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Дру гі ва ры янт пра ду гледж вае са ма стой-
ны по шук. Так, у ін тэр нэ це сён ня шмат аб' яў 
і на ват спе цы я лі за ва ных рэ сур саў, дзе ўсе 
бу ду чыя ква та ран ты «бе лыя і пух на тыя». Да-
вя раць та кой ін фар ма цыі з гла баль най сет кі 
мо гуць толь кі во пыт ныя ква тэ раз дат чы кі, 
якія ве да юць у гэ тай сфе ры ўсе маг чы мыя 
«хіт ры кі». Та му лепш да ве рыц ца пра фе сі-
я на лам гэ та га сег мен ту рын ку жыл лё вай 
не ру хо мас ці. У пры ват нас ці, спе цы я ліс ты 
сва і мі спе цы фіч ны мі па пя рэд ні мі пы тан ня мі 
пад бя руць вам па трэб на га клі ен та, а су мніў-
ныя ва ры ян ты ад кі нуць. Больш за тое, гро-
шы за свае па слу гі агенц твы не ру хо мас ці 
звы чай на бя руць не з гас па да роў жыл ля, а 
з бес ква тэр ных клі ен таў.

Да афі цый на га афарм лен ня 
трэ ба па ды хо дзіць сур' ёз на 

Тут ад ра зу на га даю, што ле тась па чаў 
дзей ні чаць ад па вед ны ўказ кі раў ні ка на-
шай дзяр жа вы, згод на з якім за ба ра ня ец ца 
зда ваць у арэн ду жыл лё, якое бы ло па бу-
да ва на з вы ка ры стан нем іль гот на га крэ-
ды ту. Ад па вед ны да звол на та кую арэн ду 
мяс цо выя ўла ды мо гуць даць у вы ключ ных 
вы пад ках.

Са мыя вя лі кія шан цы на яго атры ман не 
сён ня ў ма ці-адзі но чак: да гэ тай ка тэ го рыі 
сла ба а ба ро не ных стаў лен не больш ла яль-
нае. Вар та спра ба ваць і ў тым вы пад ку, ка лі 
вы пла ці це за аду ка цыю дзя цей і мо жа це гэ-
та да ку мен таль на да ка заць. Ёсць рэ аль ныя 
шан цы на да звол і та ды, ка лі шмат срод каў 
ідзе на ля чэн не, аль бо ка лі пас ля бу даў ніц-
тва жыл ля ад бы ло ся ска са ван не шлю бу ці, 
не дай Бо жа, смерць улас ні ка жыл ля або 
чле на сям'і. У лю бым вы пад ку пе рад тым як 
ад да ваць да ку мен ты на атры ман не да зво лу, 
не аб ход на са браць раз на стай ныя да вед кі 
аб усіх вы дат ках.

Ка лі я раз маў ляў на гэ ты конт са спе-
цы я ліс та мі мяс цо ва га маш та бу, то ў мя не 
скла ла ся ўра жан не, што чы ноў ні кі прос та не 
пад рых та ва ны да та кой сі ту а цыі. Яны ні бы 
ба яц ца раз да ваць да зво лы, та му што са мі 
па куль дас ка на ла не ве да юць, ка му мож на, 
а ка му — не. Маг чы ма, пе ра жы ва юць, што 
за ліш ні вы да дзе ны да ку мент ад на чаль ства 
атры ма юць па «шап цы». Так, гэ та цяж ка, 
але спра ба ваць трэ ба.

А тым, хто вы ра шыў абы сці за кон, на га-
даю, што за зда чу ква тэ ры, якая па бу да ва на 
па льгот ным крэ ды це, сён ня пра ду гле джа-
ны штраф у па ме ры ад 4 да 30 ба за вых 
ве лі чынь. У тым вы пад ку, ка лі на пра ця гу 
го да пас ля на кла дан ня ад мі ніст ра цый на га 
спаг нан ня па ру шэн не ад бу дзец ца паў тор на, 
штраф бу дзе вар' і ра вац ца ўжо ў па ме ры ад 
30 да 50 ба за вых ве лі чынь. З гэ тым ра за-
бра лі ся.

Ця пер мы раз гле дзім ва ры янт, ка лі жыл-
лё па бу да ва на без дзяр жаў най пад трым кі ці 
ка лі ўла даль нік цал кам раз лі чыў ся па льгот-
ным крэ ды це. З да па мо гай пра фе сі я на лаў 

ча ла век ад шу каў ква та ран таў і ад пра віў ся 
за паў няць да га вор у мяс цо вы раз лі ко ва-да-
ве дач ны цэнтр жыл лё ва-экс плу а та цый най 
служ бы. У ЖЭ Се юрыс ты цэнт ра да дуць 
вам ты па вы «да га вор най му жы ло га па мяш-
кан ня ў да мах пры ват на га жыл лё ва га фон-
ду гра ма дзян». Гэ ты да ку мент быў рас пра-
ца ва ны яшчэ ў 2006 го дзе, та му спрэч ных 
ню ан саў там ха пае. На га даю, што да га вор 
за паў ня ец ца і пад піс ва ец ца ква та ран там, 
улас ні кам ква тэ ры і паў на лет ні мі гра ма дзя-
на мі, якія за рэ гіст ра ва ны ў гэ тым жы лым 
па мяш кан ні.

