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Рэ дак цыя га зе ты «Звяз да» су мес на з ад-
дзе лам ін фар ма цый на-рас тлу ма чаль най 
работы Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах 
Бе ла ру сі пра ана лі за ва лі но ва ўвя дзен ні за-
ка на даў ства, якія ты чац ца па да ход на га па-
да тку з фі зіч ных асоб.

Чар га ві кі і жыл лё выя аб лі га цыі
На стар це на ша га ана лі зу мы раз гле дзе лі най-

больш іс тот ныя зме ны ў Пад атко вым ко дэк се (ПК), 
якія «за чэ пяць» ін та рэ сы на шых чы та чоў у пер шую 
чар гу.

У ар ты кул 166 ПК уне се ны шэ раг да паў нен няў 
па лі ніі ма ё мас ных пад атко вых вы лі каў. Ця пер 
пла цель шчы ку і чле нам яго сям'і, якія ста яць на 
ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых 
умоў, да ец ца ма ё мас ны пад атко вы вы лік на бу-
даў ніц тва ква тэ ры шля хам на быц ця жыл лё вых 
аб лі га цый у ме жах па ме ру гра шо вых срод каў, 
што пад ля га юць на кі ра ван ню на апла ту кош ту 
жы ло га па мяш кан ня, ука за на га ў да га во ры, у ад-
па вед нас ці з якім пра ду гледж ва ец ца бу даў ніц тва 
жы ло га па мяш кан ня для ўла даль ні ка жыл лё вых 
аб лі га цый. Ін шы мі сло ва мі, пры вы ка нан ні ўсіх ін-
шых умоў пла цель шчык мае пра ва на та кі вы лік з 
мо ман ту фак тыч на га ажыц цяў лен ня ім рас хо даў 
на на быц цё жыл лё вых аб лі га цый (ра ней па ка за ны 
вы лік да ваў ся з мо ман ту пад пі сан ня ба ка мі ак та 
пры ёму-пе ра да чы жы ло га па мяш кан ня).

Для пра да стаў лен ня ма ё мас на га пад атко ва га 
вы лі ку пла цель шчык і чле ны яго сям'і да дат ко ва 
па він ны бу дуць пра да ста віць пад атко ва му аген-
ту або пад атко ва му ор га ну та кія да ку мен ты, як 
ко піі да га во ра, што пра ду гледж вае бу даў ніц тва 
жы ло га па мяш кан ня для ўла даль ні ка жыл лё вых 
аб лі га цый, а так са ма да ку мен ты, што па цвяр джа-
юць фак тыч ныя вы дат кі на на быц цё жыл лё вых 
аб лі га цый.

Да ход па ак цы ях 
і лік ві да цыя ар га ні за цый

З пер шых дзён го да ўдак лад ня ец ца па ра дак 
вы зна чэн ня па ме ру да хо даў, якія не аб кла да юц ца 
па да ход ным па дат кам з фі зіч ных асоб. Гэ та да хо-
ды, атры ма ныя за сна валь ні кам (удзель ні кам) ар-
га ні за цыі пры яе лік ві да цыі, вы ха дзе (вы клю чэн ні) 
удзель ні ка са скла ду ўдзель ні каў ар га ні за цыі, ад-
чу жэн ні ўдзель ні кам до лі (част кі до лі) у ста тут ным 
фон дзе (паю або яго част кі) ар га ні за цыі, пры ад-
чу жэн ні прад пры ем ства як ма ё мас на га комп лек су 
ўлас ні кам ма ё мас ці ўні тар на га прад пры ем ства.

Та кім чы нам, па да ход ным па дат кам сё ле та не 
аб кла да юц ца да хо ды, атры ма ныя за сна валь ні кам 
(удзель ні кам) ар га ні за цыі (за вы клю чэн нем ак цы-
я нер на га та ва рыст ва) пры яе лік ві да цыі, вы ха дзе 
(вы клю чэн ні) са скла ду ўдзель ні каў ар га ні за цыі, 
ад чу жэн ні ўдзель ні кам до лі (част кі до лі) у ста тут-
ным фон дзе (паю або яго част кі) ар га ні за цыі ў 
па ме ры, які не пе ра вы шае су мы ўзно су (укла ду) 
за сна валь ні ка (удзель ні ка) у ста тут ны фонд ар га-
ні за цыі або су му фак тыч на зроб ле ных ім рас хо даў 
на на быц цё до лі (част кі до лі) у ста тут ным фон дзе 
ар га ні за цыі.

Вы хад ак цы я не ра са скла ду ўдзель ні каў ар га-
ні за цыі маг чы мы толь кі пас ля рэа лі за цыі і (або) 
да рэ ння ак цый, якія яму на ле жаць. Па ра дак па-
дат ка аб кла дан ня да хо даў ад апе ра цый з ак цы я мі 
вы зна ча ны ар ты ку лам 160 ПК. У пры ват нас ці, аб'-
ек там па дат ка аб кла дан ня па да ход ным па дат кам 
не пры зна юц ца да хо ды, атры ма ныя ўдзель ні кам 
ак цы я нер на га та ва рыст ва пры яго лік ві да цыі ў 
па ме ры, які не пе ра вы шае су му фак тыч на зроб-
ле ных ім рас хо даў на на быц цё ак цый гэ та га ак-
цы я нер на га та ва рыст ва.

