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Не ка то рыя ма ла дыя лю дзі, яшчэ не 
су тык нуў шы ся ў рэ аль нас ці з арэнд-
ным жыл лём, ду ма юць, што адзін 
толь кі факт яго атры ман ня вы ра-
шыць ад ну з га лоў ных жыц цё вых 
праб лем. На са мрэч гэ та, бы вае, не 
зу сім так. Ма ла дая па ра — на за вём 
іх Тац ця на і Мі ха іл — па жы лі не ка то-
ры час у вя до мым ста ліч ным жы лым 
комп лек се для ма ла дых на ву коў цаў 
«Ма гістр», але по тым му сі лі доб ра ах-
вот на ад мо віц ца ад арэнд най ква тэ-
ры. Сваю гіс то рыю па га дзі ла ся рас-
ка заць Тац ця на:

— У 2014 го дзе я, скон чыў шы ўні вер-
сі тэт, па раз мер ка ван ні па тра пі ла ў адзін 
з да след чых ін сты ту таў Ака дэ міі на вук. 
Па коль кі мы з му жам не з Мін ска, ад ра зу 
на пі са лі за яву на ін тэр нат. Та ды ж да ве-
да ла ся пра чар гу на арэнд нае жыл лё: да-
мы яшчэ бу да ва лі, іх па він ны бы лі здаць у 
экс плу а та цыю праз не каль кі ме ся цаў. Ах-
вот ных бы ло кры ху больш, чым абя ца ных 
ква тэр. Ад нак з-за не вя лі кай коль кас ці ад-
на па ка ё вак (двух па ка ё выя бы лі да ра жэй-
шыя і па пло шчы іх маг лі зай маць толь кі 
сем'і мі ні мум з двух ча ла век) і з-за та го, 
што абя ца ны для ра бот ні каў на ву кі па ні-

жаль ны ка э фі цы ент не быў пры ме не ны, 
коль касць тых, хто меў па трэ бу ў жыл лі, 
і са міх ква тэр ста ла пры клад на ад ноль-
ка вай. Я, як ма ла ды спе цы я ліст, з са ма га 
па чат ку бы ла ў пер ша чар го вым спі се.

Як рас ка за ла да лей Тац ця на, за яву 
яны на пі са лі ў кан цы жніў ня, па чу лі, што 
да ліс та па да ўсё вы ра шыц ца. По тым тэр-
мін рас цяг ну лі да снеж ня. У рэш це рэшт 
клю чы ад ква тэ ры па ра атры ма ла толь кі 
ў кан цы лю та га.

— Па коль кі дом быў но вы, ква тэ ры 
атры ма лі па жэ ра бю. Нам да ста ла ся 
двух па ка ё вая ква тэ ра на пер шым па вер-
се, яна бы ла па пло шчы кры ху боль шай, 
чым двух па ка ёў кі на па вер хах вы шэй, — 
ка ля 60 квад рат ных мет раў ра зам з бал-
ко нам, — пры гад вае дзяў чы на.

На кух ні ме лі ся і плі та, і ра ка ві на. У ква-
тэ ры быў зроб ле ны ра монт, усё вы гля да ла 
чыс та і аку рат на. Шпа ле ры і сан тэх ні ка, 
праў да, бы лі са мы мі тан ны мі («кра ны па-
ча лі ця чы лі та раль на праз не каль кі ме-
ся цаў»). Мэб лі не бы ло ні я кай, з-за ча го 
па ры па пер шым ча се бы ло цяж ка ва та, бо 
да вя ло ся на бы ваць усё «з ну ля» і ад ра зу: у 
ква тэ ры не ме ла ся на ват та бу рэт кі. Су се-
дзя мі Та ні і Мі шы бы лі вы ключ на ра бот ні кі 
Ака дэ міі на вук, та му шум на бы ло толь кі 

пад час пе ра ез ду і ра мон ту ва ўсіх і ад ра зу, 
пас ля ні я кіх праб лем не ўзні ка ла.