У да га во ры лепш за паў няць
усе пунк ты 

Ужо на дру гой ста рон цы да ку мен та пра-
па ну ец ца за поў ніць гра фу «Най ма да вец дае 
ў ка ры стан не най маль ні ку і чле нам яго сям'і 
на ступ ную ма ё масць». Тут ма ец ца на ўва зе 
мэб ля, ней кія бы та выя пры бо ры (ха ла дзіль-
нік, тэ ле ві зар, праль ная ма шы на) і ін шая 
ма ё масць па дро бя зі. Гэ тую гра фу не аб ход-
на за паў няць аба вяз ко ва і па поў ным дак-
лад ным спі се. Бы ва юць роз ныя жыц цё выя 
сі ту а цыі, а ў су дзе раз гля да юць вы ключ на 
да га вор. Ка лі не пра пі са на там ней кая ма-
ё масць, зна чыць, яе і не бы ло. Спе цы я ліс ты 
агенц тваў рас каз ва лі мне шмат з іх прак-
ты кі. На прык лад, па сва ры лі ся гас па да ры 
ква тэ ры з ква та ран та мі і апош нія з'е ха лі. А 
ра зам з імі з ква тэ ры знік лі люс тэр кі, ды ва-
ны, жур наль ны сто лік і на ват ста рая люст ра. 
Ме на ві та гэ та га ў да га во ры і не бы ло.

Са мым ад каз ным мо ман там ста не за паў-
нен не пунк та 3.2, дзе най маль нік аба вя за ны 
«ўно сіць пла ту за ка ры стан не жы лым па-
мяш кан нем, а па ўзгад нен ні ба коў так са ма 
пла ту за ка му наль ныя па слу гі ў тэр мін і ў па-
ме ры…» Мно гія не за паў ня юць і гэ ты пункт, 
або пра піс ва юць ад па вед ныя ліч бы толь кі 
част ко ва. Адзін зна ё мы ква тэ раз дат чык па-
ве да міў, што яны з ква та ран там да мо ві лі ся 
аб гэ тым па лю боў на. Ча ты ры ме ся цы сям'я 
пла ці ла спраў на па да моў ле нас ці, а по тым 
муж па сва рыў ся з жон кай і з'е хаў. Жан чы-
на з сы нам-школь ні кам па ча ла аплач ваць 
толь кі ка му наль ныя па слу гі, бо ў да га во ры 
дак лад ных ліч баў па пла це за ка ры стан не 
ква тэ рай не бы ло. На коль кі мне вя до ма, 
яна з'е ха ла толь кі праз шэсць ме ся цаў, ка лі 
скон чыў ся тэр мін да га во ра. По тым быў суд, 
які зна ё ма му гро шай так і не вяр нуў…

Тут ёсць адзін слуш ны ню анс. За пі са ны 
ў да га вор уз ро вень апла ты за ка ры стан не 
жы лым па мяш кан нем за ста ец ца ня змен-
ным на ўвесь тэр мін дзе ян ня да га во ра. На-
прык лад, ка лі ўчо ра арэн да ад на па ка ё вай 
ква тэ ры ў ста лі цы ацэнь ва ла ся ў 200 до ла-
раў, а сён ня ста ла 350, то ква та рант бу дзе 
пла ціць па мі ні му ме — на пра ця гу го да або 
двух, у за леж нас ці ад умоў да га во ра.

Ка лі ўваж лі ва па чы таць ты па вы да га вор, 
то склад ва ец ца ўра жан не, што да ку мент, у 
пер шую чар гу, аба ра няе пра вы ква та ран таў 
і ў мен шай сту пе ні — улас ні ка жыл ля. Па-
пер шае, па гля дзець на стан сва ёй ква тэ ры 
гас па дар мо жа толь кі ў пры сут нас ці най-

маль ні ка і ў час, які не аб ход на па пя рэд не 
ўзгад ніць з ква та ран там. Ад нак ква та рант 
мо жа «хіт рыць» і доў гі час гас па да ра ў ква-
тэ ру не пус каць. У да ку мен це па доб ная сі-
ту а цыя ні як не пра пі са на. Так, да га вор мо жа 
быць ска са ва ны па ўзгад нен ні ба коў ці па 
па тра ба ван ні ўлас ні ка, ка лі най маль нік не 
пла ціць за жыл лё больш чым два ра зы за-
пар або ка лі ква та рант вы ка рыс тоў вае жы-
лое па мяш кан не не па пры зна чэн ні. Больш 
за тое, пры та кім «іні цы я тыў ным» ска са-
ван ні да га во ра гас па дар жыл ля па ві нен за 
тры ме ся цы ад пра віць ква та ран ту пісь мо вае 
па пя рэ джан не з тлу ма чэн ня мі ма ты ваў гэ-
та га ска са ван ня. Дык што, каб «па пра сіць» 
дрэн на га ква та ран та з ха ты, трэ ба, каб ён 
тры ме ся цы жыў і не пла ціў? А з дру го га 
бо ку, у да га во ры пра пі са на, што най маль нік 
мо жа ў лю бы час ска са ваць гэ ты да га вор 
пас ля та го, як вы ка нае свае аба вяз кі пе рад 
ква тэ раз дат чы кам.

Каб аба ра ніць улас ні ка жыл ля ад за над та 
ра зум ных най маль ні каў, ёсць ад но вый сце. 
Трэ ба ў гэ ты ты па вы да га вор унес ці да дат-
ко вае па гад нен не. Вось у гэ тым па гад нен ні 
дас ка на ла ўсе спрэч ныя ню ан сы і пра пі саць. 
Так, па доб ную па пе ру за тры хві лі ны не за-
поў ніш, але яна вар тая та го.