Пры гэ тым так са ма, як і пры ад чу жэн ні до ляў 
і па ёў, вы ка рыс тоў ва ец ца ме ха нізм пе ра лі ку на-
зва ных рас хо даў у до ла ры ЗША па афі цый ным 
кур се, вы зна ча ным, ад па вед на, на да ту фак тыч-
на га атры ман ня да хо ду і на дзень ажыц цяў лен ня 
рас хо даў на на быц цё ак цый.

А пры ад чу жэн ні прад пры ем ства як ма ё мас-
на га комп лек су ва ўлас ні ка ма ё мас ці ўні тар на га 
прад пры ем ства не бу дзе пры зна вац ца аб' ек там 
па дат ка аб кла дан ня пры бы так у па ме ры, які не 
пе ра вы шае су му яго ўзно су (укла ду) у ста тут ны 
фонд уні тар на га прад пры ем ства або су му фак-
тыч на зроб ле ных ім рас хо даў на на быц цё прад-
пры ем ства як ма ё мас на га комп лек су.

Да хо ды ў на ту раль най фор ме
На прак ты цы ма юць мес ца вы пад кі вы пла ты 

ар га ні за цы я мі да хо даў фі зіч ным асо бам у на ту-
раль най фор ме — на прык лад, у вы гля дзе ка пі-
таль ных бу дын каў. Пры гэ тым у якас ці пад атко вай 
ба зы пры ма ец ца рэшт ка вы кошт та кіх бу дын каў, 
ад люст ра ва ны ў бух гал тар скім улі ку, які знач на 
ад роз ні ва ец ца ад фак тыч най ца ны ка пі таль ных 
па бу доў, што склад ва ец ца на рын ку.

Ра зам з тым, пры атры ман ні фі зіч най асо бай 
да хо даў у вы гля дзе ка пі таль ных па бу доў ад ін шай 
фі зіч най асо бы, пад атко вая ба за па да ход на га па-
да тку вы зна ча ец ца, як пра ві ла, у па ме ры кош ту, 
які на блі жа ны да рын ка ва га.

Та му для вы ка ры стан ня адзі ных па ды хо даў па 
гэ тым пы тан ні сё ле та з 1 сту дзе ня пад атко вая ба-
за па да ход на га па да тку ў да чы нен ні да да хо даў, 
атры ма ных у на ту раль най фор ме, пры ма ец ца ў 
па ме ры кош ту, вы зна ча на га ар га ні за цы я мі і ін ды-
ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі на да ту на лі чэн ня 
пла цель шчы ку да хо ду ў па ме ры не менш за кошт 
ма ё мас ці, вы зна ча най у ад па вед нас ці з част кай 
дру гой пунк та 1 ар ты ку ла 157 ПК.

Стра ха выя вы пла ты
Да 2014 го да да хо ды, атры ма ныя фі зіч най 

асо бай у вы гля дзе кам пен са цыі на не се ных страт 
не па срэд на ад ві на ва та га, па да ход ным па дат кам 
не аб кла да лі ся, а да хо ды ў вы гля дзе кам пен са цыі 
та кіх страт ад стра ха вой ар га ні за цыі, у якой ві на-
ва ты за стра ха ваў сваю ад каз насць, аб кла да лі ся 
па да ход ным па дат кам. Су ма па да ход на га па да тку 
ўтрым лі ва ла ся з су мы стра ха вой кам пен са цыі, і 
та му па цяр пе лы атрым лі ваў па крыц цё на не се най 
шко ды не ў поў най ме ры.

Сё ле та стра ха вое па крыц цё, атры ма нае фі-
зіч ны мі асо ба мі ў су вя зі з на ды хо дам стра ха вых 
вы пад каў па да га во рах доб ра ах вот на га стра ха-
ван ня ад каз нас ці (у вы пад ку атры ман ня шко ды 
жыц цю, зда роўю або ма ё мас ці фі зіч най асо бы 
асо бай, чыя ад каз насць за стра ха ва на), не бу дзе 
ўліч вац ца пры вы зна чэн ні пад атко вай ба зы па да-
ход на га па да тку.

Перс пек ты ва доў га тэр мі но ва га 
ін вес та ван ня ай чын ных 
прад пры ем стваў

Пад атко вым за ка на даў ствам удас ка на ле ны па-
ра дак па дат ка аб кла дан ня да хо даў фі зіч ных асоб, 
атры ма ных па апе ра цы ях з каш тоў ны мі па пе ра мі 
і фі нан са вы мі ін стру мен та мі тэр мі но вых зде лак, 
у су вя зі з чым ар ты кул 160 ПК вы кла дзе ны ў но-
вай рэ дак цыі.

Но вая рэ дак цыя ар ты ку ла дае вы зна чэн не фі-
нан са ва га ін стру мен та тэр мі но вых здзе лак, вы-
твор ных фі нан са вых ін стру мен таў, уста наў лі вае, 
што пры зна ец ца да хо да мі па апе ра цы ях з каш-
тоў ны мі па пе ра мі, ба зіс ным ак ты вам фі нан са вых 

ін стру мен таў тэр мі но вых здзе лак і вы дат ка мі па 
та кіх апе ра цы ях, рэг ла мен туе па ра дак вы зна чэн-
ня пад атко вай ба зы, а так са ма пад лік і вы пла ту 
па да ход на га па да тку па іх.

