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На пры кан цы ліс та па да 
пра ва ахоў ныя ор га ны 
па ста ві лі кроп ку 
ў рэа лі за цыі ам ніс тыі 
ў су вя зі з 70-год дзем 
Пе ра мо гі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не. 
Уся го вы зва ле на 1834 
асу джа ныя, 95 з іх — 
жан чы ны. На год тэр мін 
па ка ран ня ска ро ча ны 
2150 зня во ле ным. 
З вы праў лен чых уста ноў 
ад кры та га ты пу на во лю 
вый шлі 685 ча ла век. 
Пра гэ та жур на ліс там 
па ве да мі ла 
Жан на БА ТУ РЫЦ КАЯ, 
на чаль нік упраў лен ня 
вы ка нан ня пры су даў 
Дэ парт амен та вы ка нан ня 
па ка ран няў МУС РБ.

— За кон аб ам ніс тыі за кра-
нуў тых, ка го, як пра ві ла, асу дзі лі 
ўпер шы ню, хто ўчы ніў зла чын-
ствы су праць ма ё мас ці, якія не 
ўяўляюць вя лі кую не бяс пе ку для 
гра мад ства, — ка жа Жан на Ба-
ту рыц кая. — Гэ тыя асу джа ныя ха-
рак та ры за ва лі ся па зі тыў на, доб ра 
ся бе па во дзі лі і цал кам па кры лі 

ўрон за зроб ле ныя зла чын ствы, 
што бы ло аба вяз ко вай умо вай.

Як за пэў ні ла су раз моў ні ца, 
ам ніс тыя не вы клі ка ла рос ту 
зла чын стваў і не паў плы ва ла 
на кры мі на ген ную аб ста ноў ку ў 
Бе ла ру сі. Ад мет на, што ўжо не-
каль кі га доў за пар па мі ла ван не 
не рас паў сюдж ва ец ца на тых, хто 
кі ра ваў аў та ма бі лем у не цвя ро-
зым ста не аль бо звя за ны з рас-
паў сюдж ван нем нар ко ты каў.

— А як бу дзе пра хо дзіць 
рэ абі лі та цыя бы лых асу джа-
ных?

— Па ўсіх вы зва ле ных ін фар-
ма цыя на кі роў ва ец ца ў тэ ры та ры-
яль ныя ор га ны ўнут ра ных спраў. 
Іх па ста вяць на пра фі лак тыч ны 
ўлік, і яны па ста ян на бу дуць зна-
хо дзіц ца ў по лі зро ку су пра цоў ні-
каў мі лі цыі, — ад зна чы ла Жан на 
Батурыцкая.

Вар та да даць, што пад час ам-
ніс тыі зня во ле ныя па кры лі ўрон 
на су му 15,7 міль яр да руб лёў. 
Дзя ку ю чы гэ та му па цяр пе лыя 
атры ма лі звыш Br3,15 міль яр да.

Та рас ШЧЫ РЫ. 
taras@zviazda.by
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На па чат ку па да ру чэн ні га лоў на-
га ін жы не ра КУП «Клец кая ЖКГ» 
Юрыя Яра шэ ві ча з рэ дак цы яй звя-
заў ся на мес нік ды рэк та ра па ва дзе 
і ка на лі за цыі Аляк сей ДА ШКЕ ВІЧ. 
Ён па ве да міў, што зга да ная ка лон ка, 
як і сам во да пра вод, не зна хо дзіц ца 
на ба лан се прад пры ем ства. Свід ра ві-
на раз ме шча на на мехд ва ры мяс цо-
вай гас па дар кі СВК «Звон ка», ва дой 
ка рыс та юц ца і вяс коў цы. За явак на 
ра монт ад жы ха роў ву лі цы Са до вай, 
па сло вах Аляк сея Сяр ге е ві ча, не па-
сту па ла.

— Хоць мы мо жам вы ка наць лю бы 
від ра бот, да стат ко ва толь кі да слаць 
нам пісь мо з га ран ты яй апла ты. Пра-
фі лак тыч ныя ра бо ты ка лон кі абы дуц-
ца пры клад на ў 300 ты сяч руб лёў плюс 

транс парт ныя вы дат кі. Гэ та ка лі не па-
тра бу ец ца больш сур' ёз на га ўмя шан-
ня кштал ту за ме ны труб, — рас па вёў 
су раз моў ца.

