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Да вы зна ча на га ў да га во ры най му тэр-

мі ну фак тыч на га пра да стаў лен ня жы ло га 
па мяш кан ня ўна ём фі зіч ная асо ба аба вя за-
на за рэ гіст ра ваць та кі да га вор у мяс цо вым 
вы ка наў чым і рас па рад чым ор га не або ў 
ар га ні за цыі, якая ажыц цяў ляе экс плу а та-
цыю жыл лё ва га фон ду і (або) якая прад-
стаў ляе жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі.

Да га вор най му (пад най му) жы ло га па-
мяш кан ня лі чыц ца за клю ча ным з да ты яго 
рэ гіст ра цыі ў вы шэй зга да ных ор га нах і ар-
га ні за цы ях. По тым ква тэ раз дат чык па ві нен 
са ма стой на пад лі чыць і свое ча со ва і ў поў-
ным аб' ёме апла ціць па да ход ны па да так у 
фік са ва ных су мах. Стаў кі та ко га па да тку ў 
ад но сі нах да да хо даў, атры ма ных фі зіч ны-
мі асо ба мі ад зда чы жы лых па мяш кан няў, 
вы зна ча юц ца аб лас ны мі і Мін скім га рад-
скім Са ве та мі дэ пу та таў.

Та кім чы нам, у роз ных га ра дах і на-
се ле ных пунк тах стаў кі па да ход на га па-
да тку ў фік са ва ных су мах ад роз ні ва юц-
ца. На прык лад, у ста лі цы па мер ста вак 
па да тку за 2013 год вы зна ча ны ра шэн-
нем Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу-
та таў № 291 «Аб уста наў лен ні па ме раў 
ста вак па да ход на га па да тку з фі зіч ных 
асоб у фік са ва ных су мах» у за леж нас ці 
ад раз мя шчэн ня жы ло га па мяш кан ня па 
эка но мі ка-пла ні ро вач ных зо нах. Сё ле-
та вы зна ча на, што ў пер шай эка но мі ка-
пла ні ро вач най зо не стаў ка скла дае 135 
ты сяч руб лёў, у дру гой — 110 ты сяч, у 
трэ цяй, чац вёр тай, пя тай — 95 ты сяч руб-
лёў. Вар та ад зна чыць, што пры ве дзе ныя 
стаў кі па да ход на га па да тку вы зна ча юц ца 
не за цэ лую ква тэ ру ці дом, а за кож ны 
па кой у ква тэ ры (до ме).

Азна ё міц ца са стаў ка мі па да ход на га па-
да тку ў фік са ва ных су мах мож на на афі-
цый ным сай це МПЗ nalog.gov.by ў раз дзе-
ле «па дат ка аб кла дан не пла цель шчы каў/
фі зіч ныя асо бы», у пад атко вым ор га не, а 
так са ма па тэ ле фа на ваў шы ў кан такт-цэнтр 
па тэ ле фо не 229-79-79.

Ка лі і як пла ціць 
па да ход ны па да так

За ка на даў ствам пра ду гле джа на два 
спо са бы вы лі чэн ня і апла ты па да ход на га 
па да тку ў фік са ва ных су мах. Гра ма дзя нін 
са ма стой на вы зна чае спо саб апла ты та ко-
га па да ход на га па да тку. Маг чы ма за пла-
ціць ад ной чы за ўвесь ка лян дар ны год ці 
аплач ваць та кі па да так што ме сяч на.

У пер шым вы пад ку га да вы пла цеж 
уно сіц ца не паз ней за пра цоў ны дзень, 
які ідзе за вы зна ча ным у да га во ры тэр мі-
нам фак тыч на га пра да стаў лен ня ўна ём 
жы ло га па мяш кан ня. Апла та па да ход на-
га па да тку за кож ны на ступ ны ка лян дар-
ны год пра во дзіц ца не паз ней за пер шы 
дзень го да, за які ажыц цяў ля ец ца апла та 
па да тку.

У дру гім вы пад ку па да ход ны па да так 
аплач ва ец ца не паз ней за пра цоў ны дзень, 
які ідзе за ўста ноў ле ным у да га во ры тэр-
мі нам фак тыч на га пра да стаў лен ня ўна ём 
жы ло га па мяш кан ня, а ў да лей шым — што-
ме сяц, не паз ней за пер шы дзень ме ся ца, 
за які ажыц цяў ля ец ца апла та па да тку. Пры 
атры ман ні да хо даў не з пер ша га дня ме ся-
ца, а так са ма ў вы пад ку спы нен ня атры-
ман ня да хо даў на пра ця гу ме ся ца, пад лік 
сум па да тку за гэ ты ме сяц ажыц цяў ля ец-
ца пра пар цы я наль на коль кас ці дзён зда чы 
ўна ём жы ло га па мяш кан ня.

Спе цы я ліс ты пад атко вай ін спек цыі на-
гад ва юць, што ўлас нік па ві нен пад лі чыць 
агуль ную су му да хо ду, якую ён атры маў ад 
зда чы жы ло га па мяш кан ня ўна ём. Да гэ та га 
пунк та на ша га ал га рыт му трэ ба ста віц ца да-
во лі сур' ёз на, бо... Пры атры ман ні ў пад атко-
вым пе ры я дзе (з 1 сту дзе ня па 31 снеж ня 
2013 го да) да хо даў ад зда чы ўна ём жы ло га 
па мяш кан ня ў па ме ры больш за 33,1 млн 
руб лёў у пад атко вы ор ган не аб ход на пад аць 
пад атко вую дэк ла ра цыю (раз лік) па па да-
ход ным па да тку з фі зіч ных асоб (да лей — 
пад атко вая дэк ла ра цыя). У гэ тым вы пад ку 
на зва ныя да хо ды аб кла да юц ца па да ход ным 
па дат кам па стаў цы ў па ме ры 12%.