Ар ты кул 163 ПК да поў не ны пад пунк там 1.241, 
у ад па вед нас ці з якім не пад ля га юць па дат ка аб-
кла дан ню да хо ды пла цель шчы каў, атры ма ныя 
ад рэа лі за цыі до ляў у ста тут ным фон дзе бе ла-
рус кіх ар га ні за цый, якія на ле жаць фі зіч най асо бе 
бес пе ра пын на не менш за тры га ды, а так са ма 
ак цый бе ла рус кіх ар га ні за цый, на бы тых пад час 
іх пер ша сна га раз мя шчэн ня, што ад чу жа юц ца 
лю бой трэ цяй асо бе, якая не з'яў ля ец ца эмі тэн-
там гэ тых ак цый не ра ней чым праз тры га ды 
з да ты на быц ця. Пры гэ тым гэ тая льго та бу дзе 
пры мя няц ца ў да чы нен ні да до ляў у ста тут ным 
фон дзе, на бы тых пла цель шчы кам, па чы на ю чы з 
1 сту дзе ня 2014 го да.

Вы зва лен не ад па дат ка аб кла дан ня на зва ных 
да хо даў на кі ра ва на на доў га тэр мі но вую перс пек-
ты ву раз віц ця рын ку каш тоў ных па пер і па він на 
ства рыць да дат ко вую за ці каў ле насць у на быц-
ці каш тоў ных па пер, до ляў у ста тут ным фон дзе 
бе ла рус кіх прад пры ем стваў. Пры гэ тым ма ец ца 
на ўва зе, што на быц цё каш тоў ных па пер і до ляў 
бу дзе ажыц цяў ляц ца не з мэ тай на ступ на га пе ра-
про да жу (здзяйс нен ня спе ку ля тыў ных апе ра цый), 
а ў мэ тах доў га тэр мі но ва га ін вес та ван ня, што 
бу дзе спры яць ма бі лі за цыі сва бод ных гра шо вых 
срод каў на сель ніц тва рэс пуб лі кі ў рэ аль ны сек-
тар эка но мі кі.

Ка ман дзі роў кі па кра і не і не толь кі
Сё ле та пры апла це най маль ні кам пла цель-

шчы ку вы дат каў на ка ман дзі роў кі як па тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі, так і за яе ме жы вы зва ля юц ца ад 
па да ход на га па да тку рас хо ды на ка ман дзі роў кі, 
якія вы плач ва юц ца ў па рад ку і ў па ме рах, што 
ўста ноў ле ны за ка на даў ствам на шай кра і ны. Ана-
ла гіч ны па ра дак па дат ка аб кла дан ня пры мя ня ец-
ца да вы плат, якія ро бяц ца ар га ні за цы яй чле нам 
ор га на кі ра ван ня, якія пры бы ва юць (вы яз джа юць) 
для ўдзе лу ў ра бо це ад па вед на га ор га на кі ра ван-
ня гэ тай ар га ні за цыі, а так са ма да та кіх вы плат, 
што ажыц цяў ля юц ца ар га ні за цы яй фі зіч ным асо-
бам не па мес цы асноў най пра цы.

Крэ ды ты і па зы кі
Пры вы да чы фі зіч най асо бе па зык або крэ ды-

таў па да ход ны па да так вы ліч ва ец ца і вы плач ва ец-
ца ў бюд жэт за кошт срод каў пад атко ва га аген та. 
Па ме ры па га шэн ня фі зіч най асо бай па зык або 
крэ ды таў ра ней вы пла ча ная су ма па да тку пад-
ля гае вяр тан ню пад атко ва му аген ту.

На прак ты цы ма юць мес ца вы пад кі не зва ро ту 
фі зіч ны мі асо ба мі па зык або крэ ды таў, што пра-
да стаў ле ны ім пад атко вы мі аген та мі. У гэ тай сі ту-
а цыі сё ле та та кія па зы кі або крэ ды ты пад ля га юць 
па дат ка аб кла дан ню ў агуль на пры ня тым па рад ку. 
Ра ней Пад атко вым ко дэк сам па па доб ным пы тан ні 
не быў вы зна ча ны па ра дак вяр тан ня па дат ка вым 
аген там су мы па да ход на га па да тку, што быў вы-
пла ча ны за кошт срод каў пад атко ва га аген та пры 
вы да чы па зы кі або крэ ды ту фі зіч най асо бе.

У су вя зі з гэ тым у пункт 10 ар ты ку ла 175 ПК 
уне се ны да паў нен ні, згод на з які мі ў вы пад ку не-
вяр тан ня (ня поў на га вяр тан ня) фі зіч най асо бай 
па зы кі, крэ ды ту ва ўста ноў ле ны тэр мін, вяр тан-
не су мы па да тку, вы пла ча на га за кошт срод каў 
пад атко ва га аген та, ажыц цяў ля ец ца не па срэд на 
пад атко вым аген там праз ме ха нізм утры ман ня 
су мы па да тку ў пла цель шчы ка ў па рад ку, згод на 
з ар ты ку лам 175 і пунк там 2 ар ты ку ла 181 ПК.
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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 «для ад дзе-
ла эка но мі кі» ці па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Сяр гей КУР КАЧ
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До ля рас хо даў на апла ту 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг 
у роз ных сем' ях скла дае 
ад 2,04% да 5,5% да хо ду