Стар шы ня Га лын каў ска га сель-
ска га вы кан ка ма Мі ка лай БУЙ ВІ ЛА 
ў тэ ле фон най гу тар цы рас ка заў та кую 
гіс то рыю. На пад вор ку су сед кі за яў ні-
цы ёсць ка ло дзеж, і асаб лі вай па трэ бы 
ў ка ры стан ні ка лон кай у яе ві да воч на 
ня ма. Са ма ж Ва сі ле віч за ся лі ла ся ў 
пус ту ю чы дом з паў го да та му. Маг-
чы ма, ёй з ней кай пры чы ны ня зруч на 
браць ва ду з су сед ска га ка ло дзе жа?

— А праб ле ма з ка лон кай бы ла і 
ёсць, — па тлу ма чыў да лей Мі ка лай 
Ва сіль е віч. — Спра ва ў тым, што та-
кія ка лон кі бы лі не ка лі пры ве зе ны з 
Пры бал ты кі. Зап час так да іх ня ма, 

ра мон ту яны не пад ля га юць і па тра-
бу юць за ме ны. На но вую трэ ба ка ля 
трох міль ё наў руб лёў. А зна хо дзяц ца 
та кія ка лон кі на ба лан се мяс цо вай 
гас па дар кі, у якой за раз за меж нае 
прад пры ем ства аран дуе зям лю і вы-
твор чыя збу да ван ні. СВК «Звон ка» 
бя рэ пла ту за ва ду з ка рыс таль ні каў, 
та му, ві да воч на, трэ ба звяр тац ца да 
яго кі раў ніц тва.

— Са праў ды, мы бя ром пла ту за ва-
ду з вяс коў цаў, та му і праб ле му па він ны 
да па маг чы вы ра шыць, — па цвер дзіў 
стар шы ня гас па дар кі Вік тар ЛАБ-
КО. — З ме сяц та му я аса біс та за во зіў 
за яў ку ў ЖКГ з тры ма ад ра са мі, у тым 
лі ку там бы ла па зна ча на і ка лон ка па 
ву лі цы Са до вай. Апла ту мы га ран ту ем 
пас ля пад пі сан ня ак та вы ка на ных ра-
бот. Я раз маў ляў з Аляк се ем Сяр ге е ві-
чам Дашкевічам, ён абя цаў ад пра віць 
на мес ца бры га ду ра монт ні каў.

...Зга да ную за яў ку ў Клец кае 
ЖКГ, па сло вах на мес ні ка ды рэк та-
ра па ва дзе і ка на лі за цыі Аляк сея 
Да шке ві ча, з якім мы зноў стэ ле-
фа на ва лі ся, так і не знай шлі. Нех-
та быў у ад па чын ку, нех та ка мусь ці 
штось ці па ві нен быў пе ра даць... Тым 
не менш, як за пэў ніў су раз моў ца, у 
Га лын ку са праў ды ўжо на кі ра ва на 
ава рый ная бры га да.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

У Мін ску, як сведчыць аналіз 
рынку нерухомасці, з па чат-
ку го да пры кмет на зні зі лі ся 
цэ ны на га то выя ква тэ ры без 
ад строй ван ня — іх куп ля юць 
на 15-20% тан ней за жыл лё 
з га то вым ін тэр' ерам, а для 
пра вя дзен ня ра мон ту ўсё 
час цей пры цяг ва юць спа жы-
вец кія крэ ды ты. 

Дэль та па між ка тэ го ры я мі 
ква тэр — 300 до ла раў 
за «квад рат»

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што 
ста ліч нае жыл лё з па чат ку го да 
па тан не ла на чвэрць. Най боль шым 
по пы там ста лі ка рыс тац ца не да ра-
гія аб' ек ты з ад ным-дву ма па ко я мі. 
Ся род іх — ква тэ ры без ра мон ту ў 
па нэль ных но ва бу доў лях і жыл лё ў 
не пры ваб ным ста не ў ста рых да-
мах. Іх ула даль ні кам пры хо дзіц ца 
дэм пін га ваць — кошт «квад ра та» 
ў та кіх аб' ек тах звы чай на ні жэй шы 
ад ра зу на 300 до ла раў рэ аль ных 
цэн ні каў. Ры нач ныя цэ ны на ква-
тэ ры без ад строй ван ня ў Мін ску 
ця пер скла да юць ка ля 1100 до-
ла раў за квад рат ны метр, а з ра-
мон там да ся га юць 1400 до ла раў 
за «квад рат».