Пры гэ тым па да ход ны па да так у фік са-
ва ных су мах, што быў вы пла ча ны на пра ця-
гу го да, за ліч ва ец ца ў кошт вы пла ты па да-
ход на га па да тку, пад лі ча на га, зы хо дзя чы з 
пад атко вай дэк ла ра цыі. Пад атко вая дэк ла-
ра цыя за 2013 год па да ец ца ў пад атко вую 
ін спек цыю па мес цы жы хар ства не паз ней 
за 1 са ка ві ка 2014 го да, ас тат няя су ма па-
да тку да плач ва ец ца не паз ней за 15 мая 
2014 го да.

За ліш не апла ча ныя су мы па да ход на га 
па да тку, вы лі ча ныя, зы хо дзя чы з пад атко-
вых дэк ла ра цый, пад ля га юць за лі чэн ню 
або вяр тан ню пла цель шчы кам. Вар та на-
га даць, што за кон ным пла цеж ным срод кам, 
аба вяз ко вым да пры ёму на ўсёй тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі, з'яў ля ец ца бе ла рус кі ру бель. Вы-
ка ры стан не за меж най ва лю ты па між фі зіч-
ны мі асо ба мі ў раз лі ках па да га во рах най му 
жы ло га па мяш кан ня за ба ро не на нор ма мі 
ва лют на га за ка на даў ства. Вы да ча На цы я-
наль ным бан кам асоб на га да зво лу на вы-
ка ры стан не за меж най ва лю ты на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі па між фі зіч ны мі асо ба мі за ка на-
даў ствам не пра ду гле джа на. Та му раз лі кі, 
пра якія ідзе га вор ка, не аб ход на ажыц цяў-
ляць вы ключ на ў бе ла рус кіх руб лях.

Ці ёсць іль го ты 
пры па дат ка аб кла дан ні 
да хо даў, што аб кла да юц ца 
па фік са ва ных стаў ках?

Пра ва на льго ты ў да чы нен ні да да хо даў, 
што аб кла да юц ца па да ход ным па дат кам у 
фік са ва ных су мах, ма юць толь кі пла цель-
шчы кі, якія атрым лі ва юць да хо ды ад зда-
чы ўна ём (пад на ём) жы лых па мяш кан няў 
ма ла дым спе цы я ліс там, ма ла дым ра бо чым 
(слу жа чым). Для мэт па дат ка аб кла дан ня да 
ма ла дых спе цы я ліс таў, ма ла дых ра бо чых 
(слу жа чых) ад но сяц ца вы пуск ні кі, якім мес-
ца пра цы (служ бы) пра да стаў ле на шля хам 
раз мер ка ван ня; вы пуск ні кі, на кі ра ва ныя на 

пра цу (служ бу) у ад па вед нас ці з да га во-
рам аб пад рых тоў цы на ву ко ва га ра бот ні ка 
вы шэй шай ква лі фі ка цыі за кошт срод каў 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, да га во рам аб 
мэ та вай пад рых тоў цы спе цы я ліс та (ра бо-
ча га, слу жа ча га). Іль го та пра да стаў ля ец ца 
ў вы гля дзе поў на га вы зва лен ня ад апла ты 
па да ход на га па да тку на пра ця гу вы зна ча ных 
за ка на даў ствам тэр мі наў аба вяз ко вай ра бо-
ты (служ бы) па раз мер ка ван ні ма ла дых спе-
цы я ліс таў, ма ла дых ра бо чых (слу жа чых).

Та кая льго та пра да стаў ля ец ца пла цель-
шчы ку на пад ста ве па свед чан ня аб на кі-
ра ван ні на пра цу і пра цоў на га да га во ра, 
за клю ча на га па між ма ла дым спе цы я ліс там 
і най маль ні кам.

Ня вы пла та або ня поў ная вы пла та ін ды ві-
ду аль ным прад пры маль ні кам або фі зіч най 

асо бай су мы па да тку цяг не на кла дан не штра-
фу. Штраф з'яў ля ец ца раз лі ко вай ве лі чы нёй. 
У пры ват нас ці, ін ды ві ду аль на му прад пры-
маль ні ку мо жа быць прад' яў ле ны штраф у 
па ме ры 20% ад ня вы пла ча най су мы па да тку, 
але не менш за дзве ба за выя ве лі чы ні, або 
260 ты сяч руб лёў. Фі зіч най асо бе, якая не 
вы пла ці ла ці не цал кам вы пла ці ла па да так у 
па ме ры, які пе ра вы шае ад ну ба за вую ве лі чы-
ню, мо жа быць прад' яў ле ны штраф у па ме ры 
15% ад ня вы пла ча най су мы па да тку, але не 
менш за па ло ву ба за вай ве лі чы ні, або 65 ты-
сяч руб лёў. Ка лі кант роль ны мі ор га на мі бу дзе 
вы яў ле ны факт зда чы жы ло га па мяш кан ня на 
су ткі та кім улас ні кам, які не за рэ гіст ра ва ны ў 
якас ці ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка, то 
ён мо жа быць пры цяг ну ты да ад мі ніст ра цый-
най ад каз нас ці ў вы гля дзе штра фу ў па ме-
ры да ста ба за вых ве лі чынь з кан фіс ка цы яй 
прад ме таў ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн-
ня (ква тэ ры) або без кан фіс ка цыі.