Ад каз ва ю чы на пы тан не «якая 
сён ня ўдзель ная ва га апла ты жыл-
лё ва-ка му наль ных па слуг у да хо-
дах сям'і з ся рэд нім да стат кам, у 
пен сі я не раў, ра бот ні каў бюд жэт най 
сфе ры ў зі мо вы і лет ні пе ры яд?», 
Але на Ду дзін ская ад зна чы ла:

— Мы ад соч ва ем тры па каз-
чы кі — удзель ная ва га, або до ля 
рас хо даў на апла ту па слуг ЖКГ 
сям'і, якая атрым лі вае ся рэд не рэс-
пуб лі кан скую зар пла ту; сям'і, якая 
скла да ец ца з двух бюд жэт ні каў, і 
сям'і з двух пен сі я не раў. Ліч бы ёсць 
па куль толь кі за ліс та пад, га да выя 
бу дуць у кан чат ко вай спра ва зда-
чы. Але я ду маю, што ад роз ні вац ца 
яны бу дуць не моц на. До ля рас хо-
даў на апла ту жыл лё ва-ка му наль-
ных па слуг у сям'і, дзе двое пра цу-
юць і атрым лі ва юць ся рэд не рэс-
пуб лі кан скую зар пла ту, па ста не 
на ліс та пад зі мой скла да ла 2,9%, 
ле там — 2,04% да хо ду, у сям'і бюд-
жэт ні каў — 4% зі мой і 2,84% ле там, 
і ў сям'і пен сі я не раў — зі мой 5,5% 
і ўлет ку 3,46% .

Вя лі кай роз ні цы ў та ры фах 
у роз ных рэ гі ё нах не бу дзе

Як вя до ма, абл вы кан ка мам і 
Мінск аму гар вы кан ка му ад Саў-
мі на бы лі пе ра да дзе ны паў на моц-
твы па рэ гу ля ван ні та ры фаў на 
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі. 
Ад каз ва ю чы на пы тан не «Ці зна-
чыць гэ та, што кошт па слуг бу-
дзе ад роз ні вац ца ў за леж нас ці 
ад рэ гі ё на, ці бу дзе пры зна ча ны 
ор ган, які бу дзе гэ та не толь кі 
ад соч ваць, але і рэ гу ля ваць?», 
на чаль нік упраў лен ня эка но мі кі 
Мі ніс тэр ства ЖКГ ска за ла:

— У су вя зі з тым, што абл вы-
кан ка мам і Мінск аму гар вы кан-

ка му пе ра да дзе ны ад па вед ныя 
паў на моц твы, і каб не бы ло знач-
най роз ні цы ў та ры фах, Ука зам 
№ 550 пра ду гле джа на, што та-
ры фы ўста наў лі ва юц ца па ўзгад-
нен ні з Мі нэ ка но мі кі. Та му ду маю, 
што вя лі кай роз ні цы не бу дзе.

Ка лі па гля дзець та ры фы, якія 
за бяс печ ва юць поў нае па крыц цё 
эка на міч на аб грун та ва ных вы дат-

каў, то яны ад роз ні ва юц ца ўжо 
мац ней. Да нас па сту пае шмат пы-
тан няў у су вя зі з тым, што абл вы-
кан ка мы пры ня лі роз ныя та ры фы, 
і мы спра бу ем рас тлу ма чыць, які 
са бе кошт той ці ін шай па слу гі ў рэ гі-
ё не. Усе та ры фы аб грун та ва ныя.

На га да ем, што, згод на з Ука-
зам № 550 ад 5 снеж ня 2013 го-
да, цэ ны на газ, элект рыч насць 
і цеп ла вую энер гію за ста юц ца ў 
кам пе тэн цыі Саў мі на, а тэх аб-
слу гоў ван не, ка пі таль ны ра монт, 
та ры фы на ва ду, ка на лі за цыю, 
аб слу гоў ван не ліф таў, вы ваз і 

абяс шкодж ван не ад хо даў пе ра-
да дзе ны ў ру кі абл вы кан ка маў і 
Мін гар вы кан ка ма.

Хто змо жа раз ліч ваць 
на арэнд нае жыл лё 
ў пер шую чар гу

Пад час ан лайн-кан фе рэн цыі 
па сту пі ла шмат пы тан няў, якія 
ты чац ца арэнд на га жыл ля. Так, 

ад каз ва ю чы на пы тан не аб тым, 
ка му ў пер шую чар гу яно бу дзе 
пра да стаў ляц ца, на чаль нік ад-
дзе ла юры дыч най пра цы і кад-
раў Мін жыл кам га са На тал ля 
Ку хар чык за яві ла, што на арэнд-
нае жыл лё ў пер шую чар гу змо-
гуць раз ліч ваць ма ла дыя спе цы-
я ліс ты, на ву коў цы, вай скоў цы, 
пра фе сар ска-вы клад чыц кі склад 
і дзярж слу жа чыя — але толь кі на 
пе ры яд пра цоў ных ад но сін.

