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Ад 60 ка пе ек...
Дык вось, з пер шых 

дзён сту дзе ня ця пер і ў ка-

сах паш то вых ад дзя лен няў 

кра і ны за кож ную апе ра цыю 

бя руць ка мі сію ў па ме ры 

60 ка пе ек. Без да дат ко вай 

апла ты мож на раз лі чыц ца 

толь кі па пла ця жах у бюд-

жэт, апла ціць ка му наль ныя 

па слу гі, ста цы я нар ны тэ ле-

фон і пе ра вес ці гро шы на 

даб ра чын ныя ра хун кі. Так-

са ма не возь муць 60 ка пе ек 

за па слу гі са мой «Бел пош-

ты». А вось, на прык лад, за 

апла ту па слуг ма біль най 

су вя зі, ін тэр нэт-пра вай да-

раў, апе ра та раў ка бель на-

га тэ ле ба чан ня або ахоў най 

сіг на лі за цыі да вя дзец ца пе-

ра плач ваць. Вось і атрым-

лі ва ец ца, што пяць па доб-

ных пла ця жоў — гэ та плюс

тры руб лі да вы ні ко вай су мы. 

Гро шы не вель мі вя лі кія, але 

для эка ном ных лю дзей (тым 

больш пен сі я не раў) і гэ тая 

су ма бу дзе ад чу валь ная.

У кан такт-цэнт ры «Бел-

пош ты» рас тлу ма чы лі, што 

ка мі сія не бу дзе спа га няц ца 

за апла ту праз ка су тых па-

слуг, якія аказ ва юць тэ ры та-

ры яль ныя цэнт ры са цы яль-

на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва. У сіс тэ ме АРІП гэ та 
па слу гі ня ні, ся дзел кі, ра за-
вая і са цы яль ная да па мо га 
на да му, гурт кі і ін шае.

— Пры ём пла ця жоў — 
гэ та да дат ко вая па слу га РУП 
«Бел пош та». Ра ней пла та за 
гэ та не спа га ня ла ся. З 1 сту-
дзе ня 2020 го да за пры ём 
не ка то рых пла ця жоў праз 
ка су мы ста лі браць 60 ка пе-
ек. Але ка лі пла цеж пры ма-
ец ца за са цы яль ную па слу-
гу, ка мі сія за яго спа га няц ца 
не па він на, — рас тлу ма чы ла 
апе ра тар кан такт-цэнт ра. 
Акра мя та го, з 30 сту дзе ня 
«Бел пош та» па ды мае рас-
цэн кі на не ка то рыя па слу гі 
па пе ра сыл цы ліс тоў і па-
сы лак. На прык лад, кошт 
пе ра сыл кі за каз но га ліс та 
ма сай да 20 гра маў па вя лі-
чыц ца на восем ка пе ек — 
да 1,98 руб ля.

...да 5 руб лёў 
за адзін пла цеж

Што да ты чыц ца бан каў, 
то там у якас ці ка мі сіі бя-

руць яшчэ больш. Так, у ка-

сах Бе ла рус бан ка з 15 сту-

дзе ня за кож ны здзейс не ны 

пла цеж ця пер трэ ба пла ціць 

два руб лі. Та кую су му возь-

муць, ка лі вы, на прык лад, 

пла ці це за на ву чан не ці па-

слу гі ін тэр нэт-пра вай да раў, 

пры чым не толь кі на яў ны мі 

гра шы ма, але і па карт цы ў 

ка се. Як і ра ней, у Бе ла рус-

бан ку не возь муць ка мі сію з 

ве тэ ра наў ВАВ, а так са ма за 

пла ця жы ў бюд жэт (па да ткі, 

збо ры, пош лі ны, штра фы). 

Не трэ ба асоб на пла ціць за 

пра вя дзен не пла ця жоў на 

ка рысць гра мад скіх аб' яд-

нан няў, на даб ра чын ныя ра-

хун кі, за вы пла ты ў вы гля дзе 

ўзно саў стра ха вых аген таў і 

на ка рысць са мо га бан ка.