Яшчэ раз на га даю, што пад атко выя ор га-
ны па ста ян на кант ра лю юць паў на ту і свое-
ча со васць апла ты па дат каў у бюд жэт гра ма-
дзя на мі, якія зда юць жыл лё ўна ём. На жаль, 
да лё ка не ўсе яны вы кон ва юць па датко вае 
за ка на даў ства, і фак ты ўхі лен ня ад вы пла ты 
па дат каў, вя до ма, ёсць. Пры вы яў лен ні та кіх 
фак таў па ру шаль ні кі пры цяг ва юц ца да ад мі-
ніст ра цый най ад каз нас ці ў вы гля дзе штра фу. 
Акра мя та го, за ўвесь пе ры яд зда чы жыл ля 
ўна ём ім прад' яў ля ец ца да вы пла ты па да так 
і пе ня. Спе цы я ліс та мі пад лі ча на, што за мі-
ну лы год па кра і не бы ло вы яў ле на 2027 пла-
цель шчы каў (фі зіч ных асоб і ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў), якія да пус ці лі па ру шэн ні 
пад атко ва га за ка на даў ства, ад якіх да дат-
ко ва па сту пі ла ў бюд жэт 611,1 млн руб лёў. 
Сё ле та спе цы яль ны мі служ ба мі пад атко вай 
га лі ны вы яў ле на ўжо 426 та кіх па ру шаль ні-
каў, якім прад' яў ле на да вы пла ты ў бюд жэт 
132,7 млн руб лёў па дат каў і штра фаў.

Слуш ная па ра да
На прак ты цы гра ма дзя не са ма стой на 

пад ліч ва юць і вы плач ва юць па да ход ны 
па да так у фік са ва ных су мах. Ад нак ка лі 
ў пла цель шчы ка ўз нік нуць скла да нас ці 
па вы ка нан ні на зва на га ал га рыт му, вар-
та свое ча со ва звяр нуц ца ў пад атко вую ін-
спек цыю па мес цы жы хар ства па кан суль-
та цыю. Спе цы я ліс ты пад атко ва га ор га на 
да па мо гуць пад лі чыць су му па да ход на га 
па да тку, рас тлу ма чаць па ра дак і тэр мі ны 
апла ты, а так са ма на га да юць бан каў скія 
рэ кві зі ты, якія не аб ход на ве даць для пе ра-
лі чэн ня па да ход на га па да тку ў бюд жэт.

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры-

стан не гра шы ма і ўсё, што з гэ тым звя-
за на. Вы мо жа це звяр тац ца на элект-
рон ны ад рас га зе ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.
bу з па зна кай «фі нан са вы вы дат нік» ці 
па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗДЫМ НАЯ КВА ТЭ РА ДЛЯ ЎЛАС НІ КА — 
НЕ ТОЛЬ КІ ДА ДАТ КО ВЫ ДА ХОД...

Вар та ад зна чыць, 
што пры ве дзе ныя стаў кі 
па да ход на га па да тку 
вы зна ча юц ца не за цэ лую 
ква тэ ру ці дом, а за кож ны 
па кой у ква тэ ры (до ме).

Вы ка ры стан не за меж най 
ва лю ты па між фі зіч ны мі 
асо ба мі ў раз лі ках па да га во рах 
най му жы ло га па мяш кан ня 
за ба ро не на нор ма мі 
ва лют на га за ка на даў ства.

 Ка лі кант роль ны мі ор га на мі 
бу дзе вы яў ле ны факт зда чы 
жы ло га па мяш кан ня 
на су ткі та кім улас ні кам, 
які не за рэ гіст ра ва ны 
ў якас ці ін ды ві ду аль на га 
прад пры маль ні ка, то ён мо жа 
быць пры цяг ну ты 
да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 
ў вы гля дзе штра фу 
ў па ме ры да ста ба за вых 
ве лі чынь з кан фіс ка цы яй 
прад ме таў ад мі ніст ра цый на га 
пра ва па ру шэн ня (ква тэ ры) 
або без кан фіс ка цыі.

У лю дзей з ін ва лід нас цю не прос та сваё жыц цё. 
Гэ та жыц цё ў ін шым вы мя рэн ні. Вы хо дзя чы ў 
знеш ні свет, ча ла век з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі вы му ша ны адап та вац ца да нор маў і 
пра ві лаў на шай рэ аль нас ці, якая зу сім не пры-
ста са ва на для яго.
Прад пры ем ствы, як пра ві ла, не за ці каў ле ны ў пры-
ёме та кіх лю дзей на пра цу. Для іх гэ та да дат ко выя 
вы дат кі на ар га ні за цыю спе цы яль ных мес цаў. І ў 
цэ лым гэ тыя ра бот ні кі па тра бу юць па вы ша най 
ува гі. Як вый сце, у све це з'я ві лі ся спе цы яль ныя 
пра цоў ныя май стэр ні для лю дзей з аб ме жа ван ня-
мі. Сён ня раз гля да ец ца маг чы масць іх з'яў лен ня і 
ў на шай кра і не. Але ў апош ні час па ча лі ся спрэч кі: 
ці не аб ход ныя та кія май стэр ні? Мо жа, лю дзей з 
ін ва лід нас цю ўсё ж трэ ба ўклю чаць у звы чай нае 
жыц цё, у звы чай ныя пра цоў ныя ка лек ты вы, а не 
ла дзіць для іх свай го ро ду рэ зер ва цыі? Ка рэс пан-
дэнт «Звяз ды» да ве да ла ся, як на гэ тае пы тан не 
гля дзяць у Гер ма ніі і ў нас, у Бе ла ру сі.

