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Ра зам з тым дэ пу тат ад зна чыў 

па сіў насць лю дзей пад час гра-

мад ска га аб мер ка ван ня Жыл лё-

ва га ко дэк са. У ка мі сію па сту пі ла 

больш як 400 пра па ноў. Больш 

сот ні з іх — ад дэ пу та таў, і толь кі 

14 — ад 12 гра ма дзян. Для па раў-

на ння, пры аб мер ка ван ні пра ек та 

за ко на аб абы хо джан ні з жы вё ла мі 

пра па ноў бы ло больш як 1100.

Упаў на ва жа ны 
на кі ра ван не 
за 3,2 ка пей кі з мет ра

За кон аб аба ро не пра воў спа-

жыў цоў жыл лё ва-ка му наль ных па-

слуг (ЖКП) рых ту ец ца да раз гля ду 

ў пер шым чы тан ні на на ступ най 

се сіі. Пры гэ тым, каб па ско рыць 

пра цэс, ужо ство ра на ра бо чая гру-

па для пад рых тоў кі гэ та га да ку-

мен та да дру го га чы тан ня.

Ад но з га лоў ных но ва ўвя дзен-

няў за ко на — ства рэн не ўпаў на ва-

жа най асо бы па кі ра ван ні агуль най 

ма ё мас цю. Та ко га ча ла ве ка пас ля 

пра фе сій най пад рых тоў кі і на ву-

чан ня бу дуць пры зна чаць мяс цо-

выя ор га ны кі ра ван ня. Жы ха ры 

мо гуць ад мо віц ца ад пры зна чэн-

ня ўпаў на ва жа на га, ад нак та ды ім 

прый дзец ца ства раць у до ме та ва-

рыст ва ўлас ні каў, каб іх ін та рэ сы 

прад стаў ляў стар шы ня.

— Та кая пра па но ва ўно сіц-

ца дзе ля та го, каб ма ё масць да-

моў, дзе не іс нуе ні я ка га кі ра ван-

ня, ней кім чы нам да гля да ла ся. 

Самае ці ка вае, што гэ ты за ко на-

пра ект пра цуе і ця пер, ад нак жы-

ха ры ча мусь ці не ка рыс та юц ца яго 

маг чы мас ця мі, — за ўва жыў стар-

шы ня ка мі сіі.

Мяр ку ец ца, што ўпаў на ва жа ная 

асо ба ад іме ні гра ма дзян бу дзе за-

клю чаць да га во ры з ар га ні за цы я-

мі, якія аказ ва юць па слу гі, і змо жа 

ад стой ваць ін та рэ сы ўлас ні каў на-

ват у су дзе. Пры гэ тым да га во ры, 

што бы лі за клю ча ны з гра ма дзя на-

мі ра ней, не трэ ба бу дзе пе ра раб-

ляць на но ва. Ня гле дзя чы на тое, 

што та кая па са да ста не пэў ным 

да дат ко вым звя ном, дэ пу та ты спа-

дзя юц ца, што яе ства рэн не спрос-

ціць жыц цё лю дзей.

Пла ну ец ца, што ча ла век бу дзе 

зай маць толь кі па са ду ўпаў на ва-

жа на га і атрым лі ваць зар пла ту, 

а не су мя шчаць ра бо ту з асноў-

най, як гэ та час та ро біц ца ця пер, 

ка лі за агуль най ма ё мас цю вы зна-

ча юць са чыць не ка га з ра бот ні каў 

ЖКГ. Пры гэ тым у ад ной асо бе не 

па він ны спа лу чац ца і ўпаў на ва жа-

ны, і той, хто аб слу гоў вае жыл лё.

— На па са дзе ўпаў на ва жа най 

асо бы па ві нен быць ча ла век, які 

бу дзе зай мац ца толь кі пэў ным 

жыл лём, — мяр куе Юрый Да-

ра га ку пец. — Мі ніс тэр ства ЖКГ 

пра па ноў вае пла ціць та кім лю дзям 

зы хо дзя чы са срод каў, якія пла ціць 

на сель ніц тва. Ка лі асоб ным рад-

ком бу дуць пра пі са ны ад лі чэн ні на 

ўтры ман не гэ тай асо бы, то мож на 

змен шыць ней кія ін шыя за тра ты, 

на прык лад на тэх аб слу гоў ван не. 

Або рас хо ды гэ тыя ўлі чаць пры 

чар го вым што га до вым па вы шэн-

ні ка му наль ных па слуг на пяць 

до ла раў.