З-за ча го ж па ра му сі ла ад мо віц ца ад 
та ко га доў га ча ка на га яшчэ зу сім ня даў на 
арэнд на га жыл ля?

— Па мер пла ты за ква тэ ру скла даў 
270—280 руб лёў ра зам з ка му наль ны мі 
пла ця жа мі, — ка жа Тац ця на. — Га лоў най 
пры чы най ад мо вы ад арэнд на га жыл ля 
ста ла тое, што ся рэд ня ме сяч ны за ро бак у 
мя не на той час быў ка ля 250 руб лёў. Ква-
тэ ра «пры вяз ва ла» да ра бо ты, бо да га вор 
за клю чаў ся на час пра цоў ных ад но сін. Та му 
па ўста ваў вы бар: або ўсе гро шы ад да ваць 
за арэнд нае жыл лё, як быц цам бы «тан-
нае», або мя няць ра бо ту і пе ра яз джаць на 
здым ную ква тэ ру. Мы з му жам зра бі лі вы-
бар на ка рысць дру го га ва ры ян та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Пра тое, хто з ма ла дых спе-
цы я ліс таў мо жа прэ тэн да ваць 
на арэнд нае жыл лё, якія да ку-
мен ты для гэ та га па трэб ны і як 
уво гу ле атры маць бюд жэт ныя 
мет ры, рас каз вае наш ка рэс-
пан дэнт, якая ўжо больш за 
паў го да жы ве ў та кой ква тэ-
ры.

Яно вам са праў ды 
трэ ба?

Перш за ўсё вар та па чаць з цвёр-
да га ра зу мен ня, што вам «гэ та» са-
праў ды па трэб на. «Па ля ван не» на 
арэнд нае жыл лё — спра ва ня лёг-
кая, та му лепш ад ра зу ўзва жыць 
свае сі лы. Пры чым даты чыц ца гэ та 
як фі зіч ных, так і ма раль ных вы дат-
каў. Доб ра, ка лі по бач з ва мі бу дзе 
та кі ж, як і вы, зма гар за бюд жэт ныя 
мет ры.

Акра мя «ка ман ды», са браць трэ-
ба і па кет да ку мен таў. Ад зна чу ад-
ра зу, што ў Мін ску, на прык лад, у за-
леж нас ці ад ра ё на пе ра лік не аб ход-
ных па пер мо жа вар' і ра вац ца, та му 
лепш аса біс та за га дзя да ве дац ца, 
ча го ад вас ча ка юць. Уво гу ле, не-
аб ход на зра біць ко пію пра цоў на га 
да га во ра, на кі ра ван ня на пра цу (за-
ві зі ра ваў шы іх у ад дзе ле кад раў), 
паш пар та, дып ло ма аб аду ка цыі, 
пра цоў най кніж кі. Так са ма трэ ба 
ўзяць да вед ку аб ад сут нас ці пра-
ва на аб' ек ты не ру хо май ма ё мас ці 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Па мя тай це, 

ула даль ні ку па ла цаў бюд жэт ныя 
мет ры «не све цяць». Не аб ход на і 
да вед ка аб жы лым па мяш кан ні і 
«скла дзе» сям'і (дзе вы за рэ гіст ра-
ва ныя). Ад ным з най важ ней шых да-
ку мен таў з'яў ля ец ца ін ды ві ду аль нае 
ха дай ніц тва за под пі сам кі раў ні ка 
ар га ні за цыі, у якую вы бы лі на кі ра-
ва ны як ма ла ды спе цы я ліст.

Пра ва на пер ша чар го вае пра-
да стаў лен не 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 згод на 
з Па ла жэн нем аб улі ку гра ма дзян, 
якія ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, і аб па рад ку пра-
да стаў лен ня жы лых па мяш кан няў 

дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду, 
за цвер джа на га Ука зам Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 16.12.2013 
го да №563 «Аб не ка то рых пы тан нях 
пра ва во га рэ гу ля ван ня жыл лё вых 
ад но сін», ма юць гра ма дзя не ў су-
вя зі з ха рак та рам пра цоў ных (служ-
бо вых) ад но сін з лі ку ма ла дых спе-
цы я ліс таў, якія атры ма лі аду ка цыю 
за кошт рэс пуб лі кан ска га і (або) 
мяс цо вых бюд жэ таў і пры бы лі па 
раз мер ка ван ні, суд дзяў, пра ку рор-
скіх ра бот ні каў, ва ен на слу жа чых, 
на ву коў цаў і інш. (пункт 77).