«Лю дзі з аб ме жа ван ня мі — 
гэ та перш за ўсё лю дзі, а не ін ва лі ды, 
якія да та го ж з'яў ля юц ца людзь мі»

Ка лі та кія май стэр ні ў Гер ма ніі толь кі ства ра лі ся, 
лі чы ла ся, што для та кіх лю дзей гэ та не толь кі рэ абі лі-
та цыя, але і но вая пра фе сія, якой мож на за раб ляць на 
жыц цё. Да дат ко вай за да чай бы ло да па маг чы лю дзям з 
ін ва лід нас цю не ад чу ваць ся бе адзі но кі мі, даць ім маг-
чы масць мець стасункі па між са бой. Для мно гіх сем' яў 
та кія май стэр ні ака за лі ся доб рай аль тэр на ты вай пус-
то му пра седж ван ню да рос лых лю дзей до ма.

Але вось што ка жа дэ пу тат Бун дэс та га ФРГ, член 
праў лен ня Усе агуль най аса цы я цыі ін ва лі даў Гер-
ма ніі док тар Ілья ЗАЙ ФЕРТ:

— Чым больш пра хо дзіць ча су, тым менш я ду маю 
пра тое, што лю дзей с аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 

трэ ба не як асаб лі ва ад гэ та га све ту аба ра няць. Мо-
жа, мы гэ тым са мым ад бі ра ем у ча ла ве ка іс тот ную 
част ку яго жыц ця? Вель мі шмат га во рыц ца слоў пра 
са цы яль ную аба ро ну, ад нак, з май го пунк ту гле джан-
ня, трэ ба ка заць не пра са цы яль ную аба ро ну, а пра 
роў ныя пра вы. Не аб ней кіх са цы яль ных да бро тах, 
а аб пра вах ча ла ве ка. Ме на ві та гэ та мне ха це ла ся б 
вы лу чыць на пя рэд ні план.

Але ка лі мы га во рым пра ста но ві шча лю дзей з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі ў Гер ма ніі, на пя рэд ні план 
вы хо дзяць не пра вы ча ла ве ка, а фак тар вы дат каў, у 
сэн се «ці мо жам мы са бе гэ та фі нан са ва да зво ліць?» 
І ка лі га вор ка за хо дзіць пра лю дзей з ін ва лід нас цю 
і іх пра вах, тут жа ўзні кае па зі цыя, што гэ та вель мі 
до ра га.

Я вы сту паю за тое, каб пра ві лы іс на ва лі для ўсіх 
лю дзей без вы клю чэн ня, не дзе ля чы іх на гру пы зда ро-
вых і з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Та му я кры ты кую 
май стэр ні для лю дзей з ін ва лід нас цю. З ад на го бо ку, 
гэ тая ідэя вы гля дае доб ра, але з дру го га — гэ та не што 
ін шае, як ад на з фор маў са цы яль на га даб ра дзей ства. 
Лю дзі ідуць ту ды каб пра ца ваць, пра яў ляць свае крэ а-
тыў ныя здоль нас ці. Але яны ва рац ца там ва ўлас ным 
со ку, кантактуюць толь кі па між са бой. Та му, з май го 
пунк ту гле джан ня, гэ тыя май стэр ні слу жаць для таго, 
каб ас тат нюю част ку гра мад ства ад га ра дзіць ад лю-
дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. У гэ тых май стэр-
нях яны сха ва ныя ад ін шых і іс ну юць са мі па са бе.

«Асноў ная ма са лю дзей з аб ме жа ван-
ня мі не ма юць шан цу пра ца ўлад ка-
вац ца на пер ша сным рын ку пра цы»

Прад стаў нік упраў лен ня Се на та Бер лі на па ахо-
ве зда роўя і са цы яль ных пы тан нях Вер нер ЛІНК 
шмат у чым згод ны з та кім пунк там гле джан ня:

— На жаль, ёсць роз ні ца па між жа да ным і рэ ча іс-
ным. І па лі тыч ная во ля, і за ка на даў чае пра ва Гер ма ніі 
ары ен та ва ны на тое, каб да па мо га аказ ва ла ся мак сі-

маль на ін ды ві ду аль на і ад рас на — без вы ка ры стан ня 
спец уста ноў. Але рэ аль насць та кая, што асноў ная 
ма са лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі не ма юць 
шан цу пра ца ўлад ка вац ца на пер ша сным рын ку пра цы 
і вы му ша ны пра ца ваць у спе цы я лі за ва ных уста но вах 
(у май стэр нях, акра мя ўся го ін ша га, ста іць за да ча пад-
няць ква лі фі ка цыю та кіх лю дзей, каб яны змаг лі ў да-
лей шым улад ка вац ца на пер ша сным рын ку пра цы).