Пры апла це ж асноў ных 

і да дат ко вых ка му наль ных 

па слуг у ка сах Бе ла рус бан ка 

па куль да дат ко вых гро шай 

браць не бу дуць. Ды ёсць 

ад но «але». Ця пер у мно гіх 

ад дзя лен нях гэ та га бан ка ў 

буй ных га ра дах кра і ны пла-

та за ка му наль ныя па слу гі ў 

ка сах на огул не пры ма ец ца. 

У та кіх ад дзя лен нях ўста ноў-

ле на 4, 5 або 6 ін фа кі ёс каў. 

Кі раў ніц тва бан ка лі чыць, 

што гэ та га цал кам да стат-

ко ва для за крыц ця «ка му-

наль най тэ мы».

З 20 сту дзе ня ка мі сія за 

пры ём на яў ных гро шай і 

здзяйс нен не апе ра цыі па 

бан каў скай пла цеж най карт-

цы вы рас ла так са ма ў ка сах 

БПС-Ашчад бан ка і Пры ёр-

бан ка. Да дат ко вая пла та па 

пла ця жах на ка рысць вы ка-

наў цы па слуг ста ла каш та -

ваць пяць руб лёў. Гэ тую су-

му да вя дзец ца ад даць на-

ват пры апла це ка му нал кі ці 

элект рыч нас ці. Атрым лі ва ец-

ца, што, пры ня ўшы пла цеж, 

на прык лад, за ка му нал ку, 

ін тэр нэт і элект рыч насць, 

банк да дат ко ва возь ме з вас 

15 руб лёў.

З 1 лю та га да вы шэй пе-

ра лі ча ных бан каў да лу чыц-

ца яшчэ і Па ры тэт банк. У 

яго ка сах пач нуць браць ка-

мі сію ў па ме ры двух руб лёў 

за пры ём на яў ных гро шай па 

пла ця жах за па слу гі АРІП. 

Пла ціць да вя дзец ца за ўсе 

пла ця жы, акра мя апла ты ў 

бюд жэт (та кіх як па да ткі, збо-

ры, штра фы і пош лі ны). Гэ ты 

банк так са ма ўвёў ка мі сію з 

10 сту дзе ня за вы да чу ў ка сах 

на яў ных па карт ках пла цеж-

ных сіс тэм Vіsа Іntеrnаtіоnаl, 

Mаstеrсаrd і пла цеж най сіс-

тэ мы БЕЛ КАРТ, эмі та ва ных 

ін шы мі бан ка мі. Уз на га ро-

джан не бан ка скла дзе 2,5 % 

ад су мы. Пры гэ тым у пла ту 

не ўклю ча на ка мі сія бан ка-

эмі тэн та за апе ра цыю зняц-

ця на яў ных.

У ін шых бан ках сі ту а цыя 

па доб ная. Праў да, не ка то-

рыя з іх вы зна ча юць па мер 

ка мі сіі ў пра цэн тах ад су-

мы пла ця жу, акрэс лі ва ю чы 

пры гэ тым мі ні маль ны па рог 

свай го ўзна га ро джан ня. Та-

кую фор му ка мі сіі прак ты-

куе Бел ін вест банк: у іх яна 

скла дае 2 % ад су мы, але 

не мо жа быць мен шая за

два руб лі і боль шая за 80 руб-

лёў. Та кую ж су му бя руць і ў 

Ідэя Бан ку, але не менш за 

пяць руб лёў, а ў Тэх на бан-

ку — 0,5 %, пры гэ тым ніж-

няя мя жа ка мі сіі — два руб-

лі, верх няя — 50 руб лёў.

Па сяб ра ваць 
з ін фа кі ёс кам
і (або) з бан каў скім 
ра бот ні кам

Сваю 80-га до вую ма му 

я ву чыў ка рыс тац ца бан-

каў скай карт кай спа чат ку 

ў кра ме, а по тым і ў ін фа-

 кі ёс ку. З кра май праб лем не 

бы ло на огул ні я кіх. Ёй на ват 

спа да ба ла ся гу ляць у каз ку 

з гэ тым ча роў ным «плас-

ты кам». За па мі на еш чаты-

ры ліч бы, по тым на бі ра еш 

іх — і ўсё: ні та бе па пе рак, 

ні ма нет, якія мож на згу біць. 