Тры маць ру ку 
«на пуль се»

Пра на яў насць сва бод ных арэнд-
ных ква тэр у Мін ску па ве дам ля ец-
ца на сай це Мін гар вы кан ка ма. Але 
я па ра і ла б са чыць за «га ра чым 
жыл лём» на сай тах ад мі ніст ра-
цый ра ё наў ста лі цы. Там звест кі аб 
бюд жэт ных мет рах з'яў ля юц ца тро хі 
хут чэй, а ўжо по тым гэ тая ін фар ма-
цыя гру пу ец ца на адзі най ста рон цы 
гар вы кан ка ма. Тут трэ ба ра зу мець, 
якую ро лю ады гры вае час. Пас ля 
за кан чэн ня тэр мі ну пры ёму за яў га-
лоў ным прэ тэн дэн там на ква тэ ру 
ста но віц ца ме на ві та той, хто пер-
шым па даў да ку мен ты. Не каль кі ра-
зоў са ма ста на ві ла ся «за клад ні цай» 
хві лі ны. Вель мі крыўд на, ка лі пе рад 
тва ім но сам па да юць за яву на тое ж 
жыл лё, што і ты...

Яшчэ мінулай вяс ной у ста лі цы 
іс на ва ла прак ты ка па ве дам ляць 

пра арэнд нае жыл лё 
«за га дзя». Так, ін фар-
ма цыя аб на яў нас ці 
ква тэр у тым ці ін шым 
ра ё не го ра да маг ла 
з'я віц ца на пя рэ дад ні 
ве ча рам, у той час ка-
лі да ку мен ты пры ма-
лі ся толь кі на заўт ра 
з 8 га дзін ран ку. Каб 
быць пер шы мі, лю дзі 
лі та раль на на ча ва лі 
ка ля ад мі ніст ра цый. 
І гэ та, трэ ба ад зна-
чыць, пра ца ва ла, пра ве ра на. Цяпер 
пра сва бод ныя жы лыя па мяш кан ні 
па ве дам ля ец ца толь кі ў дзень пры-
ёму да ку мен таў.

Па мя тай це, што «па го ня» за 
арэнд ным жыл лём з ча сам пе ра-
тва ра ец ца ў ра бо ту, на якую трэ ба 
ха дзіць рэ гу ляр на і заўж ды свое-
ча со ва. Та му, каб не «пра спаць», 
тры май це заў сё ды ад кры ты мі за-
клад кі з бюд жэт ны мі ква тэ ра мі на 
тэ ле фо не, кам п'ю та ры, план шэ це. 
Я, на прык лад, 12 ра зоў па да ва ла 
да ку мен ты, і толь кі тры нац ца ты 
стаў шчас лі вым.

Са ма па да ча ўсіх гэ тых не аб ход-
ных па пе рак — пра цэ ду ра не скла-
да ная. Да па ке та да ку мен таў, які 
прос та па змаў чан ні па ві нен быць 
заў сё ды з ва мі, трэ ба яшчэ на пі саць 
за яву на ўжо кан крэт ную, абра ную 
ва мі ква тэ ру (з ука зан нем ад ра са). 
Узор за явы мож на за пы таць у «Ад-
ным акне». Тэр мін раз гля ду ва ша га 
зва ро ту — ме сяц. Аб лю бым ра шэн-
ні вам па він ны па ве да міць пісь мо ва. 
Па да ваць да ку мен ты на арэнд нае 
жыл лё мож на ў лю бы ра ён Мін ска 
не за леж на ад та го, дзе зна хо дзіц ца 
ва ша ра бо та.