У Гер ма ніі, па сло вах Вер не ра Лін ка, ма ец ца кво та на 
за ня тасць лю дзей з аб ме жа ван ня мі. Гэ та зна чыць, што 
пры пэў най коль кас ці су пра цоў ні каў прад пры ем ства 
па він на пра да стаў ляць пэў ную коль касць пра цоў ных 
мес цаў для гэ тай ка тэ го рыі лю дзей. Так, прад пры ем-
ствы, у якіх пра цу юць 20 і больш ча ла век, ма юць кво ту 
на 5% пра цоў ных мес цаў для ін ва лі даў. Ка лі гэ тая ўмо ва 
не вы кон ва ец ца, то прад пры ем ства па він на вы плач ваць 
кам пен са цыю ад 105 да 160 еў ра ў ме сяц за ад но мес-
ца — у за леж нас ці ад та го, на коль кі не да вы кон ва ец ца 
кво та. Гэ ты кам пен са цый ны збор слу жыць для та го, каб 
пад трым лі ваць май стэр ні для ін ва лі даў, або гэ тыя гро-
шы ідуць на пад тры ман не на яў ных пра цоў ных мес цаў 
для ін ва лі даў на сва бод ным рын ку пра цы.

Тым не менш прад пры ем ствы, як ад зна чае Вер нер 
Лінк, не імк нуц ца ства раць мес цы для ін ва лі даў. Ім больш 
вы гад на за пла ціць кам пен са цыю. «Але раз Гер ма нія пад-
пі са ла Кан вен цыю ААН аб пра вах ін ва лі даў, мы імк нём ся 
да та го, каб даць кож на му ча ла ве ку з аб ме жа ван ня мі 
маг чы масць атры маць мес ца на асноў ным пра цоў ным 
рын ку, — за явіў наш су раз моў ца. — З гэ та га пунк ту гле-
джан ня іс на ван не спе цы яль ных май стэр няў для ін ва лі даў 
раз гля да ец ца як рэ лікт, ад яко га вар та ад маў ляц ца».

«Не ўсе хо чуць па кі даць май стэр ні»
У Бер лі не ма ец ца 18 пра цоў ных май стэр няў для 

лю дзей з ін ва лід нас цю. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на-
ве да ла ад ну з іх, май стэр ню «Вай сен зее».

У ёй пра цу юць лю дзі пе ра важ на з ра зу мо вы мі аб-
ме жа ван ня мі, уся го 235 ча ла век — уз рос там ад уча-
раш ніх школь ні каў і да на ды хо ду пен сій на га ўзрос ту. 

Яны зай ма юц ца збор кай элект рыч ных пры ста са ван няў, 
ланд шафт ным ды зай нам, чыст кай па мяш кан няў, пра-
мыс ло вым ман та жом, уклад кай ка бе ляў, па ка ван нем.

— Лю дзі з аб ме жа ван ня мі, якія пра цу юць тут, 
атрым лі ва юць пэў ную кам пен са цыю за сваю пра цу 
(пры бліз на 115 еў ра), — рас па вя дае су пра цоў ні ца Са-
цы яль най служ бы май стэр няў Бе ці на МАУ. — Ліч ба, 
вя до ма, не су па стаў ная з за роб кам су пра цоў ні каў. Але 
гро шы і не з'яў ля юц ца мэ тай, бо ні хто не ад мя няў са-
цы яль ныя вы пла ты.

У яе свой по гляд на не аб ход насць іс на ван ня та кіх 
май стэр няў:

— Не ўсе хо чуць па кі даць май стэр ні. На ват ка лі 
ча ла век улад ку ец ца на звы чай ную пра цу ў нар маль-
най фір ме, пла ціць яму бу дуць вель мі ма ла. Бо гэ тыя 
лю дзі ў сі лу сва іх аб ме жа ван няў мо гуць вы кон ваць 
толь кі вель мі пры мі тыў ныя ра бо ты, вель мі прос тыя і, 
ад па вед на, ма ла аплат ныя. Але, пай шоў шы ад сюль, 
ча ла век стра ціць мно гія са цы яль ныя прэ фе рэн цыі. 
Ён не змо жа прэ тэн да ваць на атры ман не поў най пен-
сіі па за кан чэн ні 20 га доў пра цоў на га ста жу. Да та го 
ж ён стра ціць пен сію, звя за ную з част ко вай стра тай 
пра ца здоль нас ці, а з дру го га бо ку, прэ тэн да ваць пры 
гэ тым змо жа толь кі на ніз ка аплат ную пра цу.

«Та кія май стэр ні нам па трэб ны»
Пункт гле джан ня бе ла рус кіх спе цы я ліс таў па гэ тым 

пы тан ні нам вы ка за ла на мес нік стар шы ні Ка мі тэ та 
па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар-
вы кан ка ма Іры на ДУД КА:

— У Мін ску пры кож ным тэ ры та ры яль ным цэнт ры 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва ма юц ца са-
цы яль на-рэ абі лі та цый ныя пра цоў ныя май стэр ні. Чыс та 
пра цоў ных май стэр няў па куль ня ма. Але ў да лей шым 
мы бу дзем іх ства раць.