З ін фа кі ёс кам скла да ней. 

Ра за брац ца з ал га рыт мам 

дзе ян няў — на гэ та па трэб-

ны час, а жа лез ная скры ня 

(кі ёск, зна чыць) па чы нае 

брыд ка пі шчаць — пад га-

няць клі ен та. «Ад гэ та га 

нер ву еш ся і ро біш па мыл-

кі», — абу ра ец ца мая да ра-

гая ма ту ля. Акра мя та го, з 

ча сам яе стаў пад во дзіць 

зрок, а ліч бы на мі гат лі вым 

эк ра не злі ва юц ца ў ней кія 

плям кі. Але з гэ тай сі ту а цыі 

мая ма ма знай шла год нае 

вый сце.

Яна ўстаў ляе карт ку ў 

ін фа кі ёск, на бі рае пін-код і 

клі ча ра бот ні ка бан ка на да-

па мо гу. «Ра зам з гэ тай ма-

ла дзень кай дзяў чын кай мы 

ху цень ка ўсё аплач ва ем, лі-

та раль на за не каль кі хві лін. 

Ру кі ж у яе спрыт ныя, так і 

бе га юць па кно пач ках».

Доб ра ве да ю чы сваю ма-

му, я стро га ці каў лю ся ў яе, 

ці не час туе яна су пра цоў-

ні цу па да бры ні ду шэў най? 

«Не, яна не бя рэ, нель га 

ёй. Ну, ка лі толь кі ма лень-

кую ша ка лад ку раз у квар-

тал...» — ці ха шэп ча мая 

мі лая ба буль ка.

Со та выя тэ ле фо ны ця-

пер ёсць ва ўсіх, у ма ла дых 

і ста рых. На тэ ле фон як 

пра ві ла кі да юць ад пяці да 

10 руб лёў. І што, за кож ны 

та кі пла цеж у бан ку ад да-

ваць ад двух да пяці руб лёў? 

Гэ та ней кі нон сэнс. А што 

ра біць тым, хто не раз бі ра-

ец ца ў кам п'ю та рах, ін тэр-

нэт-бан кін гах, а ін фа кі ёск 

да лё ка ў су сед няй вёс цы? 

Як быць тым, хто за стаў ся 

адзін, а дзе ці, уну кі — дзесь-

ці ў вя лі кім го ра дзе? Вый сце 

ёсць і ў гэ тай сі ту а цыі. Трэ ба 

прос та па тэ ле фа на ваць сва-

ім сва я кам і пра па на ваць ім 

апла ціць гэ тую па слу гу (ка-

неш не ж, без на яў на), а гро-

шы вяр нуць по тым — пры 

су стрэ чы. Бо дыс тан цый на 

апла ціць па слу гу мож на з 

лю бо га пунк та на шай пла-

не ты. Га лоў нае — ве даць 

рэ кві зі ты.

Ці ка выя па слу гі, 
да ра гія 
і не вель мі

Сё ле та Бе ла рус банк пе-

ра гле дзеў збор нік уз на га ро-

джан няў за апе ра цыі фі зіч-

ных асоб. Да паў нен ні і зме ны 

ўсту пі лі ў сі лу з 15 сту дзе ня. 

У аб ноў ле ным збор ні ку іс нуе 

ка мі сія за пе ра вод на яў ных 

гра шо вых срод каў (здзяйс-

нен не апе ра цыі па бан каў-

скай пла цеж най карт цы) у 

ка се бан ка па пла ця жах на 

бу даў ніц тва жы лых па мяш-

кан няў, ус туп ных, па явых, 

член скіх, мэ та вых і да дат-

ко вых уз но саў чле наў ар га-

ні за цыі за бу доў шчы каў, а 

так са ма ўзно саў удзель ні-

ка до ле ва га бу даў ніц тва на 

апла ту бу даў ніц тва жы ло га 

па мяш кан ня ў шмат ква тэр-

ным жы лым до ме. Кошт 

гэ тай па слу гі бу дзе роў ны 

0,2 % ад су мы пе ра во ду, 

але не мен шы за два руб лі і 

не боль шы за 50 руб лёў. Пе-
ра вод гра шо вых срод каў на 

ін шыя мэ ты пра ду гледж вае 

ка мі сію, роў ную 2 % ад су мы,

але не мен шую за два руб лі 

і не боль шую за 80 руб лёў.