Ця пер у ста лі цы пра цуе 

620 упаў на ва жа ных асоб. Ка лі пе-

ра лі чыць ся рэд ні за ро бак у ты ся чу 

руб лёў, які ўста на віў кі раў нік дзяр-

жа вы, на квад рат ныя мет ры, атры-

ма ец ца, што кошт гэ тай па слу гі на 

кож ны метр скла дзе 3,2 ка пей кі. 

Іх і пра па ну ец ца вы чле ніць з кош ту 

ін шых па слуг, удак лад ніў ён.

Чар га, арэн да, 
вы ся лен не

За ма цоў ва ец ца па ла жэн не пра 

не маг чы масць вы ся лен ня з жыл ля 

чле наў і бы лых чле наў сям'і ўлас-

ні ка, якія на мо мант пры ва ты за цыі 

пра жы ва лі з ім, ад нак не ўдзель-

ні ча лі ў пры ва ты за цыі. Тое ж да-

ты чыц ца і чле наў сям'і ўлас ні ка 

жыл ля, якое бы ло збу да ва на з 

дзярж пад трым кай.

— Яны не мо гуць за стац ца без 

жыл ля, — упэў не ны стар шы ня 

ка мі сіі. — Час та пры ска са ван ні 

шлю бу і па дзе ле ма ё мас ці жыл-

лё да ста ец ца та му, на ка го бы лі 

аформ ле ны пра вы ўлас нас ці пры 

бу даў ніц тве, і дру гі бок за ста ец ца 

ні з чым. Пры няц це но вай нор мы 

да зво ліць аба ра ніць пра вы бы лой 

па ло вы. А так са ма дзя цей, якім у 

жыл лі да ста нуц ца пэў ныя до лі.

Ра зам з тым, ча ла ве ка, які жы-

ве ў ін тэр на це і не ўтрым лі вае 

жылп ло шчу ў на леж ным ста не, 

мо гуць вы се ліць.

Ад на з асноў ных змен ко дэк са 

за кра не арэнд нае жыл лё. Лю дзі, 

якія пра жы ва юць у та кіх па мяш-

кан нях, ад нак ма юць пра ва на 

са цы яль нае жыл лё, змо гуць пе-

ра вес ці арэнд нае жыл лё ў са цы-

яль нае. Праў да, толь кі ад ной чы.

Пра па ха ван ні, 
цы га рэ ты 
і ма ла да жо наў

За кра нуў стар шы ня ка мі сіі і тэ-

му па ста ян на га па ве лі чэн ня коль-

кас ці ста ліч ных жы ха роў за кошт 

пры ез джых з рэ гі ё наў:

— Ра ней ча ла век, які пры яз-

джаў на ра бо ту ў ста лі цу, жыў, як 

пра ві ла, у ін тэр на це, пры чым на-

ват дзе ся ці год дзя мі. І гэ та бы ло 

пры маль на. Ця пер той, хто пры-

яз джае ў ста лі цу, ад ра зу на бы вае 

жыл лё, ка лі ёсць гро шы. Ад нак аб-

ме жа ван ні па він ны быць. Мы ж усе 

кад ры за бі ра ем з вёс кі, а хто бу дзе 

кар міць ста лі цу праз 50 га доў?!

Да рэ чы, су жэн цы, якія па бра-

лі ся шлю бам упер шы ню, згод на 

з но вы мі зме на мі, мо гуць тра піць 

у чар гу асоб, якія ма юць па трэ бу 

ў па ляп шэн ні жыл лё вых умо ваў 

толь кі та ды, ка лі ў іх ад сут ні чае 

ма ё масць не толь кі ў ста лі цы, але 

і ў Мін скім ра ё не.

Пры атры ман ні да ве дак, што 

да юць пад ста ву лі чыц ца асо ба мі, 

якія ма юць па трэ бу ў жыл лі, бу дзе 

раз гля дац ца, якой якас ці жыл лё 

у іх ёсць, ці ад па вя дае яно са ні-

тар ным нор мам і пра ві лам, ці пры-

дат нае яно для жыц ця. І ў кож ным 

вы пад ку па ды хо дзіць трэ ба ін ды-

ві ду аль на. Пры гэ тым мет раж пад-

ліч вац ца, пэў на, бу дзе па нор мах у 

10 квад рат ных мет раў на ча ла ве ка 

ў Мін ску і па 15 — на ра ё не, мяр куе 

Юрый Да ра га ку пец.