Ра зам з тым экс пер ты дру гас-
на га рын ку не ру хо мас ці га лоў на-
га ме га по лі са кра і ны ад зна ча юць, 
што на ват сціп лае ад строй ван-
не стан дарт най ква тэ ры ця пер 
вы льец ца ў 100-200 до ла раў за 
квад рат ны метр. Гро шы на ра-
монт усё час цей бя руць у бан-
каў, якія ак ты ві за ва лі ся ў пе рад-
на ва год ні пе ры яд. Мно гія сем'і 
ска рыс та лі ся крэ дыт ны мі ка ні-
ку ла мі — бес пра цэнт най ад тэр-
мі ноў кай пла ця жоў па крэ ды це 
га тоў кай, у тым лі ку і на ра монт 
ква тэ ры.

Крэ дыт ныя бо ну сы 
ад бан каў

На прык лад, у прэс-служ бе 
Аль фа-Бан ка нам па ве да мі-

лі, што гэ тай во сен ню жы ха ры 
кра і ны па ча лі час цей пры цяг-
ва ць спа жы вец кія крэ ды ты для 
ўлад ка ван ня ква тэ ры. Фі нан сіс-
ты ад бан каў скай сфе ры лі чаць, 
што ця пер час для гэ та га са мы 
ўда лы: у снеж ні, ка лі тра ды цый-
на ўзмац ня ец ца ак тыў насць на 
рын ку жыл ля, бан кі ро бяць пе-
рад на ва год нія па слаб лен ні. У 
якас ці пры кла ду — крэ дыт ныя 
ва ка цыі ад Аль фа-Бан ка. Мно гія 
вы ка рыс тоў ва юць гэ тую маг чы-
масць, каб хут ка зра біць хоць бы 
мі ні маль ны ра монт у ква тэ ры і 
ад свят ка ваць на ва сел ле да кан-
ца го да.

По пыт на ква тэ ры без ра мон ту 
за ста ец ца вы со кім. «Па куп нік з 
не вя лі кі мі збе ра жэн ня мі — у ра-
ё не 40 ты сяч до лараў — ця пер 
мо жа са бе да зво ліць ку піць жыл-
лё ў ста лі цы, хоць яшчэ год та му 
гэ та зда ва ла ся фан тас ты кай. Так 
што ці ка васць да та кіх пра па ноў 
не зні жа ец ца. У той жа час трэ ба 
ра зу мець, што по пыт тут аб умоў-
ле ны толь кі ніз кай ца ной — вар та 
яе па вы сіць, як па куп нік пе ра клю-
чыц ца на ана ла гіч ныя аб' ек ты, 
але з га то вым ін тэр' ерам», — ад-
зна чы ла на мес нік ды рэк та ра па 
про да жах на дру гас ным рын ку 
жыл ля гру пы кам па ній «Твая 
ста лі ца» Свят ла на КУ ДЗЕЛ КА.

Ква тэ ры ў дрэн ным ста не па-
пу ляр ныя сён ня як ся род ма ла дых 
мін чан, так і пры ез джых. «На ры-
нак прый шлі но выя па куп ні кі, якія 
ра ней на ват і не ма ры лі пра ква тэ-
ру ў ста лі цы. Не ка то рыя на бы ва-
юць не да ра гія ква тэ ры без ра мон-
ту, а по тым з да па мо гай баць коў, 
сяб роў або бан ка ро бяць ра монт і 
пе ра яз джа юць, абы не пла ціць за 

арэн ду здым на га жыл ля», — па-
тлу ма чы ла экс перт.