Фік са ва ны па да так 
і дэк ла ра цыя 

Пас ля та го, як да га вор най му жы ло га па-
мяш кан ня бу дзе за рэ гіст ра ва ны ў юрыс таў 
ЖЭ Са, не аб ход на стаць на ўлік у пад атко-
вай ін спек цыі па мес цы жы хар ства. Спе-
цы я ліс ты ін спек цыі да дуць вам ра ху нак, на 
які не аб ход на бу дзе што ме сяц пе ра ліч ваць 
фік са ва ны па да ход ны па да так. На га даю, 
што ў ста лі цы Са ве там дэ пу та таў з пер шых 
дзён са ка ві ка па доб ныя пад атко выя стаў кі 
бы лі па вя лі ча ны.

Та кія стаў кі для Мін ска вы зна ча юц ца ў 
за леж нас ці ад эка но мі ка-пла ні ро вач най зо-
ны здым на га жыл ля. Так, стаў ка па да тку 
на жы лыя па мяш кан ні (за кож ны па кой) у 
пер шай эка но мі ка-пла ні ро вач най зо не скла-
дзе 200 ты сяч руб лёў у ме сяц, у дру гой — 
170 ты сяч, у трэ цяй і чац вёр тай — 140 ты-
сяч, у пя тай — 120 ты сяч руб лёў. За ўва жу, 
што ра ней за зда чу жыл ля ў пер шай зо не 
ква тэ раз дат чык што ме сяц вы плач ваў у 
бюд жэт 135 ты сяч, у дру гой — 110 ты сяч, 
у трэ цяй, чац вёр тай і пя тай зо нах — 95 ты-
сяч руб лёў.

Тут за ўва жу, што фік са ва ныя па ме ры 
пад атко вых ста вак пры мя ня юц ца та ды, ка-
лі агуль ны да ход пры ват на га ўлас ні ка ад 
зда чы па мяш кан няў за год не пе ра вы сіў 
37,835 млн руб лёў. Гэ та сё ле та. Па мі ну-
лым го дзе гра ніч ны мак сі маль ны да ход ад 
зда чы жы лых па мяш кан няў у арэн ду скла-
даў 33,1 млн руб лёў. Ка лі ле тась гас па дар 
жыл ля атры маў ад та кой арэн ды боль шы 
да ход, та ды яму не аб ход на нес ці дэк ла ра-
цыю аб да хо дах па вы ні ках го да ў пад атко-
вую ін спек цыю. Там яму на лі чаць па да так 
па стаў цы 12% ад су мы да хо ду.

Сяр гей КУР КАЧ.

Эка ла гіч ная ак цыя «Мы ве да ем, як 
збі раць не бяс печ ныя ад хо ды» ад бы-
ла ся ў Мас тах.

Як ужо па ве дам ля ла «Звяз да», у рам ках 
пра ек та ЕС/ПРА АН «Са дзей ні чан не раз віц-
цю ўсё аб дым най струк ту ры між на род на га 
су пра цоў ніц тва ў га лі не ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» 
апра боў ва ец ца су час ная сіс тэ ма па асоб-
на га збо ру і пе ра пра цоў кі ка му наль ных 
ад хо даў. Пры чым гэ та 
важ на не толь кі для Мас-
тоў шчы ны — яна мо жа 
стаць во пыт най «пля цоў-
кай» для ін шых рэ гі ё наў 
на шай кра і ны. І гэ та да-
ты чыц ца не толь кі спе-
цы яль ных кан тэй не раў, 
тэх ні кі для збо ру і сар та-
ван ня ад хо даў, але і рас-
тлу ма чаль най 
пра цы з мяс цо-
вы мі жы ха ра-
мі. Асаб лі вая 
ўва га на да ец-
ца школь ні кам 
з раз лі кам на 
тое, што яны 
не толь кі са мі 
за сво яць пра ві-
лы гра мат на га 
абы хо джан ня з 
ад хо да мі, але і 
па зна ё мяць з 
імі сва іх ста рэй-
шых сва я коў.

Ле тась, на прык лад, школь ні кі ў рам ках 
пра ек та пра вя лі ў Мас тах «смец це вую» ак-
цыю, ка лі дзеці не прос та на во дзі лі па ра-
дак у пар ку на бе ра зе Нё ма на, а ву чы лі ся 
па дзя ляць смец це на 5 ка тэ го рый — плас-
тык, па пе ра, шкло, бія ла гіч ныя і змя ша ныя 
ад хо ды. А ня даў на ўва гу мас тоў скіх школь-
ні каў пры цяг ну лі да збо ру не бяс печ ных ад-
хо даў — а дак лад ней, ба та рэ ек.

Чым не бяс печ ная ба та рэй ка? Аб гэ тым 
юным мас таў ча нам рас ка заў Ва дзім ЗУБ-
РЫЦ КІ, тэ ма тыч ны ка ар ды на тар пра-
ек та па пы тан нях абы хо джан ня з ка му-
наль ны мі ад хо да мі:

— На ша жыц цё не маг чы ма ўя віць без 
элект рон ных пры бо раў (пуль ты дыс тан-
цый на га кі ра ван ня, ма біль ныя тэ ле фо ны, 
план шэ ты, ноў тбу кі і кам п'ю та ры, цац кі і 
г. д.). І ва ўсіх вы ка рыс тоў ва юц ца роз на га 
ты пу эле мен ты сіл ка ван ня — ба та рэй кі і 
аку му ля та ры. За год у ад ной сям'і, па пад-
лі ках экс пер таў, мо жа ўтва рац ца ад 100 да 
500 гра маў вы ка ры ста ных ба та рэ ек. Іх до-
ля скла дае ка ля 50% у агуль ным аб' ёме 
так січ ных ма тэ ры я лаў, што трап ля юць у 
цвёр дыя бы та выя ад хо ды. Пры чым ка лі не 
са браць ба та рэй кі асоб на ад ін шых ад хо-
даў, то зра біць гэ та на па лі го не ўжо прак-
тыч на не маг чы ма. І да лей шыя на ступ ствы, 
ка лі яны трап ля юць у на ва коль нае ася-
род дзе, вель мі сур' ёз ныя. Ад на так зва ная 
паль чы ка вая ба та рэй ка здоль ная атру ціць 
да 1 куб. м гле бы аль бо 400 літ раў ва ды. 
Пры гэ тым цяж кія ме та лы (цынк, маг ній, 
сві нец, ртуць…) і ін шыя не бяс печ ныя рэ чы-
вы, якія ёсць у ба та рэй ках, мо гуць тра піць 
у ар га нізм ча ла ве ка, вы клі каў шы атру чэн ні 
і роз ныя за хвор ван ні. Вось ча му важ на са-
браць ба та рэй кі ад ра зу пас ля за кан чэн ня 
тэр мі ну іх ра бо ты.

Збор ба та рэ ек з іх да лей шай пе ра-
пра цоў кай — спра ва вель мі за трат ная. 
Бе ла русь толь кі праз ней кі час змо жа 
рэа лі за ваць гэ тыя за ду мы. На дум ку Ва-
дзі ма Зуб рыц ка га, трэ ба вы зна чыць ра-
цы я наль ны для кра і ны ва ры янт з пунк ту 
гле джан ня эка ло гіі і эка но мі кі: бу да ваць 
улас ную пе ра пра цоў чую вы твор часць для 
не бяс печ ных ад хо даў аль бо ска рыс тац-
ца маг чы мас ця мі за меж жа? Пры гэ тым у 

лю бым вы пад ку не аб ход на ства рыць не 
фраг мен тар ную, як ця пер (у асоб ных ганд-
лё вых кроп ках), а шы ро кую сіс тэ му збо ру 
тых жа ба та рэ ек.

На гэ та і на кі ра ва ны пра ект у Мас тах. 
На ба зе ра ён на га прад пры ем ства жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі ўжо аб ста ля ва-
ны 3 пунк ты пры ёму не бяс печ ных ад хо даў 
ад на сель ніц тва, ку ды мож на здаць ад пра-
ца ва ныя лю мі нес цэнт ныя лям пы і ба та рэй-

кі. Гэ тыя пунк ты асна шча ны ад па вед ны мі 
кан тэй не ра мі для вя лі кай коль кас ці ад хо-
даў. А каб па шы рыць сіс тэ му збо ру, зра-
біць яе для мяс цо вых жы ха роў больш зруч-
най, па тра бу юц ца не вя лі кія кан тэй не ры з 
уста ноў кай у роз ных гра мад скіх бу дын ках. 
Які мі яны маг лі б быць, пра дэ ман стра ва-
лі мас тоў скія школь ні кі пад час ак цыі «Мы 
ве да ем, як збі раць не бяс печ ныя ад хо ды». 
З кар до ну, атры ма на га ад ар га ні за та раў, 
яны са бра лі спе цы яль ныя кан тэй не ры для 
збо ру ба та рэ ек. Пры чым атры ма лі ся не 
«бліз ня ты», а кож ны — па за ду ме аў та ра, 
з ма люн ка мі і сва ім по гля дам на праб ле му, 
па жа дан ня мі тым, хто ўба чыць гэ ты кан-
тэй нер і за хо ча ім ска рыс тац ца.

На прык лад, ву ча ні ца гім на зіі № 1 Алё-
на ВО ЛА ВА, ра бо ту якой пры зна лі леп-
шай, на шу ад каз насць пе рад пры ро дай вы-
ка за ла так: «Ад на ба та рэй ка за бі вае двух 
во жы каў». Яе кан тэй нер, да рэ чы, за бра лі 
ў ста лі цу, дзе ён бу дзе слу жыць для збо ру 
ба та рэ ек у бу дын ку прад стаў ніц тва ЕС у 
Бе ла ру сі. Па роз ных ад ра сах на кі ра ва лі ся 
і ін шыя кан тэй не ры, вы раб ле ныя юны мі 
мас таў ча на мі. Мож на не су мня вац ца, што 
ка лі бу дзе пра па но ва, то да гэ тай спра вы 
з за да валь нен нем пад клю чац ца і дзе ці з 
ін шых рэ гі ё наў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Пра цяг тэ мы Пра цяг тэ мы   ��

АД НА БА ТА РЭЙ КА ЗА БІ ВАЕ 
ДВУХ ВО ЖЫ КАЎ,

або Як збі раць не бяс печ ныя ад хо ды?

ПАД ВОД НЫЯ КА МЯ НІ
ПРЫ ВАТ НАЙ АРЭН ДЫ 

За зда чу ква тэ ры, якая па бу да ва на 
па льгот ным крэ ды це, сён ня 
пра ду гле джа ны штраф у па ме ры 
ад 4 да 30 ба за вых ве лі чынь. 

За пі са ны ў да га вор уз ро вень 
апла ты за ка ры стан не жы лым 
па мяш кан нем за ста ец ца ня змен ным 
на ўвесь тэр мін дзе ян ня да га во ра.

Гас па да ру сва бод ных мет раў 
зда ец ца, што зна ё мы па ста я лец 
бу дзе ста віц ца да ква тэ ры больш 
бе раж лі ва. А по тым та кое род нае 
па мяш кан не мож на ўжо 
і не па знаць...