Згод на з Ука зам № 563 «Аб 
не ка то рых пы тан нях пра ва во га 
рэ гу ля ван ня жыл лё вых ад но-

сін», які быў пад пі са ны кі раў-
ні ком дзяр жа вы ў снеж ні 2013 
го да, фонд жы лых па мяш кан няў 
ка мер цый на га вы ка ры стан ня 
бу дзе дзя ліц ца на ступ ным чы-
нам: 40% для асоб, якія ма юць 
пер ша чар го вае пра ва на яго 
пра да стаў лен не, ас тат нія 60% 
— для гра ма дзян, якія ста яць 
на ўлі ку ма ю чых па трэ бу, а так-
са ма для тых, хто не ста іць на 
та кім улі ку.

Да пер шай ка тэ го рыі ад но сяц-
ца ўжо зга да ныя ма ла дыя спе цы-
я ліс ты, вай скоў цы, асо бы пра фе-
сар ска-вы клад чыц ка га скла ду, 
на ву коў цы, дзярж слу жа чыя. Так-
са ма бу дзе яшчэ цэ лы пе ра лік 
гра ма дзян, які за цвер дзіць Са вет 
Мі ніст раў па ўзгад нен ні з Прэ зі-
дэн там.

На тал ля Ку хар чык ад зна чы ла, 
што, ка лі ка мер цый на га жыл ля 
ста не шмат, лю дзі змо гуць па-
ляп шаць свае жыл лё выя ўмо-
вы, атрым лі ва ю чы гэ тае жыл лё 
ў воль ным па рад ку.

Пла та за арэнд нае жыл лё 
для роз ных ка тэ го рый 
гра ма дзян бу дзе ад роз ні вац ца

Што ты чыц ца пла ты за пра-
жы ван не ў арэнд ным жыл лі, то 
ў яе не бу дзе ўва хо дзіць пла та 
за жыл лё ва-ка му наль ныя па-
слу гі — гэ та роз ныя пла ты. Але 
пра ду гле джа на, што гэ тая пла та 
бу дзе роз най для звы чай ных гра-
ма дзян і для тых, хто мае пер-
ша чар го вае пра ва на атры ман не 
ка мер цый на га жыл ля.

Для звы чай ных гра ма дзян 
пла та скла да ец ца на ступ ным 
чы нам: 0,2 ба за вай ве лі чы ні па-
мна жа ец ца на коль касць мет раў 
і ка э фі цы ен ты, якія вы зна ча ны 
абл вы кан ка ма мі і Мін гар вы кан-
ка мам у за леж нас ці ад мес ца зна-
хо джан ня і доб ра ўпа рад ка ван ня 
жыл ля. На прык лад, у Мін ску са-
мы вы со кі ка э фі цы ент (для жыл-

ля ў цэнт ры го ра да) уста ноў ле ны 
ў па ме ры 1,5.

Што ты чыц ца па ме ру пла ты 
за ка ры стан не жы лы мі па мяш-
кан ня мі для асоб, якія ма юць 
пер ша чар го вае пра ва на атры-
ман не ка мер цый на га жыл ля, то 
тут бу дзе ін шы па ра дак. Акра мя 
та го, у нас ёсць ка тэ го рыя гра-
ма дзян, якія сён ня пра жы ва юць 
у дзярж жыл фон дзе, але гэ тыя 
па мяш кан ні бу дуць пе ра ве дзе-
ныя ў раз рад ка мер цый ных з 1 
кра са ві ка (гэ та ты чыц ца служ-
бо вых жы лых па мяш кан няў і 
спе цы яль ных служ бо вых жы-
лых па мяш кан няў) і з 1 лі пе ня 
(жы лыя па мяш кан ні дзярж жыл-
фон ду, якія гра ма дзя не сён ня 
зай ма юць бес тэр мі но ва). Гэ тыя 
асо бы бу дуць уно сіць пла ту з 
улі кам па ні жа на га ка э фі цы ен-
та. Гэ та зна чыць, 0,2 ба за вай 

ве лі чы ні бу дзе мно жыц ца на 
коль касць мет раў і ка э фі цы ен-
ты, якія вы зна ча ны абл вы кан-
ка ма мі і Мін гар вы кан ка мам у за-
леж нас ці ад мес ца зна хо джан ня і 
доб ра ўпа рад ка ван ня, і гэ тая ліч-
ба яшчэ бу дзе па мна жац ца на 
па ні жа ны ка э фі цы ент, які бу дзе 
вы зна чац ца абл вы кан ка ма мі і 
Мін гар вы кан ка мам па ўзгад-
нен ні з Мін жыл кам га сам. Гэ ты 
ка э фі цы ент бу дзе вы зна ча ны да 
1 кра са ві ка 2014 го да.

Ва ўлас насць арэнд нае жыл лё 
пе ра да вац ца не бу дзе

А вось пе ра да ваць ва ўлас-
насць арэнд нае жыл лё ў Бе ла ру-
сі, па сло вах На тал лі Ку хар чык, 

па куль не пла ну ец ца. «На сён-
няш ні дзень Ука зам № 563 пра-
ду гле джа на за ба ро на на пе ра да-
чу ва ўлас насць, пры ва ты за цыю і 
г.д. жы лых па мяш кан няў ка мер-
цый на га вы ка ры стан ня, ка лі ін-
шае не вы зна ча на Прэ зі дэн там. 
Як бу дзе ў да лей шым, па куль 
ска заць скла да на», — ска за ла 
прад стаў ні ца Мі ніс тэр ства ЖКГ.