Су час ны аб мен 
з да пла тай

Яшчэ ад на тэн дэн цыя на рын-
ку — про даж ста рой ква тэ ры 
на ўза мен но ва бу доў лі. На жыл-
лё вым рын ку, дзе на зі ра ец ца 
па тан нен не не ру хо мас ці і не ха-
пае жы вых гро шай, ска ра ча ец ца 
дэль та па між ца ной но вай ква-
тэ ры і кош там ста ро га жыл ля, а 
ся род на сель ніц тва па вя лі чыў ся 
по пыт на знач ныя су мы па зык. 
«Ся рэд ні чэк па крэ ды тах на яў-
ны мі гра шы ма тра ды цый на ва-
га ец ца на ўзроў ні ка ля 30 млн 
руб лёў. Але, ве ра год на, у су вя зі 
з апош ні мі тэн дэн цы я мі на рын-
ку не ру хо мас ці вы рас по пыт на 
знач ныя су мы — да 150-200 млн 
руб лёў, якія мож на атры маць без 
пры цяг нен ня па ру чы це ляў», — 
рас тлу ма чы лі ў ка мер цый ным 
бан ку.

Ме на ві та та му ўсё больш сем'-
яў ста лі цы імк нуц ца пе ра ехаць у 
ква тэ ры з су час най пла ні роў кай, 
вя лі кай пло шчай і вы со кі мі сто ля-
мі. Вяр та ец ца ці ка васць да схе-

мы трэйд-ін на рын ку жыл ля, хоць 
боль шасць за бу доў шчы каў да яе 
не га то выя — у та кіх вы пад ках усё 
роў на да во дзіц ца фар мі ра ваць 
«лан цу жок» з да па мо гай агенц-
тва не ру хо мас ці. Уво гу ле схе ма 
трэйд-ін пра ду гледж вае бу даў-
ніц тва (на быц цё) ква тэ ры пад га-
ран тыю (за клад) ста ро га жы ло га 
па мяш кан ня.

Ін вес та ры ўжо «ўба чы лі» 
цэ на вае дно

На ста ліч ным рын ку ста ла 
больш ін вес та раў — тыя, хто 
куп ля юць не ру хо масць з мэ тай 
ўкла дан ня збе ра жэн няў. Ня гле-
дзя чы на тое, што цэ ны на жыл лё 
пра цяг ва юць зні жац ца, у ся рэд-
не тэр мі но вай перс пек ты ве аб' ек-
ты не ру хо мас ці мо гуць пры нес ці 
пэў ную пры быт ко васць. Час цей 
за ўсё ква тэ ры куп ля юць бе ла-
ру сы, але не ру хо мас цю ў Мін ску 
ця пер па ча лі ці ка віц ца і ра сі я не 
з гра шы ма.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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«АВА РЫЙ НАЯ БРЫ ГА ДА 
ЎЖО ВЫ ЕХА ЛА»

Кам пе тэнт наКам пе тэнт на  ��

«АМ НІС ТЫЯ НЕ ПАЎ ПЛЫ ВА ЛА 
НА КРЫ МІ НА ГЕН НУЮ СІ ТУ А ЦЫЮ Ў КРА І НЕ» З вёс кі Га лын ка Клец ка га ра ё на на «га ра чую лі нію» 

на шай га зе ты па тэ ле фа на ва ла Ва лян ці на Мі ка ла еў на Ва сі ле віч, 
якая ад імя сва ёй су сед кі-пен сі я нер кі па ву лі цы Са до вай Та ма ры 
Іва наў ны Іва ней чык вы кла ла на ступ ную праб ле му. 
Па вод ле слоў за яў ні цы, по бач з до мам апош няй зна хо дзіц ца 
во да пра вод ная ка лон ка, якая пра ця кае: вель мі моц на і даў но. 
«Ва да бя жыць ру ча ём». З-за та ко га ста но ві шча дом спа да ры ні 
Іва ней чык пад топ лі вае. Як рас ка за ла Ва лян ці на Мі ка ла еў на, 
ку ды толь кі з гэ тай на го ды не звяр та лі ся: і ў сель скі вы кан кам, 
і ў мяс цо вую ЖКГ апош ні раз па да ва лі за яў ку на ра монт яшчэ 
ў ве рас ні, але сі ту а цыя не змя ні ла ся... За бя га ю чы на пе рад, за зна чым, 
што гэ тая гіс то рыя ака за ла ся тро хі за блы та най, але, спа дзя ём ся, 
у ёй бу дуць зру хі, што пры вя дуць да вы праў лен ня ста но ві шча 
і за да во ляць усе ба кі.