КОЖ НЫ ДЗЯ СЯ ТЫ ЛІТР — 
ПА ПЯ РО ВЫ

Пра вер кі КДК Го мель скай воб лас ці 
ў сель скіх гас па дар ках зноў вы яві лі 
шмат лі кія фак ты ска жэн ня ста тыс тыч-
най спра ва здач нас ці. Знач ную коль-
касць пры пі сак ва ла ва га на дою ма ла ка 
знай шлі ў КСУП «Ельск» Ель ска га, КСУП 
«Бе раз нян скі» Ка лін ка віц ка га, ААТ «Ма-
і се еў ка» Ак цябр ска га ра ё наў. Да рэ чы, 
яны скла лі прак тыч на дзя ся тую част ку 
ад агуль на га аб' ёму ма ла ка, вы раб ле-
на га за год.

Так, у КСУП «Ельск» 217 не іс ну ю чых ця лят 
ле тась толь кі за чэр вень «вы пі лі» больш як 
30 тон не раз ве дзе на га ма ла ка. Уся го за 2013 
год у гас па дар цы пры пі са лі больш за 400 тон 
ма ла ка. Тым ча сам за вір ту аль ны аб' ём бы ла 
на лі ча на рэ аль ная за ра бот ная пла та — у су ме 
Br62 млн руб. Там жа вы яві лі пры піс кі пры ва гі 
буй ной ра га тай жы вё лы — больш за 25 тон. 
У КСУП «Бе раз нян скі» Ка лін ка віц ка га ра ё на 
пры піс кі аб' ёмаў ва ла ва га на дою ма ла ка за 
2013 год скла лі 328 тон, у ААТ «Ма і се еў ка» 
Ак цябр ска га ра ё на — 62 то ны. У апош нім ужо 
ў сту дзе ні сё ле та пры пі са на яшчэ 24 то ны ма-
ла ка. Ма тэ ры я лы пра ве рак пе ра да дзе ны ў 
пра ва ахоў ныя ор га ны. Сён ня ў шэ ра гу сель-
гас ар га ні за цый воб лас ці пра вод зяц ца ана-
ла гіч ныя пра вер кі, дзе, па па пя рэд ніх да ных, 
маш та бы пры пі сак так са ма вя лі кія.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Як змен шыць аб' ёмы рас хо ду 
ба та рэ ек і аба ра ніць ад іх на ва-
коль нае ася род дзе?

— Ад да вай це пе ра ва гу тэх ні цы, 
якая не па тра буе ба та рэ ек, — на прык-
лад, пра цуе ад элект рыч най сет кі, з 
ме ха ніч ным за во дам (га дзін ні кі), вы-
ка ры стан нем со неч най энер гіі (каль-
ку ля та ры).

— Вы ка рыс тоў вай це ба та рэй кі (аку-
му ля та ры), якія вы трым лі ва юць да ты-
ся чы цык лаў за рад кі.

— Не вы ка рыс тоў вай це ў ад ным 
пры бо ры ба та рэй кі роз ных вы твор цаў, 
роз най сту пе ні раз ра ду, пры ўста ноў-
цы — са чы це за па ляр нас цю.

— Не вар та тры маць ба та рэй кі на 
сон цы, ка рыс тац ца імі пры моц ным 
хо ла дзе. Каб ба та рэй ка пра слу жы ла 
больш, да вай це ёй «ад па чыць».

— Куп ляй це ба та рэй кі з мар кі роў-
кай «без рту ці», «без кад мію».

Мы пра цяг ва ем рас каз ваць аб тым, 
якім чы нам рас па чаць улас ны біз нес. 
Сён ня мы больш пад ра бяз на раз бя ром 
мэ ту, мі сію і ба чан не біз не су.

Ві зу а лі за цыя аба вяз ко ва 
Ба чан не з'яў ля ец ца ад ной з асноў пры ства-

рэн ні сва ёй спра вы. Не ка му мо жа здац ца, што 
гэ та эма цы я наль на-псі ха ла гіч ны на строй улас ні ка 
біз не су аль бо аба вяз ко вы склад нік пры ства рэн-
ні біз нес-пла наў, якія ха рак та ры зу юць бу ду чую 
пра цу біз не су. Абод ва мер ка ван ні бу дуць пра-
віль ны мі.

Вы, як ула даль нік, па він ны ра зу мець, што гэ та 
вель мі каш тоў ны і важ ны да да так да ажыц цяў-
лен ня ва шай мэ ты. У ад роз нен не ад фі нан са вай 
мэ ты, у ба чан ні вы прос та мяр ку е це, якім бу дзе 
ры нак, ваш біз нес. Гэ та ві зу аль ныя аса цы я цыі, 
якія з'яў ля юц ца ў ва шай га ла ве і якія вы бу дзе це 
пе ра да ваць сва ім су пра цоў ні кам, — тое, да ча го 
вы бу дзе це імк нуц ца. Псі хо ла гі сцвяр джа юць, што 
для да сяг нен ня па стаў ле ных мэт прак ты ка ван ні 
па іх ві зу а лі за цыі вель мі ка рыс ныя. Ка лі вы крас-
ліць псі ха ла гіч ны бок, то ба чан не мо жа вы ліц ца 
і ў вель мі знач ны да ку мент — кан цэп цыю. Пад 
кан цэп цы яй ма ец ца на ўва зе тое, як біз нес функ-
цы я нуе, там пра пі са ны вы раз на пра лі ча ныя мэ ты. 
Кан цэп цыя ад каз вае на са мыя га лоў ныя пы тан ні: 
«Як гэ та пра цуе?» і «Як гэ та ўсё вы гля дае?». Та-
му ба чан не ства ра ец ца для агуль на га ра зу мен ня 
та го, што ме на ві та не аб ход на зра біць усім уцяг-
ну тым у біз нес ба кам.