Ква тэ ра ўсё ж ча со вая...
Яшчэ адзін важ ны ас пект даты-

чыц ца та го, ці мо жа це вы адзін, без 
му жа/жон кі, дзя цей, прэ тэн да ваць 
на двух-трох па ка ё вую ква тэ ру? За-
ка на даў ства не ўтрым лі вае нар ма-
ты ваў па гэ тым пы тан ні. Вя до ма, 
што ў ста лі цы іс нуе прак ты ка пра-
да стаў ляць арэнд ную ква тэ ру зы-
хо дзя чы з коль кас на га скла ду сям'і 
прэ тэн дэн та з раз лі ку 15—20 ква-
дратных мет раў на ча ла ве ка. Так, 
адзі но кі прэ тэн дэнт або жон ка з 
му жам мо гуць прэ тэн да ваць на 
ад на па ка ёў ку, з ад ным дзі цем — 

на двух па ка ёў ку і г.д. Для пер ша-
чар га ві коў па доб нае жыл лё заў сё-
ды да ец ца на пе ры яд пра цоў ных 
(служ бо вых) ад но сін, і ска са ван не 
пра цоў на га да га во ра з'яў ля ец ца 
пад ста вай для вы ся лен ня. Трэ ба 
па мя таць, што арэнд ную ква тэ ру 
мож на стра ціць без пра да стаў лен-
ня якой-не будзь аль тэр на ты вы і ў 
вы пад ках за па зы ча нас ці па арэнд-
най пла це або за ка му наль ныя пла-
ця жы больш чым за два ме ся цы, 
зда чы аран да ва на га жыл ля трэ цім 
асо бам.

Што ты чыц ца пра жы ван ня ў ква-
тэ ры, то зра біць мі ні маль ны кас ме-
тыч ны ра монт вам ні хто не за ба ра-
няе, а вось цал кам мя няць знеш ні 
вы гляд ква тэ ры не рэ ка мен ду ец-
ца. Пла та за ка ры стан не арэнд най 
ква тэ рай уклю ча ец ца ў жы роў ку. 
Кошт за ле жыць ад пло шчы жы-
ло га па мяш кан ня. Напры кла д, за 
22 квад рат ныя мет ры прый дзец ца 
за пла ціць ка ля 18 руб лёў (без улі-
ку ка му наль ных па слуг). Тут пры 
раз лі ку па ме ру арэнд най пла ты 
пры мя ня ец ца да дат ко вы па ні жаль-
ны ка э фі цы ент 0,2. Так са ма кошт 
за ле жыць і ад раз мя шчэн ня ква тэ-
ры. У цэнт ры го ра да арэнд ная пла-
та бу дзе боль шай, чым на ўскра і не 
ста лі цы. Ква тэ ры пра па ну юц ца або 
ў но ва бу доў лях, або з жыл лё ва га 
фон ду, які вы зва ля ец ца (паў тор нае 
за ся лен не).

Най маль нік мае пра ва пра пі-
сац ца сам і пра пі саць чле наў сва ёй 
сям'і (му жа/жон ку, дзя цей) у аран-
да ва най ква тэ ры. Жы лыя па мяш-
кан ні ка мер цый на га вы ка ры стан ня 
ка му наль на га жыл лё ва га фон ду не 
мо гуць быць пры ва ты за ва ныя і не 
пе ра да юц ца ў спад чы ну.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.
asmykovіch@zvіazda.by

Та кое жа да нае 
лож ка-мес ца...

Мінск — го рад сту дэнц кі. Уся го на яго тэ ры то-
рыі раз мя шча юц ца 353 ін тэр на ты роз ных фор-
маў улас нас ці. У 118 з іх пра жы ва юць сту дэн ты 
і на ву чэн цы пра фе сій на-тэх ніч ных і ся рэд ніх 
спе цы яль ных на ву чаль ных уста ноў. Ня даў на 
бы лі аб ве шча ны пе ра мож цы мінск ага га рад-
ско га кон кур су на леп шы ін тэр нат.