Ста ліч нае жыл лёСта ліч нае жыл лё  ��

ЗІ МО ВАЕ ПА ЛЯ ВАН НЕ 
НА КВА ТЭ РЫ БЕЗ РА МОН ТУ

Ры нач ныя цэ ны 
на ква тэ ры 
без ад строй ван ня 
ў Мін ску ця пер скла да юць 
ка ля 1100 до ла раў 
за квад рат ны метр, 
а з ра мон там да ся га юць 
1400 до ла раў за «квад рат».

Па тан не лы мі 
мін скі мі ква тэ ра мі 

зноў па ча лі 
ці ка віц ца ра сій скія 

таў ста су мы

На двор'еНа двор'е  ��

Уна чы на Но вы год 
ча ка ец ца не вя лі кі 
снег і сла бы ма роз
А ў пер шы дзень на ступ на га го да 

сі ноп ты кі абя ца юць ка ля ну ля
Гэ ты сне жань абя цае быць цяп лей-
шым, чым у ся рэд нім за мі ну лыя га-
ды. Аб гэ тым па ве да міў на бры фін гу 
«На двор'е зі мы 2015/16» на чаль нік 
служ бы гід ра ме тэа ра ла гіч ных пра-
гно заў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 
гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак-
тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 
на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды 
Дзміт рый РА БАЎ.

У пер шую дэ ка ду ме ся ца бу дзе ўво гу ле 
не па-зі мо ва му цёп ла. Так, ужо ў пят ні цу 
праз тэ ры то рыю кра і ны бу дзе пра хо дзіць 
ат мас фер ны фронт, та му ў паў ноч ных і 
цэнт раль ных ра ё нах ча ка юц ца ка рот ка ча-
со выя апад кі — дождж і мок ры снег. Па 
паў ноч ным за ха дзе праг на зу ец ца ве цер з 
па ры ва мі да 15-20 м/с, ту ман, на да ро гах 
га ла лё дзі ца. І ў най блі жэй шыя вы хад ныя 
на двор'е іс тот на не зме ніц ца, на ват кры ху 
па цяп лее. У су бо ту і ня дзе лю ўна чы бу дзе 
ад ну ля да плюс 5 гра ду саў. Удзень ча ка-
ец ца ўво гу ле 2-8 цяп ла. Да кан ца дэ ка ды 
на двор'е бу дзе та кім. Ня гле дзя чы на ад-
нос ную цеп лы ню, на ву лі цы бу дзе сы ра, 
вет ра на і та му дыс кам форт на.

Не вель мі іс тот на па леп шыц ца на двор'е 
і ў дру гой дэ ка дзе ме ся ца. У асоб ныя дні 
ча ка юц ца ка рот ка ча со выя апад кі — мок ры 
снег, які бу дзе пе ра хо дзіць у дождж. Мес ца-
мі праг на зу ец ца га ла лёд і га ла лё дзі ца. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да 
мі нус 5 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе — 
1-3 цяп ла. У трэ цяй дэ ка дзе снеж ня ча сам 
ча ка юц ца апад кі ў вы гля дзе сне гу і мок ра га 
сне гу, на да ро гах бу дзе га ла лё дзі ца. Тэм пе-
ра ту ра ўна чы скла дзе 2-10 ма ро зу, пры пра-
яс нен нях — да мі нус 10-14 гра ду саў. Удзень 
ча ка ец ца ад мі нус 4 да плюс 3 гра ду саў, у 
асоб ныя дні праг на зу ец ца 5-8 ма ро зу, але 
ўво гу ле сне жань бу дзе цёп лым.

Дзміт рый Ра баў ад зна чыў, што да 20 
снеж ня тэм пе ра ту ра па вет ра ў Бе ла ру сі 
бу дзе вы шэй шай за нор му, а по тым, на ка-
ляд ныя свя ты, кры ху па ха ла дае. Ад нак, да 
Но ва га го да тэм пе ра ту ра зноў пач не па вы-
шац ца. Згод на з доў га тэр мі но вым пра гно-
зам ай чын ных спе цы я ліс таў, тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы на Но вы год ча ка ец ца пры-
клад на ў дыя па зо не 1-6 ма ро зу, а ўдзень 
бу дзе ка ля ну ля. У гэ тыя су ткі мес ца мі па 
кра і не праг на зу юц ца не вя лі кія апад кі ў вы-
гля дзе сне гу і мок ра га сне гу.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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