У но вым Жыл лё вым ко дэк се 

па шы ра юць так са ма пе ра лік аба-

вяз каў най ма даў цаў па мяш кан няў, 

ар га ні за цый-за бу доў шчы каў і тых, 

што аб слу гоў ва юць жыл лё. Больш 

дак лад на пра піс ва юць паў на моц-

твы мяс цо вых ор га наў ула ды і 

шмат ін ша га.

Зме на мі ў За кон аб па ха ван ні і 

па ха валь най спра ве ўно сіц ца нор-

ма, якая афі цый на за ба ра няе ін шыя 

фор мы па ха ван няў, акра мя за ха ван-

ня ў зям лю ці спаль ван ня ў крэ ма то-

рыі і раз мя шчэн ня урны ў ка лум ба-

рыі. Раз вей ваць прах за ба ро не на.

У но вы за кон хо чуць увес-

ці яшчэ нор му, якая, па ра шэн ні 

мяс цо вых рас па рад чых ор га наў 

ула ды, да зво ліць ха ваць лю дзей 

на мо гіл ках, якія ўжо за кры тыя. 

Ка лі маг чы мас ці да зва ля юць па-

шы рыць ме жы мо гі лак, лепш тут 

ха ваць, чым ар га ні зоў ваць но-

вае мес ца для па ха ван ня, лічыць 

Юрый Да ра га ку пец.

Ён акрэс ліў і асноў ныя зме ны, 

якія пра ду гле джа ны Дэ крэ там 

№ 2, што да ты чыц ца ан ты ты ту нё-

ва га за ка на даў ства. З 1 сту дзе ня 

2020 го да пра да ваць цы га рэ ты ў 

кра мах пло шчай ад 1000 мет раў 

мож на бу дзе толь кі ў спе цы яль ных 

ад дзе лах. А з 1 сту дзе ня 2022-га — 

знік нуць і па лі чкі з ты ту нё вы мі вы-

ра ба мі, якія ця пер знаходзяцца 

каля мес цаў ка сі раў.

Іры на СІ ДА РОК.

ЖЫЛ ЛЁ ВЫЯ ЎМО ВЫ НА НО ВЫ ЛАД

— Ся род та ва раў, якія 

бе ла ру сы на бы ва юць праз 

ін тэр нэт-кра мы, на пер шым 

мес цы — бы та вая тэх ні ка 

і элект ро ні ка, на дру гім — 

аў та та ва ры, а на трэ цім — 

та ва ры для пры га жос ці і 

зда роўя, — рас ка за ла на 

су стрэ чы з жур на ліс та мі 

на чаль нік упраў лен ня аба-

ро ны пра воў спа жыў цоў і 

кант ро лю за рэ кла май Мі-

ніс тэр ства ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

Іна ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК. — Яшчэ 

ад на агуль на су свет ная тэн-

дэн цыя, ха рак тэр ная і для 

на ша га рын ку: усё час цей 

па куп ні кі для на быц ця та ва-

раў праз ін тэр нэт вы ка рыс-

тоў ва юць улас ныя смарт-

фо ны.

Па да ных між на род ных 

да сле да ван няў, ад ной з гла-

баль ных праб лем ін тэр нэт-

ганд лю з'яў ля ец ца да вер да 

пра даў ца.

«Спа жыў цу вель мі важ на 

ве даць, хто пра дае яму та-

вар, а ка лі та кой ін фар ма цыі 

на сай це ня ма, то я б ка тэ га-

рыч на не ра і ла здзяйс няць 

там па куп кі, — пад крэс лі-

вае Іна Гаў рыль чык. — Для 

спа жыў ца важ на, ці чуе яго 

пра да вец, ці ад каз вае кам-

пе тэнт на на ўсе пы тан ні, якія 

яго ці ка вяць, ці тэ ле фа ну юць 

яму свое ча со ва, ці га то вы 

раз гля даць прэ тэн зіі і скар-

гі. Пра сцей ка жу чы, па куп нік 

хо ча быць упэў не ны з тым, 

што яго пра ва на вяр тан не 

гро шай за ня якас ны та вар 

бу дзе за бяс пе ча на пра даў-

цом. Му шу за ўва жыць, што 

яшчэ не каль кі га доў та му 

спа жыў цы су мня ва лі ся ў 

тым, што ім удас ца по тым 

знай сці пра даў ца, ды і са мі 

пра даў цы лі чы лі, што ні хто 

іх не зной дзе і ад каз нас ці 

яны не ня суць. Але дзя ку-

ю чы змя нен ням, што бы лі 

ўне се ны ў за ка на даў ства, 

уда ло ся вір ту аль ны свет 

на блі зіць да рэ аль на га і за-

бяс пе чыць аба ро ну пра воў 

спа жыў цоў».