Будзь це ка рыс ны мі 
Дру гая ас но ва ства рэн ня біз не су — мі сія. Ка лі 

па спра ба ваць даць вы зна чэн не вы шэй зга да на га 
па няц ця, то гэ та — фар му лёў ка за дач, па стаў ле-
ных мэт і ка рыс ці ва ша га біз не су. Навошта па-
трэб на фар му лёў ка мі сіі? Перш за ўсё та му, што 
та ды ва ша дзей насць ста не зра зу ме лай і ва шым 
су пра цоў ні кам, і клі ен там. Гэ та будзе га ран ты яй 
та го, што вы не збо чы це з за ду ма на га шля ху.

Па ста ноў ка мэ ты не па збеж ная 
«На вош та па трэб на мэ та, ка лі ў мя не і так усё 

доб ра?» — спы та е це вы. Зболь ша га вы ма е це 
ра цыю. Па сут нас ці, мэ ты па трэб ны для та го, 
каб ба чыць кі ру нак біз не су ў бу ду чы ні. Хут чэй за 
ўсё, у вас за раз усё доб ра, ідзе да ход і ў спра-
вах пос пех. Ад нак мо гуць з'я віц ца кан ку рэн ты, 
змя ніц ца ры нак. Ва шы клі ен ты бу дуць жа даць 

боль ша га — та го, ча го ў вас па куль яшчэ ня ма. І 
тут мэ та аба вяз ко ва да па мо жа:

1) ве даць кі ру нак, у якім вы ру ха е це ся;
2) на асоб ных ад рэз ках, як і мі сія, ра зу мець, ці 

не збі лі ся вы са шля ху;
3) ці не прый шоў час зра біць ка рэк цыю дзе-

ян няў.
Ка лі ця пер вы ў са мым па чат ку, то па мя тай-

це: па ста ноў ка мэ ты не па збеж ная. На са мрэч яна 
мае вель мі важ нае зна чэн не для пер шых кро каў 
у біз не се. У вас па він ны быць аса біс тыя мэ ты; 
мэ ты, звя за ныя з рын кам; біз нес-мэ ты, звя за ныя 
з ва шым па чы нан нем.

Пры вы пра цоў цы аса біс тых мэт вы па він ны 
зра зу мець на ступ нае: «Што ад гэ та га атры ма е це 
ме на ві та вы?» і «На вош та вы гэ та ро бі це?». Мэ-
ты, звя за ныя з рын кам, да дуць вам уяў лен не аб 
тым, чым вы мо жа це рын ку да па маг чы, якія праб-
ле мы вы ра шыць. Ка лі вы ра зу ме е це, ку ды ідзе 
ваш біз нес і ў чым яго ка рысць, то атрым лі ва е це 
ве лі зар ную пе ра ва гу пе рад ін шы мі. А біз нес-мэ ты 
да юць уяў лен не аб тым, якім бу дзе ваш біз нес, як 
ён вы рас це праз не каль кі га доў, ці збі ра е це ся вы 
за няц ца гэ тай спра вай на доў га. За пом ні це: чым 
лепш вы ўсё са бе ўяў ля е це, тым больш сур' ёз на 
і ўпэў не на вы бу дзе це кі ра ваць. Ці мож на жыць 
без мэт? Вя до ма, мож на — зір ні це на боль шую 
част ку лю дзей. Я пра шу вас пра ца ваць з мэ та мі. 
Та ды вы бу дзе це не як усе, а знач на больш моц-
ны мі і ўпэў не ны мі.

Анд рэй МЯС НІ КОЎ,
біз нес-кан суль тант, біз нес-трэ нер.

Ка лі ў вас ёсць ней кія кан крэт ныя пы тан ні, 
звя за ныя са сва ёй спра вай, да сы лай це іх, ка лі 
лас ка, на элект рон ны ад рас га зе ты іnfо@zvуаzdа.
mіnsk.bу з па зна кай «для ад дзе ла эка но мі кі» ці 
за да вай це па тэ ле фо не 8 017 292 38 02
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Дзяр жаў ны ка мі тэт па ма ё мас ці 
аб' явіў аб да лей шым раз віц ці сіс-
тэ мы ацэн кі і пе ра хо ду да ма са-
вай ацэн кі ўсіх аб' ек таў не ру хо май 
ма ё мас ці — зя мель ных участ каў 
і ка пі таль ных бу дын каў. У сва ёй 
асно ве ма са вая ацэн ка не ру хо-
мас ці аба пі ра ец ца на ін фар ма цыю 
рын ку не ру хо мас ці, што ро біць яе 
больш праз рыс тай, спра вяд лі вай 
і аб' ек тыў най, па ве да мі лі ў прэс-
служ бе ка мі тэ та.