Банк бя рэ ўзна га ро джан-

не за ажыц цяў лен не апе-

ра цый па крэ ды тах. Так, 

афарм лен не да га во ра па-

ру чы цель ства, афарм лен не 

да дат ко ва га па гад нен ня да 

да га во ра па ру чы цель ства 

абы дзец ца клі ен ту ў дзевяць 

руб лёў, ка лі крэ дыт вы да ец ца 

ў ад па вед нас ці з ука за мі Прэ-

зі дэн та або па ста но ва мі Са-

ве та Мі ніст раў на бу даў ніц тва 

або на быц цё жы лых па мяш-

кан няў. Афарм лен не та ко га 

да га во ра па ру чы цель ства ў 

ін шых вы пад ках каш туе ўжо 

26 руб лёў. Скла дан не да га-

во ра за кла ду — 50 руб лёў, а 

ка мі сій ныя за ўня сен не змя-

нен няў у крэ дыт ны да га вор 

з іні цы я ты вы крэ ды та атры-

маль ні ка — 25 руб лёў.

У раз дзе ле «Ін шыя апе ра-

цыі» ёсць вы да ча да вед кі па 

крэ ды тах, якія прад стаў ля юц-

ца ў ад па вед нас ці з ука за мі 

Прэ зі дэн та і (або) па ста но ва-

мі Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі 

на бу даў ніц тва (рэ кан струк-

цыю) або на быц цё жы лых 

па мяш кан няў, а так са ма 

па льгот ных крэ ды тах. Яна 

абы дзец ца ў шэсць руб лёў. 

А вось атры ман не звес так па 

ва лют на-аб мен ных апе ра цы-

ях, кур сах за меж ных ва лют, 

уста ноў ле ных На цы я наль-

ным бан кам кра і ны, і кур сах 

аб ме ну ва лют уста ноў Бе ла-

рус бан ка каш туе 18 руб лёў 

за адзін дзень.

Аказ ва ец ца, у гэ тым бан-

ку мож на па мя няць зно ша-

ныя, па шко джа ныя, але з 

пры кме та мі пла цеж нас ці 

гра шо выя зна кі за меж най 

ва лю ты, са праўд насць якіх 

не вы клі кае су мне ння, на 

пла цеж ныя гра шо выя зна-

кі той жа за меж най ва лю ты 

тых жа або ін шых на мі на лаў 

(за ме на на яў най за меж най 

ва лю ты ў до ла рах ЗША, еў-

ра, ра сій скіх руб лях). За гэ-

тую па слу гу бя рэц ца ка мі сія, 

роў ная 3 % ад су мы ва лю ты, 

але не мен шая за два руб лі. 

Раз мен на яў най за меж най 

ва лю ты (до ла ры, еў ра, ра сій-

скія руб лі) — 2 % ад су мы.

А вось пры ём на ін ка са 

на яў най за меж най ва лю ты, 

якая вы клі кае су мненне ў яе 

пла цеж нас ці, для на кі ра ван-

ня на да сле да ван не па пла-

цеж нас ці абы дзец ца ў 4 % 

ад су мы, але не менш чым 

у 10 руб лёў.

І апош няе. Ін фар ма цый-

ная па слу га па аб вест цы 

шля хам на кі ра ван ня па ве-

дам лен ня на ну мар ма біль-

на га тэ ле фо на (СМС-па ве-

дам лен ня) і (або) па ве дам-

лен ня па элект рон най по шце 

(е-mаіl-па ве дам лен ня) каш-

туе 1,4 руб ля ў ме сяц. Для 

ка гось ці глуп ства, а для ка-

гось ці не ліш няя ка пей ка...

