менш прыем ныя 
ўмо вы або ўво гу ле па зба-
віц ца жылп ло шчы. Уру ча-
юць да ку мен ты ар га ні за-
цыі, якія на гля да юць за гэ-
тай не ру хо мас цю (як пра-
ві ла, гэ та ЖРЭА ра ё на ці 
яго ад мі ніст ра цыя).

Ця гам го да пас ля вы-
ня сен ня су дом ра шэн ня 
аб ад чу жэн ні даў жнік яшчэ 
мо жа вяр нуць доўг. А вось 
у аран да та раў ці жы ха роў 
са цы яль на га жыл ля пас ля 
ўступ лен ня ў сі лу су до ва га 
ра шэн ня та кой маг чы мас ці 
ўжо, лі чы, ня ма.

Як ста но вяц ца 
даў жні ка мі

Атры маць за ві на ва-
ча насць мож на з роз ных 
пры чын, ад нак вы нік іх 
не апла ты бу дзе ад ноль-
ка вы.

— Рэ гу ляр ныя даў жні-
кі — лю дзі, якія пла цяць 
раз на не каль кі ме ся цаў, 
час та за бы ва юц ца зра біць 
гэ та, не да плач ва юць поў-
ную су му за ка му наль ныя 
па слу гі. Ёсць гра ма дзя не, 
якія пра цяг лы час зна хо-
дзі лі ся за мя жой, ля чы лі ся 
ў баль ні цы, ся дзе лі ў тур-
ме, — акрэс лі ла прад стаў-
ні ца АРДЦ. — Не ка то рыя 
тлу ма чаць на яў насць даў-
гоў за трым кай зар пла ты. 
Яшчэ ад на пры чы на — пер-

ша чар го выя вы пла ты па 
крэ ды тах. Па іх жа боль-
шая пе ня, та му яны важ-
ней шыя, лі чаць жы ха ры.

Не ка то рыя спа сы ла юц-
ца на ад сут насць па ста ян-
на га да хо ду. Час та ўлас ні кі 
прос та не мо гуць да мо віц-
ца па між са бой аб апла це, 
хоць па ста но вай Саў мі на 
№ 571 ды фе рэн цы ру ец ца 
апла та ЖКП шля хам па-
дзе лу ра хун ку па між улас-
ні ка мі. Ад нак зра біць гэ та, 
ка лі ўжо іс нуе доўг, вель мі 
праб ле ма тыч на, бо трэ-
ба да маў ляц ца, а ні хто 
не хоча.

— На за па шва юць даў гі і 
лю дзі, якія не афарм ля юць 

не ру хо масць свое ча со ва ў 
спад чы ну. Ця гам ся мі ме-
ся цаў з дня смер ці ча ла ве-
ка, які адзі но ка пра жы вае, 
доўг мно жыц ца па та ры-
фах, па якіх пла ціў па мер-
лы ўлас нік, пас ля — на ліч-
ва ец ца ўжо па эка на міч на 
аб грун та ва ных та ры фах, 
ка лі ў па мяш кан ні ні хто не 
за рэ гіст ра ва ны, — пад крэс-
лі ла Эла Ла за ра ва. — Даў гі 
накопліваюцца так са ма за 
кошт да бо раў за ва ду. Калі 
«Во да ка нал» пра во дзіць 
звер ку па ка зан няў пры бо-
раў улі ку, су ма ў не ка то рых 
вы пад ках у адзін мо мант 
мо жа ўзрас ці і да 1000—
1500 руб лёў, ка лі ўлас нік 
не дак лад на ўказ ваў ліч бы 
ку ба метраў. І ней кую рас-
тэр мі ноў ку па апла це, як 
вы клю чэн не, мо жа даць 
толь кі па стаў шчык ва ды, 
хоць не аба вя за ны.

Каб не стаць даў жні ком, 
ка лі вы на доў га (больш 
чым на дзе сяць дзён) збі-
ра е це ся з'е хаць з ква тэ ры, 
лепш за га дзя па пя рэ дзіць 
пра гэ та раз лі ко вы цэнтр. 
У та кім вы пад ку вам яшчэ 
і зро бяць пе ра раз лік за не-
ка то рыя ЖКП — пры нам сі, 
за вы ваз, абяс шкодж ван не 
ад хо даў, га ра чую і ха лод-
ную ва ду, ка на лі за цыю, 
газ. За апош нія тры па слу гі 
пе ра раз лік маг чы мы, праў-

да, толь кі ка лі ў вас ня ма 
пры бо раў улі ку ва ды і га зу 
і вам на ліч ва юць пла ця жы 
па нор мах спа жы ван ня.