Па чы наць ства рэн не гэ тай сіс тэ-
мы пра па ну ец ца з пі лот на га пра ек та, 
які прой дзе на па раў наль на не вя лі кай 
тэ ры то рыі Са вец ка га ра ё на ста лі цы і 
Коб рын ска га ра ё на Брэсц кай воб лас ці. 
Кі раў ніц тва ка мі тэ та раз ліч вае на пры-
кла дзе ад на го пі лот на га ра ё на рас пра-
ца ваць і апра ба ваць ме та да ло гію ка-
даст ра вай ацэн кі аб' ек таў не ру хо мас ці 
па ўсіх пры зна чэн нях (жы лая ся дзіб ная, 
жы лая шмат ква тэр ная, гра мад ска-дзе-
ла вая і вы твор чая не ру хо масць). Тут 
пла ну ец ца ства рыць дзей ны ме ха нізм 
па ма са вым фар мі ра ван ні зя мель ных 
участ каў, ка пі таль ных па бу доў, іза ля ва-
ных па мяш кан няў, а так са ма атры маць 
тэх ні ка-эка на міч нае аб грун та ван не вы-
дат каў на пра вя дзен не ўсіх не аб ход ных 
ме ра пры ем стваў для пра вя дзен ня ра-
бот у ме жах усёй кра і ны.

Фі нан са ваць пі лот ны пра ект, у вы-
пад ку яго пры няц ця, пла ну ец ца за 
кошт рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту. Ары-
ен ці ро вач ны тэр мін рэа лі за цыі яго — 
1–1,5 го да. У якас ці аб' ек таў ацэн кі 
вы сту пяць аб' ек ты не ру хо мас ці роз-
на га функ цы я наль на га вы ка ры стан ня: 
зя мель ныя ўчаст кі, зя мель ныя ўчаст-
кі з ад ным ці не каль кі мі ка пі таль ны-
мі бу дын ка мі, участ кі з ка пі таль нымі 
бу дын ка мі і пры бу до ва мі, зя мель ны 
ўчас так з ка пі таль ным бу дын кам і раз-
ме шча ны мі ў ім ад ным або не каль кі мі 
іза ля ва ны мі па мяш кан ня мі роз на га 
пры зна чэн ня і г. д.

Вы бар зон для пра вя дзен ня пі лот на-
га пра ек та ма са вай ацэн кі не ру хо мас ці 
не вы пад ко вы. Коб рын скі ра ён Брэсц-
кай воб лас ці — ся рэд не ста тыс тыч ны ў 
кра і не, як па па ме ры тэ ры то рыі, так і па 
коль кас ці за рэ гіст ра ва ных зя мель ных 

участ каў (су ад но сі ны не за рэ гіст ра ва-
ных зя мель ных участ каў да за рэ гіст-
ра ва ных скла дае ад 40 да 60%). Ана-
ла гіч ныя су ад но сі ны ў Са вец кім ра ё не 
Мін ска — ад 12 да 88%.

Спе цы я ліс ты ка мі тэ та ўпэў не ны, 
што апра ба ва ны на Коб рын скім ра ё-
не Брэсц кай воб лас ці пі лот ны пра ект 
дасць маг чы масць у поў най ме ры «пад-
біць» усе ню ан сы тэх на ло гіі ма са вай 
ацэн кі і ма са ва га фар мі ра ван ня не ру-
хо мас ці і за ры ен та ваць па ўзроў ні вы-
дат каў на пра вя дзен не та кой пра цы ў 
цэ лым для кра і ны. Акра мя та го, пра ект 
да зво ліць вы зна чыць эфект ад вы ка-
ры стан ня вы ні каў ма са вай ацэн кі і ма-
са ва га фар мі ра ван ня для роз ных мэ т, 
вы зна чыць уня сен не не аб ход ных змен 
у за ка на даў чыя ак ты.

Вы ні кі ма са вай ацэн кі бу дуць вы ка-
рыс тоў вац ца для роз ных мэ т: па дат-
ка аб кла дан ня, стра ха ван ня, го ра да бу-
даў ні ча га пла на ван ня, ста тыс тыч на га 
ана лі зу рын ку не ру хо мас ці для дзяр-
жаў ных мэ т, ацэн кі не ру хо мас ці, іпа тэ кі, 
пры ва ты за цыі, па ста ноў кі на бух гал тар-
скі ўлік, у вы пад ку пе ра важ на га пра ва 
вы ку пу і інш.

На пры кла дзе Са вец ка га ра ё на го-
ра да Мін ска най больш па ка заль ны мі 
бу дуць зме ны пад атко вых па ступ лен-
няў у вы ні ку вы пла ты па да тку на не ру-
хо масць, бо рын ка вы кошт не ру хо мас ці 
ў ста лі цы з'яў ля ец ца больш вы со кім, 
чым у рэ гі ё нах.

На га даю, што сён ня ў на шай кра-
і не дзей ні чае сіс тэ ма ма са вай ацэн кі 
зя мель, якая ство ра на і раз ві ва ец ца ў 
Бе ла ру сі з 2000 го да. Вы ні кі ка даст-
ра вай ацэн кі зя мель сён ня вы ка рыс-
тоў ва юц ца для роз ных мэ т: пад атко вай 
ба зы для зя мель на га па да тку, арэнд-
най пла ты за зям лю, стар та ва га кош ту 
на аў кцы ё нах па про да жы зя мель ных 
участ каў, пла ты за пра ва за клю чэн ня 
да га во ра арэн ды зя мель на га ўчаст ка і 
ін шыя. Але іс ну юць пе рад умо вы і на спе-
ла не аб ход насць раз віц ця гэ тай сіс тэ мы 
і пе ра ходу да ма са вай ацэн кі ўсіх аб' ек-
таў не ру хо май ма ё мас ці — зя мель ных 
участ каў і ка пі таль ных бу дын каў.