Сяр гей КУР КАЧ.

ПЛА ТА ЗА НА ЯЎ НАСЦЬ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
13 февраля 2020 года на 2А открытом аукционе проводит 16-й от 12 сентября 2019 года, 

17-й от 17 октября 2019 года, 18-й от 31 октября 2019 года, 1-й от 16 января 2020 года 
и 2-й от 30 января 2020 года повторные открытые аукционы по продаже имущества 

республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная цена 
продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

201
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном ДФ-3 в составе: кузов-
фургон ДФ-3, № 4892, 1988 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0316490 дв. 879283, 
1988 г. 4 кат. 5380 км 

г. Гомель,

в/ч 01313-Г
3500,00 700,00

208
Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-
фургон К-375, № 02062, 1978 г. 2 кат. Автошасси Урал-375А ш. 263604, дв. 545904 
1978 г. 3 кат. 1401 км

г. Гомель, 

в/ч 01313-Г
7700,00 1540,00

209
Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-
фургон К-66Н № 242286, 1987 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0512436 дв. 194762 
1987 г. 4 кат. 2557 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3000,00 600,00

212
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-
фургон К2-375, № 020235 1982 г. 2 кат. Автошасси Урал-375 ш. 390203 дв. 753423 
1982 г. 3 кат. 2 114 км

г. Гомель, 

в/ч 01313-Г
7700,00 1540,00

219
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-
фургон К-66Н, № 210282 1982 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0309704 дв. 193578882 
1982 г. 4 кат. 9793 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3000,00 600,00

220
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-
фургон КФ-1МП № 65056126 1986 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0457113 дв. 
114647 1986 г. 4 кат. 4412 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3500,00 700,00

1
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108710051 дв. 17526 1987 г. 
4 кат. 8408 км 

г. Минск, 

в/ч 63755
65 000,00 13 000,00

2
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108501022 дв. 914407 1985 
г. 4 кат. 382 км 

г. Минск, 

в/ч 63755
70 000,00 14 000,00

14
Грузовой бортовой Урал-4320-0010-01 ш. 171098 дв. 510765 1991 г. 4 кат. 
108 000 км

г. Береза, 

в/ч 23324
8300,00 1660,00

15
Грузовой бортовой Урал-43202-0011-01 ш. L0141995 дв. 566681 1990 г. 5 кат. 
63 176 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

8200,00 1640,00

16 Седельный тягач КамАЗ-5410 ш. 128689 дв. 743480 1985 г. 3 кат. 105 932 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
7800,00 1560,00

17 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 535794 дв. 941791 1985 г. 4 кат. 50 325 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8800,00 1760,00

19 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 541936 дв. 945792 1985 г. 4 кат. 11 095 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8000,00 1600,00

21

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-
фургон К-66Н № б/н 1-32377 1988 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66 ш. 0529432 дв. 27687 1988 г. 4 кат. 4955 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3300,00 660,00

22
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-
фургон К-66Н № 224282 1982 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0345995 дв. 04041 
1982 г. 4 кат. 5230 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3300,00 660,00

23
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) № 10Е8907022 в составе: гусенич-
ное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 10Е8907022 дв. 8915136 1989 г. 4 кат. 
6499 км. Электроагрегат АД16У-Т/400 1ВП № БА3658СМВИ 1989 г. 4 кат 626 м/ч

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
80 000,00 16 000,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 13 февраля 2020 г. в 10.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гаран-
тийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 
10 февраля 2020 года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 13 февраля 2020 г. с 9.00 до 9.45.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 
и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 бел. руб. за участие по каждому лоту и денежные средства за 
выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, 
российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSB-
BY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 
БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, без НДС. Справки по тел./факсу: 
(017) 398 05 41. Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» № 148 от 8.08.19 г., № 171 от 10.09.19 г.. № 180 от 21.09.19 г., № 235 
от 11.12.2019 г. 