У чым роз ні ца па між са цы яль на-рэ абі лі та цый ны мі і 
пра цоў ны мі май стэр ня мі? Са цы яль на-рэ абі лі та цый ныя 
май стэр ні ста вяць сва ёй мэ тай за бяс пе чыць за ня тасць 
лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Лю дзі ў іх ле-

пяць, вы раб ля юць су ве нір ную пра дук цыю — але не пра-
да юць яе. Мо гуць толь кі ў рам ках ра ён ных ці га рад скіх 
свя таў ла дзіць вы ста вы-кір ма шы і там пра па на ваць сваю 
пра дук цыю, збі ра ю чы атры ма ныя гро шы ў скар бон ку.

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны рас пра-
цоў вае ўказ, каб да зво ліць рэа лі за цыю та кой пра-
дук цыі. Праў да, у яе ніз кая кан ку рэн та здоль насць на 
рын ку. Та му тут яшчэ трэ ба пра ца ваць над якас цю, 
за ду мац ца аб но вых тэх на ло гі ях...

У блі жэй шы час Мін ская га рад ская ар га ні за цыя да-
па мо гі дзе цям і ма ла дым ін ва лі дам у ТЦСАН Каст рыч-
ніц ка га ра ё на ад чы ніць по бач з ад дзя лен нем дзён на га 
зна хо джан ня ін ва лі даў пра цоў ную май стэр ню. Там 
лю дзі з ін ва лід нас цю бу дуць пра ца ваць па да га во рах 
пад ра ду і ў ад па вед нас ці з рэ ка мен да цы я мі МРЭК. І за 
сваю пра цу бу дуць атрым лі ваць гра шо вую ўзна га ро ду, 
да та го ж ім бу дзе іс ці пра цоў ны стаж. Вось у гэ тым і 
ад роз нен не пра цоў ных май стэр няў.

Та кія май стэр ні — і гэ та па зі цыя Ка мі тэ та па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не — нам па трэб ны. Лю дзі 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, якія ма юць псі ха фі зіч-
ныя асаб лі вас ці ў раз віц ці, сён ня не кан ку рэн та здоль ныя 
на рын ку пра цы. Яны па ста не зда роўя не здоль ны вы-
кон ваць мно гія апе ра цыі на кан ве е ры і г.д. І не ў ста не 
на роў ных кан ку ры ра ваць са зда ро вы мі людзь мі. Як 
пра ві ла, яны з дзя цін ства атрым лі ва юць пен сію па ін-
ва лід нас ці. Па мер гэ тай пен сіі без пра цоў на га ста жу 
не вы со кі. Ка лі ж ча ла век з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця-
мі змо жа афі цый на па пра ца ваць не каль кі га доў, то яго 
пен сія па вя лі чыц ца і бу дзе іс ці ўжо як пра цоў ная.

У нас у ста лі цы сён ня ма ец ца ка ля 100 ва кан сій 
ме на ві та для лю дзей з аб ме жа ван ня мі. І яны не за-
поў не ны. Прад пры ем ствы про сяць: дай це нам лю дзей. 
Та му што, ка лі ся род ра бот ні каў ёсць ін ва лі ды, для 
прад пры ем ства дзей ні ча юць роз ныя прэ фе рэн цыі і 
льго ты. Але лю дзі не ідуць пра ца ваць...

Свят ла на БУСЬ КО.
Мінск—Берлін—Мінск
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ДЗЕ ЗНАЙСЦІ ПРАЦУ 
ЧАЛАВЕКУ З АБ МЕ ЖА ВАН НЯ МІ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

На ступ ная ся дзі ба, у якую мы 
за ві та лі, зна хо дзіц ца ў Пу ха віц-
кім ра ё не і на зы ва ец ца «За ра ча-
ны». Гас па да ру Анд рэю Ніж ні ку 
да па ма гае яе ўтрым лі ваць уся 
сям'я — жон ка і да рос лыя дзе ці. 
За ра чан скі ма ён так аформ ле ны 
ў бе ла рус кім сты лі, па ся род вя-
лі кай за лы, дзе з ра ні цы на кры-
ва юць ста лы (уве ча ры тут бу дзе 
вя сел ле), ста іць печ ка, па сце нах 
— на род ныя строі. На пад вор-
ку — ага род, са жал ка і на ват 
се на ва лы. Але ра зам з тра ды-
цы я мі пры жы лі ся тут і су час-
ныя тэх на ло гіі: на не ка то рых 
па бу до вах ужо ўста ля ва ны со-
неч ныя ба та рэі. Усмеш лі выя 
і гас цін ныя гас па да ры пры-
зна юц ца, што заўж ды ма ры-
лі жыць за го ра дам, на сва ёй 
зям лі, і змаг лі ажыц ця віць сваю 
ма ру, якая да та го ж пры но сіць 
ім да ход.

А вось гас па ды ня ся дзі бы 
«Глі він ская» Ба ры саў ска га ра ё-
на Юлія Бя ля е ва ўпэў не на, што 
за раб ляць аг ра эка ту рыз мам 
не маг чы ма. Гэ та хут чэй хо бі, 
у якое па ста ян на трэ ба ўклад-
ваць гро шы. Зрэш ты, Юлія не 
за ся родж ва ец ца на цяж кас цях, 
а за пра шае нас па гля дзець на 
ад мет насць свай го ма ёнт ка: фі-
та боч ку, ці кед ро вую боч ку, як 
мно гія яе ве да юць. Пры да па мо-
зе па ры з зёл ка мі ці аро ма а ле я мі 
яна да па ма гае рас сла біц ца, ума-
ца ваць зда роўе і на ват скі нуць 
ліш нюю ва гу.