Леп шым для на ву чэн цаў пры зна ны ін тэр нат 
Мінска га дзяр жаў на га пра фе сій на-тэх ніч на га ка-
ле джа ман таж ных і пад' ём на-транс парт ных ра бот 
(ву лі ца Бу дзён на га, 8а). Дру гое і трэ цяе мес цы за ня-
лі ад па вед на ін тэр на ты Мінск ага дзяр жаў на га пра-
фе сій на га лі цэя бу даў ніц тва №12 (ву лі ца Ус ход няя, 
170) і Мінск ага дзяр жаў на га ме ха ні ка-тэх на ла гіч на га 
пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа (ву лі ца Ка зін ца, 19, 
кор пус 2).

У на мі на цыі «Леп шы сту дэнц кі ін тэр нат» ула даль-
ні кам пер ша га мес ца стаў ін тэр нат Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та (ву лі ца Баб руй-
ская, 27). На дру гім мес цы апы нуў ся ін тэр нат №3 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та (ву лі ца Кур-
ча та ва, 6). На трэ цім — ін тэр нат Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та фі зіч най куль ту ры (пра спект 
Пе ра мож цаў, 105). У спе цы яль най на мі на цыі за «Леп-
шую ар га ні за цыю ідэа ла гіч най і вы ха ваў чай ра бо ты 
са сту дэнц кай мо лад дзю ў ін тэр на це» ўзна га ро дзі лі 
ін тэр нат №7 БНТУ (ву лі ца Сур га на ва, 27, кор пус 2).

Уся го ў сту дэнц кіх ін тэр на тах у ста лі цы пра жы вае 
больш за 50 ты сяч бу ду чых дып ла ма ва ных спе цы я-
ліс таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

Як атры маць арэнд нае жыл лё
АД ТЭ О РЫІ 

ДА ПРАК ТЫ КІ
АФІ ЦЫЙ НА

На стас ся ПА ПКО ВА, га лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла пра ва вой ра бо-
ты і рэа лі за цыі жыл лё вай па лі ты кі ўпраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі 
Мін гар вы кан ка ма:

— Пер шыя за явы на арэнд нае жыл лё ў су вя зі з ха рак та рам пра цоў ных 
(служ бо вых) ад но сін служ бы «Ад но акно» ад мі ніст ра цый ра ё наў Мін ска 
або вы кан ка маў па ча лі пры маць з кра са ві ка 2014 го да, ка лі ўсту піў у сі лу 
Указ Прэ зі дэн та №563. Ра ней та кое пра ва бы ло пра да стаў ле на толь кі 
вай скоў цам.

У 2016 го дзе ў Мін ску не бы ло за пла на ва на бу даў ніц тва арэнд на га 
жыл ля, у су вя зі з чым фонд жы лых па мяш кан няў гэ та га ты пу фар мі-
ра ваў ся ў асноў ным толь кі з лі ку вы зва ля е мых жы лых па мяш кан няў, 
коль касць якіх ад нос на не вя лі кая. Пры гэ тым по пыт на та кое жыл лё 
знач на пе ра вы шае яго пра па но ву. Летась у ста лі цы фонд ка му наль на га 
арэнд на га жыл ля па поў ніў ся ўся го толь кі 100 ква тэ ра мі ў двух да мах па 
ву лі цы Сол ты са. З іх 30 ква тэр (з агуль най коль кас ці не за се ле ных жы-
лых па мяш кан няў толь кі 30% у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам мо гуць 
вы ка рыс тоў вац ца на мэ ты за бес пя чэн ня арэнд ным жыл лём асоб, якія 
ма юць пер ша чар го вае пра ва на яго атры ман не) бы лі пра да стаў ле ны 
пер ша чар га ві кам, у тым лі ку і ма ла дым спе цы я ліс там.
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А тым ча самА тым ча сам

«МА ГІСТР» НА ДЗЕЙ НЕ СПРАЎ ДЗІЎ
І ін тэ лі гент ныя су се дзі не да па маг лі

І так бы ваеІ так бы вае

Трэ ба доб ра 
па ста рац ца...

...каб на рэш це атры маць жа да нае.
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