Што ты чыц ца пе ра да чы та-
ко га жыл ля ў спад чы ну, то 
ва Ука зе № 563 ска за на: ка лі 
гра ма дзя не на леж ным чы нам 
вы кон ва юць свае аба вяз кі най-
маль ні ка, то з імі аба вя за ны 
пра цяг нуць да га вор на тэр мін 
да 5 га доў. Гэ ты да га вор мо жа 
стаць бяс кон цым і па жыц цё-
вым. У Жыл лё вым ко дэк се пра-
ду гледж ва ец ца і та кі па ра дак, 
як пе ра афарм лен не да га во ра 
най му. Да пус цім, з най маль ні-

кам што-не будзь зда ры ла ся ці 
ён вы ехаў з гэ та га жы ло га па-
мяш кан ня, та ды чле ны яго сям'і, 
якія пра жы ва юць у гэ тай ква тэ-
ры, змо гуць пе ра за клю чыць да-
га вор най му на тых жа ўмо вах і 
за ста нуц ца пра жы ваць у гэ тай 
ква тэ ры. «Ні хто ні ко га вы га няць 
не бу дзе, ка лі гэ тыя гра ма дзя не 
на леж ным чы нам вы кон ва юць 
аба вяз кі па да га во ры, гэ та зна-
чыць спраў на пла цяць, не ма-
юць за па зы ча нас цяў за жыл лё-
ва-ка му наль ныя па слу гі, ня ма 
фак таў ад мі ніст ра цый ных пра-
ва па ру шэн няў, не па ру ша юць 
пра ва ка ры стан ня жыл лё вым 
па мяш кан нем», — за яві ла На-
тал ля Ку хар чык.

Свят ла на БУСЬ КО.

НО ВА ЎВЯ ДЗЕН НІ Ў ЖКГ

Да га вор па най ме арэнд на га жыл ля мо жа быць 
бяс кон цым і па жыц цё вым.

Цэ ны на газ, элект рыч насць і цеп ла вую энер гію 
за ста юц ца ў кам пе тэн цыі Саў мі на, а тэх аб слу гоў ван не, 
ка пі таль ны ра монт, та ры фы на ва ду, ка на лі за цыю, 
аб слу гоў ван не ліф таў, вы ваз і абяс шкодж ван не ад хо даў 
пе ра да дзе ны ў ру кі абл вы кан ка маў і Мін гар вы кан ка ма.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

Но выя пад атко выя льго ты — 
на перс пек ты ву раз віц ця рын ку каш тоў ных па пер

У пры ват нас ці, аб' ек там 
па дат ка аб кла дан ня па да ход ным па дат кам 
не пры зна юц ца да хо ды, атры ма ныя 
ўдзель ні кам ак цы я нер на га та ва рыст ва 
пры яго лік ві да цыі ў па ме ры, 
які не пе ра вы шае су му фак тыч на 
зроб ле ных ім рас хо даў на на быц цё ак цый 
гэ та га ак цы я нер на га та ва рыст ва.

Ма дэр ні за цыя эка но мі кіМа дэр ні за цыя эка но мі кі  ��

ЗА ТРЫ ГА ДЫ РЭ ФАР МА ВА НА 
108 РЭС ПУБ ЛІ КАН СКІХ 

ПРАД ПРЫ ЕМ СТВАЎ
Аб гэ тым рэ дак цыі га зе ты па ве да мі лі ў прэс-служ бе Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці Бе ла ру сі. Та кім чы нам, план 
пе ра ўтва рэн ня дзяр жаў ных прад пры ем стваў у ад кры тыя 
ак цы я нер ныя таварыства на 2011-2013 га ды цал кам вы-
ка на ны.

Уся го на ба зе 108 рэ фар ма ва ных прад пры ем стваў ства ры лі 
83 та ва рыст вы, у тым лі ку ад на ак цы я нер ная струк ту ра зроб ле на 
на ба зе РУП «Бел Ві ту ні фарм» з удзе лам за меж на га ін вес та ра 
— Іар дан скай фар ма цэў тыч най вы твор чай кам па ніі. Акра мя та-
го, ле тась ад но прад пры ем ства, згод на з пла нам пе ра ўтва рэн ня 
(Ві цеб скі фут ра вы кам бі нат), бы ло пра да дзе на за 1 ба за вую ве-
лі чы ню кі ру ю чай кам па ніі хол дын га «Бе ла рус кая гар бар на-абут-
ко вая кам па нія «Мар ка».

На га даю, што яшчэ на 19 прад пры ем ствах, якія бы лі ўклю ча ны 
ў трох га до вы план пе ра ўтва рэн ня, рэ фар ма ван не не ажыц цяў ля-
ла ся па іні цы я ты ве рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня 
і са зго ды кі раў ні ка дзяр жа вы. Пе ра ўтва рэн не прад пры ем стваў 
у ак цы я нер ныя та ва рыст вы ажыц цяў ля ла ся як на ба зе ад на го 
ўні тар на га прад пры ем ства, так і не каль кі прад пры ем стваў, зы-
хо дзя чы з мэ та згод нас ці раз віц ця га лін, не аб ход нас ці ства рэн ня 
ап ты маль най і эфек тыў най струк ту ры кі ра ван ня.