Ба ры саў скі ра ён па ра да ваў 
яшчэ ад ным аг ра эка ту рыс тыч-
ным комп лек сам — клу бам-ся дзі-
бай «Бі вак». Гас па да ра Сяр гея 
Тоў сці ка на мес цы не ака за ла ся, 
та му эк скур сію па ся дзі бе — бы-
лым дзі ця чым лет ні ку — пра во-
дзі ла яго жон ка ў кам па ніі вя ліз-
на га і ра зум на га са ба кі Акфы. 
Жан чы на пад крэс лі вае, што мес-
ца гэ та — не для шум ных і раз-
гуль ных кам па ній, а для куль тур-
на га ся мей на га ад па чын ку. Уні-
каль насць комп лек су ў тым, што 
ён пры све ча ны на па ле о наў скай 
эпо се. Тут ство ра ная экс па зі цыя, 
якая змя шчае прад ме ты тых ча-
соў, ла дзяц ца тэ ма тыч ныя кас-
цю ма ва ныя ве ча ры ны з удзе лам 
гу са раў і па не нак. Апроч лаз ні, 
мі ні-га тэ ля, рэ ста ра на гас па да-
ры пра па ну юць гас цям кон ныя 
пра гул кі і эк скур сіі па Ба ры саў-
шчы не.

АД ЛАЗ НІ ДА... СА МА ЛЁ ТА
«У цэ лым па кра і не аг ра эка-

ту рызм раз ві ва ец ца, — лі чыць 
га лоў ны эка на міст ад дзе ла клі-
енц ка га ме недж мен ту ўпраў лен-
ня кар па ра тыў на га біз не су ААТ 
«Бе ла грап рам банк» Вя ча слаў 
Гор бач. — Ся дзі бы бы ва юць вель-
мі роз ныя: ад прос тай ся лян скай 
ха ты да цэ лых комп лек саў. Ёсць 
тэ ма тыч ныя ся дзі бы, ёсць скі ра-
ва ныя на бе ла рус кую куль ту ру. 
Усё за ле жыць ад гас па да ра».

Па сло вах Вя ча сла ва Гор ба-
ча, гас па да ры аг ра ся дзіб па-
дат ка мі за сваю дзей насць не 
аб кла да юц ца. Адзі нае, што яны 
му сяць за пла ціць — ад ну ба за-
вую ве лі чы ню за год. Акра мя гэ-
та га, яны па він ны ў кан цы го да 
пры но сіць у пад атко вую да га во-
ры, за клю ча ныя з клі ен та мі, а 
так са ма за паў няць спе цы яль ную 
фор му, у якой указ ва ец ца, коль-
кі яны пры ня лі ту рыс таў, коль кі з 

іх бы лі за меж ні кі і на якую су му 
бы лі ака за ны па слу гі. Праў да, 
каб рас па чаць та кую дзей насць, 
трэ ба ад па вя даць пэў ным кры-
тэ ры ям: ся дзі ба па він на на ліч-
ваць не больш за 10 па ко яў, ула-
даль нік — пра жы ваць у сель скай 
мяс цо вас ці ці ў ма лым га рад скім 
па сёл ку і мець ва ўлас нас ці дом 
і пры ся дзіб ны ўчас так. І, вя до-
ма, не аб ход ны пэў ны стар та вы 
ка пі тал, каб доб ра ўпа рад ка ваць 
ула дан ні і зра біць іх пры дат ны мі 
для пры ёму і кам форт на га ад па-

чын ку гас цей.
Дзіў на, але, ня гле дзя чы на 

ўсё боль шую па пу ляр насць 
аг ра эка ту рыз му ў Бе ла ру сі, 
яшчэ не ўсе да кан ца ра зу ме-
юць, што гэ та та кое. Бо дак-
лад на га азна чэн ня гэ тай з'я вы 
ня ма. Га лоў ны мі яго склад ні-
ка мі вы зна ча юць дом за ры сай 
го ра да, пры ся дзіб ны ўчас так 

з мі ні маль най гас па дар кай (ёй 
мо жа быць сад ці ага род, свой-
ская жы вё ла) і пра па но ва па слуг, 
а ўсё ас тат няе ўжо за ле жыць ад 
фан та зіі гас па да роў. І не ка то рыя, 
ка рыс та ю чы ся та кім «рэг ла мен-
там», прос та зда юць жыт ло ўна-
ём і пра па ноў ва юць гас цям, на-
прык лад, лаз ню і, маг чы ма, хар-
ча ван не. Праў да, дзвю ма-тры ма 
па слу га мі ту рыс та ўжо не пры ва-
біш. Та му мно гія рас пра цоў ва юць 

ці ка выя пра гра мы, ар га ні зу юць 
спар тыў ны ад па чы нак, ад ра джа-
юць бе ла рус кія тра ды цый ныя 
ра мёст вы, свя ты. Ды і на вед ні кі 
аг ра эка ся дзіб ця пер усё час цей 
за мест «тра ды цый ных» шаш лы-
коў-га рэл кі-лаз ні вы бі ра юць ак-
тыў ныя спо са бы баў лен ня ча су. 
Як вы нік — сён ня ў бе ла рус кіх 
ся дзі бах мож на спла віц ца на плы-
тах, па ка тац ца на ко нях і на ват 
па ля таць на са ма лё це.