Вель мі важ ным кро кам 

ста ла ства рэн не Ганд лё ва-

га рэ ест ра і аба вяз ко вая рэ-

гіст ра цыя ў ім усіх суб' ек таў 

гас па да ран ня, якія пра цу-

юць у ін тэр нэ це. Ця пер, ка лі 

спа жы вец за ці ка віў ся та ва-

рам у той ці ін шай ін тэр нэт-

кра ме, ён мо жа са ма стой на 

пра ве рыць, ці пра цуе яна на 

за кон ных пад ста вах. Для 

гэ та га да стат ко ва зай сці на 

сайт МАРГ, знай сці ўклад ку 

«Ганд лё вы рэ естр Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь», за рэ гіст ра вац-

ца і атры маць ін фар ма цыю, 

ці ёсць та кі пра да вец у яго 

ба зе.

На сай це ін тэр нэт-кра мы 

па він на пры сут ні чаць наз-

ва ар га ні за цыі (пра даў ца), 

юры дыч ны ад рас, кан такт-

ныя тэ ле фо ны, рэ жым пра-

цы, поў ная ін фар ма цыя аб 

та ва ры, якая да зва ляе спа-

жыў цам зра біць усвя дом-

ле ны вы бар, ца на на та вар, 

га ран тый ны тэр мін, умо вы 

апла ты, тэр мі ны, умо вы, 

а так са ма кошт да стаў кі та-

ва ру.

Іна Гаў рыль чык звяр ну-

ла ўва гу на важ ную ака ліч-

насць: ін тэр нэт-пра да вец 

аба вя за ны за бяс пе чыць 

маг чы масць дыс тан цый-

нага пе ра лі чэн ня срод каў. 

Па за ко не «Аб аба ро не пра-

воў спа жыў цоў» у па куп ні ка 

па ві нен быць вы бар: ён мо-

жа раз ліч вац ца ў на яў най ці 

без на яў най фор ме.

— І ка лі пра да вец ад маў-

ля ец ца ад атры ман ня гро-

шай па без на яў ным раз лі ку 

(апла тай па бан каў скай карт-

цы), то я рэ ка мен да ва ла б 

спа жыў цу за ду мац ца над 

тым, ці вар та мець спра ву з 

та кім пра даў цом, та му што 

гэ та з'яў ля ец ца пры кме тай 

ня доб ра сум лен ных па во дзі-

наў, у тым лі ку ў ад но сі нах 

да па куп ні ка, — па пя рэдж-

вае спе цы я ліст. — І май це 

на ўва зе, што за ба ра ня ец ца 

ўста наў лі ваць роз ныя цэ ны 

і та ры фы ў за леж нас ці ад 

фор мы апла ты та ва ру. На 

жаль, не ка то рыя пра даў цы 

спра бу юць увес ці па куп ні коў 

у зман і ка жуць ім, што пры 

без на яў най фор ме апла ты 

кошт та ва ру бу дзе вы шэй-

шы. Гэ та па ру шае дзе ю чае 

за ка на даў ства.

Да та го ж на сай це ін-

тэр нэт-кра мы па ві нен у 

аба вяз ко вым па рад ку раз-

мя шчац ца ўзор да ку мен-

та, якія па цвяр джае факт 

на быц ця та ва ру: вы ява ці 

фо та ка са ва га чэ ка. Па гля-

дзі це ўваж лі ва, які суб' ект 

гас па да ран ня там на пі са ны, 

а пры про да жы вам та ва ру 

па гля дзі це ў свой чэк: ці той 

жа суб' ект пра даў вам за ка-

за ны на сай це та вар.