Да во лі ак тыў на та кі пра цэс ажыц цяў ляў ся і ле тась, ка лі з 57 
рэс пуб лі кан скіх уні тар ных прад пры ем стваў бы ло ство ра на 51 ак-
цы я нер нае та ва рыст ва. Тут трэ ба ад зна чыць, што за мі ну лы год 
фор му ўлас нас ці змя ні лі та кія буй ныя прад пры ем ствы, як Мін скі 
трак тар ны за вод, Го мель скі за вод сель ска гас па дар ча га ма шы-
на бу да ван ня «Гом сель маш», Мін скі элект ра тэх ніч ны за вод імя 
В.І.Каз ло ва, На цы я наль ная авія кам па нія «Бел авія», «Мінск Крыш-
таль» і ін шыя. Акра мя та го, ле тась у ак цы я нер ныя та ва рыст вы 
пе ра ве дзе на 49 прад пры ем стваў, якія да гэ та га ча су бы лі «пад 
эгі дай» аб лас ной або ра ён най (га рад ской) ка му наль най улас нас ці. 
За мі ну лыя тры га ды на тар гах бы ло рэа лі за ва на 8 ка му наль ных 
уні тар ных прад пры ем стваў як ма ё мас ных комп лек саў.

Кі раў ніц тва Дзярж кам ма ё мас ці ўпэў не на, што і ў да лей шым 
ра бо та па ап ты мі за цыі коль кас ці дзяр жаў ных прад пры ем стваў бу-
дзе пра цяг ну та. У план пе ра ўтва рэн ня рэс пуб лі кан скіх уні тар ных 
прад пры ем стваў у ак цы я нер ныя та ва рыст вы на 2014-2016 га ды 
рэс пуб лі кан скі мі ор га на мі дзяр жаў на га кі ра ван ня пра па на ва на 
ўклю чыць 40 буй ных прад пры ем стваў кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Па той бок пры лаў каПа той бок пры лаў ка  ��

НЕ ЯК 
НЕ «ПА-РОД НА МУ» 

І «НЯ МІ ЛА»...
Па вы ні ках пра ве рак Мі ніс тэр ства ганд лю 
на юры дыч ныя асо бы, якія пра цу юць пад 
ганд лё вай мар кай «Род ная ста рон ка», у ад па-
вед нас ці з дзей ным за ка на даў ствам мо гуць 
быць на кла дзе ны штра фы на су му звыш 500 
міль ё наў руб лёў.

— Ганд лё вая ін спек цыя мі ніс тэр ства пра вя ла 
пра вер ку шэ ра гу крам на зва най ганд лё вай сет кі 
ў Мін ску, Брэс це, Го ме лі і Ба ры са ве. Вы ні кі — не-
су ця шаль ныя. І ў гэ тай ганд лё вай сет цы ў кож най 
з пра ве ра ных крам вы яў ле ны па ру шэн ні дзей на-
га за ка на даў ства аб ганд лі, — па ве да мі лі ў вы-
шэй зга да ным ве дам стве. — Пры гэ тым больш за 
70 пра цэн таў ганд лё вых аб' ек таў «Род най ста рон-
кі», з лі ку пра ве ра ных, пра па ноў ва лі па куп ні кам 
пра дук ты хар ча ван ня (тар ты, пе чы ва, цу кер кі, каў-
бас ныя вы ра бы, фарш, шаш лык і г.д.) з тэр мі нам 
пры дат нас ці, які скон чыў ся. На прык лад, у кра ме, 
раз ме шча най па блі зу мес цаў на пра спек це Пе ра-
мож цаў, якія най больш на вед ва юц ца жы ха ра мі 
го ра да і гас ця мі ста лі цы, ганд лё вая ін спек цыя вы-
яві ла та ва ры з тэр мі нам пры дат нас ці, які скон чыў-
ся, на су му больш за 4,5 міль ё на руб лёў.

Вар та на га даць, што ня даў на ўпраў лен не кант ро-
лю спа жы вец ка га рын ку-ганд лё вая ін спек цыя Мі ніс-
тэр ства ганд лю пра вя ла пра вер ку 15 крам «Мі ла» 
ТАА «Пар фум Трэйд», раз ме шча ных у Мін ску.

Пад час пра вя дзен ня пра вер кі, як па ве да мі лі ў 
мі ніс тэр стве, у кож най кра ме бы лі вы яў ле ны па ру-
шэн ні пра ві лаў ажыц цяў лен ня роз ніч на га ганд лю 
асоб ны мі ві да мі та ва раў і гра мад ска га хар ча ван-
ня. Так, у двух ганд лё вых аб' ек тах рэа лі зоў ваў ся 
та вар з тэр мі нам пры дат нас ці, які скон чыў ся. У 
9 кра мах не за хоў ваў ся асар ты мент ны пера лік та-
ва раў і да ве да ма па куп ні коў не да во дзі лі ся вы-
шэй на зва ныя пра ві лы. У 11 ганд лё вых аб' ек тах 
па ру шаў ся па ра дак афарм лен ня цэн ні каў або тыя 
ўво гу ле ад сут ні ча лі. Не да во дзі ла ся ін фар ма цыя 
пра па ме ры зні жак у пра цэнт ных су ад но сі нах пры 
іх пра да стаў лен ні ў 4 кра мах. У пя ці — ад сут ні ча ла 
не аб ход ная і дак лад ная ін фар ма цыя пра та ва ры і 
іх вы твор цаў.