Кош ты на ад па чы нак у бе ла-
рус кай глы бін цы роз ныя — у за-
леж нас ці ад рэ гі ё на і па слуг, якія 
пра да стаў ля юц ца. Мож на за пла-
ціць 10 до ла раў з ча ла ве ка за су-
ткі, а мож на і 140. Але ня ста чы 
клі ен таў гас па да ры аг ра эка ся дзіб 
не ад чу ва юць і ча сам на ват на кі-
роў ва юць іх да кан ку рэн таў, ка лі 
ня ма воль ных мес цаў. На прык-
лад, ужо ў кан цы каст рыч ні ка 
амаль не маг чы ма знай сці ся дзі бу 
для свят ка ван ня Но ва га го да — 
усё рас пі са на ледзь не да лю та га. 
Што да геа гра фіч на га склад ні ка 
аг ра эка ту рыз му, то гэ та ў асноў-
ным са мі бе ла ру сы (пе ра важ на 
мін ча не) і ра сі я не. Але ня рэд кі-
мі гас ця мі бе ла рус кіх аг ра ся дзіб 
ста но вяц ца анг лі ча не, фран цу зы, 
ін дый цы, япон цы і кі тай цы.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

Мін ская воб ласць.

ДЗВЮ МА-ТРЫ МА ПА СЛУ ГА МІ 
ТУ РЫС ТА ЎЖО НЕ ПРЫ ВА БІШ

Гас па да ры пры зна юц ца, 
што заўж ды ма ры лі жыць 
за го ра дам, на сва ёй зям лі, 
і змаг лі ажыц ця віць сваю ма ру, 
якая да та го ж 
пры но сіць ім да ход.

З пер шых дзён ліс та па да Дзярж стан-
дарт су мес на з ін шы мі на гляд ны мі ор-
га на мі па чы нае ма ні то рынг вы ка нан ня 
па тра ба ван няў аб па цвяр джэн ні бяс пе кі 
і якас ці та ва раў лёг кай пра мыс ло вас ці 
пры іх рэа лі за цыі ў роз ніч ных ганд лё-
вых аб' ек тах і на рын ках.

Па тра ба ван ні і пра ві лы до сту пу гэ тай пра-
дук цыі на ры нак кра ін Мыт на га са ю за, у тым 
лі ку Бе ла ру сі, вы зна ча ны ў тэх ніч ным ад па-
вед ным рэг ла мен це Мыт на га са ю за, які ўс ту-
піў у сі лу з 1 лі пе ня 2012 го да. Прэс-служ ба 
Дзярж стан дар та ўдак лад няе, што дзе ян не 
ра ней вы да дзе ных сер ты фі ка таў і пры ня тых 
дэк ла ра цый на пра дук цыю гэ тай гру пы за хоў-
ва ец ца да 1 лі пе ня 2014 го да.

Іс нуе не каль кі спо са баў па цвяр джэн ня 
бяс пе кі і якас ці та ва раў, на якія рас паў-
сюдж ва юц ца тэх ніч ныя рэг ла мен ты Мыт на-
га са ю за (ТР МС) пры іх рэа лі за цыі ў роз-
ніч ных ганд лё вых аб' ек тах і на ганд лё вых 
мес цах на рын ках. Гэ та ары гі на лы або ко піі 
сер ты фі ка таў ад па вед нас ці або дэк ла ра-
цый аб ад па вед нас ці пра дук цыі па тра ба-
ван ням ТР МС; сер ты фі ка ты або дэк ла ра-
цыі аб ад па вед нас ці адзі най фор мы МС на 
та ва ры, уклю ча ныя ў адзі ны пе ра лік пра-
дук цыі, якая пад ля гае аба вяз ко вай ацэн цы 
(па цвяр джэн ню) ад па вед нас ці ў рам ках МС 
з вы да чай адзі ных да ку мен таў, на пра ця гу 
пе ры я ду, вы зна ча на га ра шэн нем аб пры-
няц ці ТР МС; на яў насць на та ва рах і (або) 
іх спа жы вец кай та ры вы явы адзі на га зна ка 

аба ра чэн ня пра дук цыі на рын ку дзяр жаў 
— чле наў МС; ука зан не звес так аб сер ты-
фі ка це або дэк ла ра цыі ў су пра ва джаль най 
да ку мен та цыі.

Для ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў — 
пла цель шчы каў адзі на га па да тку ў су мес най 
па ста но ве ча ты рох ор га наў дзярж кі ра ван ня 
пра ду гле джа ны да 1 лі пе ня 2014 го да спро-
шча ны па ра дак па цвяр джэн ня ад па вед нас ці 
пра дук цыі лёг кай пра мыс ло вас ці па тра ба ван-
ням ТР МС.

Та кое ра шэн не бы ло пры ня та з улі кам за-
ха ван ня дзе ян ня да вы зна ча на га тэр мі ну ў 
кра і нах — чле нах Мыт на га са ю за ра ней вы-
да дзе ных на пра дук цыю гэ тай гру пы сер ты-
фі ка таў і дэк ла ра цый.

Сяр гей КУР КАЧ.

РЫН КІ ПРА ВЕ РАЦЬ НА ЯКАСЦЬ ТА ВА РАЎ