Сён ня на мно гіх за меж-

ных ін тэр нэт-рэ сур сах ак-

тыў на рэ кла му юц ца та ва ры, 

рэа лі за цыя якіх праз ін тэр-

нэт за ба ро не на на тэ ры то-

рыі на шай кра і ны. «Ні ко лі 

не куп ляй це ле кі і БА Ды ў 

ін тэр нэ це, — ра іць Іна Гаў-

рыль чык, — та му што ні-

хто не мо жа га ран та ваць 

іх бяс печ насць. На бы ва ю-

чы та кі та вар, вы сур' ёз на 

ры зы ку е це не толь кі сва і мі 

гра шы ма, але і зда роў ем, і 

на ват жыц цём. Не за кон ным 

з'яў ля ец ца і про даж та ва-

раў праз са цы яль ныя сет-

кі. Ін тэр нэт-кра мы мо гуць 

рэ кла ма ваць ся бе ў са цы-

яль ных сет ках, але ў та кой 

рэ кла ме аба вяз ко ва па він на 

пры сут ні чаць гі пер спа сыл-

ка на сайт ін тэр нэт-кра мы, 

які пра цуе ў на цы я наль ным 

сег мен це сет кі ін тэр нэт. 

Апош нім ча сам па час ці лі ся 

скар гі на та ва ры, на бы тыя 

ў са цы яль ных сет ках. Але 

ў гэ тым вы пад ку пра да юць 

не ін тэр нэт-кра мы, а фі зіч-

ныя асо бы. І на та кія здзелкі 

не рас паўсюдж ва ец ца за кон 

«Аб аба ро не пра воў спа-

жыў цоў». Спра ву мож на 

вы ра шыць толь кі ў су дзе. 

Але час цей за ўсё, пас ля 

здзяйс нен ня здзел кі пра-

да вец пе ра стае ад каз ваць 

на зван кі, на пэў на, уно ся чы 

тэ ле фон па куп ні ка ў чор ныя 

спі сы».

Ка рыс най для спа жыў-

цоў бу дзе і на ступ ная ін-

фар ма цыя. Згод на з рэ-

клам ным за ка на даў ствам 

рас паў сюдж ван не рэ кла мы 

з да па мо гай ма біль най су-

вя зі і элект рон най пош ты 

да пус ка ец ца толь кі са зго-

ды аба не нта ці ад ра са та на 

яе атры ман не. Рэ клам ная 

рас сыл ка мо жа ад бы вац ца 

ў «Вай бе ры», «Тві тэ ры» і 

ін шых ме сен джа рах. Зда-

ра ец ца, што па куп нік па га-

джа ец ца на атры ман не рэ-

кла мы, а по тым яго ра шэн-

не змя ня ец ца, ці ён прос та 

за бы ва ец ца, што даў зго ду, 

на прык лад пры за паў нен ні 

ан ке ты на бо нус ную карт-

ку. «Май це на ўва зе: ка лі 

рэ кла ма даў ца ка жа, што не 

мо жа ад клю чыць кан крэт-

на га спа жыў ца ад рас сыл кі 

рэ кла мы, ён ка жа ня праў-

ду, — звяр тае ўва гу Іна Гаў-

рыль чык. — Па пер шым па-

тра ба ван ні спа жыў ца рэ кла-

ма даў ца аба вя за ны ад клю-

чыць рэ клам ную рас сыл ку, 

пры чым у за ка на даў стве не 

ага вор ва ец ца, у якой фор ме 

па він на быць агу ча на та кое 

па тра ба ван не. А гэ та азна-

чае, што да стат ко ва і тэ ле-

фон на га зван ка...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пра вы спа жыў цаПра вы спа жыў ца ІН ТЭР НЭТ — ЗО НА РЫ ЗЫ КІ 
ЦІ КАМ ФОРТ НЫХ ПА КУ ПАК?

«За ба ра ня ец ца 
ўста наў лі ваць роз ныя 
цэ ны і та ры фы ў 
за леж нас ці ад фор мы 
апла ты та ва ру».

Па ста не на 1 сту дзе ня гэ та га го да ў ганд лё вым 

рэ ест ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь бы ло за рэ гіст ра ва на 

19 400 ін тэр нэт-кра маў. За 2018 год іх 

коль касць па вя лі чы ла ся на 20 пра цэн таў. 

До ля ін тэр нэт-ганд лю ў агуль ным та ва ра аба ро це 

скла дае за раз 3,4 пра цэн та. Уліч ва ю чы 

агуль на су свет ную тэн дэн цыю ін тэн сіў на га раз віц ця 

ганд лю ў се ці ве, Су свет ны дзень аба ро ны пра воў 

спа жыў цоў бы ло вы ра ша на пра вес ці ў Бе ла ру сі 

пад дэ ві зам «Аба ро на спа жыў ца ў эпо ху ра зум ных 

тэх на ло гій».