Сяр гей КУР КАЧ
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Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», рас-

положенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 
205, режим работы: понедельник – четверг – 8.30–
17.30, пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 13.30, 
суббота, воскресенье, государственные праздники 
– выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 100008115 решением Мингорис-
полкома № 197 от 26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых домов 
в г. Минске, в которых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествующих заключению 
договора:

1. Жилой дом № 54 по ул. Матусевича
2. Жилой дом № 96 по ул. Нестерова
3. Жилой дом № 29 по ул. Казимировской
4. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко
5. Жилой дом № 22 по ул. Горецкого
6. Жилой дом № 26 по ул. Горецкого
7. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских
8. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских
9. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских

Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного 

жилого дома, в том числе строительство 30% площа-
ди для многодетных семей, состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий по на-
правлению администраций районов г. Минска, 20% 
площади из числа обманутых дольщиков на основа-
нии списков ОО «Обманутые граждане-дольщики», 
согласованных с администрацией Фрунзенского 
района г. Минска, управлением жилищной политики 
Мингорисполкома, 10% площади для работников ОАО 
«МАПИД», состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

Начало строительства – март 2013 г., ввод дома 
в эксплуатацию – август 2014 г.

Положительные заключения государственной экс-
пертизы № 1096-15/12 от 29.11.2012 г., № 1343-15/12 
от 18.02.2013 г.

Местоположение строящегося многоквартирного 
жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой 
дом № 21А по генплану в составе объекта «Строи-
тельство двух многоквартирных жилых домов серии 
М464-У1 со встроенным отделением сбербанка, про-
довольственным магазином и административным 
помещением на месте жилого дома № 21 по генпла-

ну в микрорайоне Каменная Горка-4».
Характеристика объекта
Объект – 120-квартирный, 10-этажный крупнопа-

нельный жилой дом серии М464-10-У1 с помещени-
ем банка и магазина, расположенным на первом 
этаже, не входящим в состав общего имущества 
дома. Квартиры, предназначенные для заключения 
договоров создания объектов долевого строитель-
ства с гражданами, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, строятся с выполнением в пол-
ном объеме отделочных, сантехнических и электро-
технических работ, предусмотренных проектно-
сметной документацией. 

Стены: наружные, внутриквартирные и межквар-
тирные перегородки – железобетонные панели.

Перекрытия – железобетонные.
Кровля – плоская двухслойная рулонная.
Окна и двери балконные – деревянные с запол-

нением двухкамерным стеклопакетом.
Двери наружные (в квартирах) – щитовые.
Отопление – центральное.
Электроснабжение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотре-

ны: канализация, горячее и холодное водоснабжение, 
радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, 
остекление лоджий.

Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого 
строительства на дату опубликования проектной де-
кларации для граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в администра-
циях районов г. Минска, для граждан из числа «об-
манутых дольщиков» и для многодетных семей ОАО 
«МАПИД», состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий,

- с государственной поддержкой – 8 406 000 руб. 
– для нормативной площади;

- без государственной поддержки – 8 919 000 руб. 
– для нормативной площади;

- для площади, превышающей нормативную пло-
щадь, – при строительстве с государственной под-
держкой – 8 406 000 руб., – при строительстве без 
государственной поддержки – 8 919 000 руб.

Права застройщика на земельный участок под-
тверждает решение Мингорисполкома № 4012 от 
27 декабря 2012 г., свидетельства (удостоверения) о 
государственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения права на него от 25 февра-
ля 2013 г. № 500/451-6180, от 25 февраля 2013 г. 
№ 500/451-6182. Площадь земельного участка – 
0,3089 га. Благоустройство – согласно проектной до-

кументации.
Состав общего имущества в многоквартирном 

жилом доме, которое будет находиться в общей до-
левой собственности:

крыши, технические этажи и подвалы, другие ме-
ста общего пользования, несущие, ограждающие не 
несущие конструкции, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся 
за пределами или внутри нежилых помещений, эле-
менты озеленения и благоустройства, автостоянка, 
тепловой пункт, а также иные объекты недвижимости, 
служащие целевому использованию здания.

Предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 
август 2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщи-
ком на основании решения Мингорисполкома № 4012 
от 27 декабря 2012 г. собственными силами без за-
ключения договоров подряда.

Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, по направлениям ад-
министраций районов г. Минска, для заключения до-
говора создания объекта долевого строительства 
предлагается 1 (одна) двухкомнатная квартира общей 
площадью 53,45 м2 жилой площадью 28,67 м2, в счет 
передачи квартир в жилом доме № 6 по генплану в 
границах улиц Шаранговича, Горецкого.

Порядок приема заявлений от граждан, же-
лающих принять участие в долевом строительстве 
квартир.

Прием заявлений от граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, по 
направлениям администраций районов г. Минска, 
осуществляется отделом собственного строительства 
и инвестиций ОАО «МАПИД» ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней, понедельник-четверг с 
9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 
до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.

Для подачи заявления необходимо личное при-
сутствие гражданина и его паспорт.

Если гражданин, желающий принять участие в 
долевом строительстве, в течение пяти календарных 
дней с момента регистрации его заявления не явил-
ся для заключения договора и не сообщил об ува-
жительных причинах неявки, его заявление на уча-
стие в долевом строительстве утрачивает силу, и 
ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить 
договор на заявленную квартиру с другим гражда-
нином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на 
сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства жилого дома № 21А (по генплану) объекта 

«Строительство двух многоквартирных жилых домов серии М464-У1 со встроенным 
отделением сбербанка, продовольственным магазином и административным помещением 

на месте жилого дома № 21 по генплану в микрорайоне Каменная Горка-4»)

Прад пры маль ніц тва без мэ ты
не мае шан цаў на раз віц цё 
Чым вы змо жа це пе ра адо лець кан ку рэн таў?