Для гэ та га не аб ход на 
па даць ад па вед ныя да ку-
мен ты: да вед ку з баль ні цы 
ці са на то рыя з ука зан нем 
тэр мі ну зна хо джан ня там, 
да вед ку з во ін скай час-
ці для сал дат тэр мі но вай 
служ бы. У вы пад ку арэн ды 
жыл ля, а так са ма ка ман-
дзі роў кі, ву чо бы, ад па-
чын ку на да чы да ку мен ты 
мож на ўзяць ва ўста но ве, 
якая рас па ра джа ец ца той 
не ру хо мас цю, дзе вы пэў-
ны час жы лі. Ча ла век, які 
ад бы ваў тэр мін зня во лен-
ня, так са ма мо жа па даць 
да вед ку аб тым, дзе зна-
хо дзіў ся.

Ка лі ж вы бы лі за мя жой, 
то спат рэ бяц ца бі ле ты ці 
ад зна ка аб вы ез дзе за мя-
жу ў паш пар це або па пе ра, 
якая па цвяр джае ва ша зна-
хо джан не на тэ ры то рыі за-
меж най дзяр жа вы (на мо ве 
на шай кра і ны і на леж ным 
чы нам за ве ра ная). Апош-
ні ва ры янт вель мі да ра гі, 
а су ма пе ра раз лі ку лі та-
раль на не каль кі руб лёў, 
так што лепш па ду маць, 
ці вар та яно та го. Мо жа, 
лепш да мо віц ца, каб ва шу 
ка му нал ку нех та аплач ваў 
у ва шу ад сут насць.

Іры на СІ ДА РОК.

ЗА ПЛА ЦІЦЬ НЕЛЬ ГА ЗА ПЛА ЦІЦЬ НЕЛЬ ГА 
ЧА КАЦЬЧА КАЦЬ

Каб не стаць даў жні ком, ка лі вы на доў га 
(больш чым на дзе сяць дзён) 

збі ра е це ся з'е хаць з ква тэ ры, лепш за га дзя 
па пя рэ дзіць пра гэ та раз лі ко вы цэнтр. 
У та кім вы пад ку вам яшчэ і зро бяць пе ра раз лік 
за не ка то рыя ЖКП.

Па мя та е це рэ за нанс ную на ві ну 
аб зной дзе най у ста ліч най ква тэ ры 
па мер лай адзі но кай жан чы не? 
Мы па ці ка ві лі ся су май доў гу.

— Зда ра ец ца, што за па зы ча насць за 
ЖКП спаг наць так і не ўда ец ца, у пры ват-
нас ці, ка лі з дзяр жаў на га жыл ля ча ла ве ка 
вы ся ля юць, а яго даў гі на ім за ста юц ца. 
У тэ о рыі ён ві нен, а на прак ты цы зра зу ме-
ла, што спаг наць з яго неш та ўжо на ўрад 
ці ка лі бу дзе маг чы ма. Што да ты чыц ца 
пры ват на га жыл ля, то тут яшчэ ця жэй 
дасту кац ца да свя до мас ці не пла цель-

шчы ка, асаб лі ва ка лі ён адзі но кі (бы вае, 
што даў гі па га ша юць сва я кі) і не ўпус кае 
ў ква тэ ру. Ана ла гіч ная сі ту а цыя скла ла ся з 
не пла цель шчы цай, якую знай шлі па мер-
лай сё ле та 14 лю та га ў ста ліч най ква тэ ры. 
«Агуль ная су ма доў гу на 31 сту дзе ня гэ та-
га го да скла ла 3155,40 руб ля. З іх доўг — 
1562,79 руб ля і 1592,61 — пе ня. Апош ні раз 
ка му наль ны пла цеж па сту паў 25 жніў ня 
2017 го да. З бо ку су пра цоў ні каў на шай ар-
га ні за цыі пры ня ты поў ны комп лекс мер па 
спаг нан ні за па зы ча нас ці», — пра ка мен та-
ва ла Эла Ла за ра ва.

ЗА ПА ЗЫ ЧА НАСЦЬ — 
БОЛЬШ ЗА ТРЫ ТЫ СЯ ЧЫ РУБ ЛЁЎ
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