Апроч та го, уста ноў ле ны фак ты не за ха ван ня 
за ка на даў ства ад нос на аба ро ны пра воў спа жыў ца, 
ад сут нас ці ў пер са на лу на груд ных зна каў, ад сут-
нас ці ў про да жы та ва раў, якія бы лі прад стаў ле-
ны ў віт ры не, ад сут нас ці ін фар ма цыі пра та вар на 
рус кай ці бе ла рус кай мо вах, про да жы та ва раў без 
упа коў кі і г.д.

Скла дзе ны пра та ко лы аб ад мі ніст ра цый ных па-
ру шэн нях з на ступ най пе ра да чай спраў у суд для 
пры цяг нен ня вы шэй на зва на га прад пры ем ства і 
ві на ва тых служ бо вых асоб да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці.

Яшчэ ра ней, як мы ўжо пі са лі, пра вя ра лі ся кра-
мы ін шых ганд лё вых се так. І та ды не абы шло ся 
без па ру шэн няў...

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��

НА АБЯ ЦА ЛА АДЗЕН НЯ 
НА 80 МІЛЬ Ё НАЎ

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га вы шу-
ку Каст рыч ніц ка га РУ УС г. Мін ска за тры ма лі 
23-га до вую мін чан ку, якая, ні бы та аказ ва ю чы 
да па мо гу ў про да жы і да стаў цы роз ных та-
ва раў (у пры ват нас ці, адзен ня), вы мань ва ла 
гро шы ў га ра джан.

На сён ня апе ра тыў ні кі ўста на ві лі 40 та кіх фак-
таў. На не се ная шко да скла ла больш за 80 міль ё наў 
руб лёў. Толь кі ў ад ным вы пад ку афе рыст ка пад-
ма ну ла ча ла ве ка на 12 міль ё наў руб лёў. Дзяў чы-
на пра па ноў ва ла свае па слу гі на роз ных сай тах і 
фо ру мах у ін тэр нэ це. Пры гэ тым яна бра ла пе рад-
апла ту, а ка лі на ды хо дзіў тэр мін па стаў кі та ва ру, 
па прос ту іг на ра ва ла за каз чы каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ФактФакт  ��

Бо ты Ма дон ны, сум ка Жак лін Ке нэ дзі
У Ві цеб скім аб лас ным края знаў чым му зеі прад стаў ле на вы-
ста ва «Made іn Іtaly: 100 га доў італь ян скай мо ды».

Ся род экс па на таў — рэ чы, якія на ле жа лі су свет ным зна ка мі-
тас цям. У пры ват нас ці, мож на ўба чыць сум кі Грэйс Кэ лі, Жак лін 
Ке нэ дзі, Нэн сі Рэй ган, Джу ліі Ро бертс, Бар ба ры Стрэй занд, бо ты 
Ма дон ны, Ру доль фа Ну ры е ва, туф лі Пе не ло пы Крус і опер най дзі вы 
Ма рыі Ка лас, за плеч нік Эл та на Джо на і ін шае.

Ка лек цыя на ле жыць ды рэк та ру фон да «Мас тац тва Сар ты ра ны» 
Джор джыа Фар мі на. На пра ця гу мно гіх га доў ён збі раў па све це 
ўні каль ныя рэ чы, кож ная з якіх мае сваю не паў тор ную гіс то рыю: 
экс клю зіў ныя сум кі, абу так са ску ры, ак са мі ту, тка ні ны з дзіў ным 
ды зай нам «ад кла сі кі да аван гар да» — ад леп шых да моў мо ды 
Іта ліі, зна ка мі тых ва ўсім све це.

Вы ста ва прад стаў ле на ў Ві цеб ску дзя ку ю чы пад трым цы па-
соль ства Італь ян скай Рэс пуб лі кі ў на шай кра і не. Га ра джа не і гос ці 
го ра да мо гуць уба чыць больш за 310 уні каль ных экс па на таў.

Вы ста ва бу дзе доў жыц ца да 9 са ка ві ка. І, без умоў на, не Па кі-
не абы яка вы мі не толь кі са мых па тра ба валь ных мод ніц, але і ўсіх 
ама та раў мас тац тва мо ды Іта ліі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Аў та зап част кі кант ра бан дай
Піль най ува гай су стрэ лі мыт ні кі гра ма дзя ні на Укра і ны, які 
ехаў праз пункт про пус ку «Но вая Гу та» ў Бе ла русь на мік-
ра аў то бу се DAF.

Муж чы на ўжо трап ляў у по ле зро ку фіс каль ных ор га наў, і та му яго 
аў та ма біль вы ра шы лі да гле дзець асаб лі ва ста ран на. Пры мыт ным 
да гля дзе ў ка бі не ма шы ны бы ла вы яў ле на сум ка, на бі тая аў та зап-
част ка мі для ды зель ных ру ха ві коў. У гру за вым ад се ку аў та ма бі ля 
пад за па скай знай шлі яшчэ ад ну. Трэ цяя, ана ла гіч ная, зна хо дзі ла ся ў 
ка ніст ры, у якой быў вы ра за ны адзін з ба коў. Укра і нец рас ка заў, што 
ўсе тры сум кі ён быц цам атры маў ва Укра і не ад не зна ё май асо бы — 
для ўво зу за ўзна га ро ду на тэ ры то рыю Мыт на га са ю за.

У прэс-гру пе Го мель скай мыт ні па ве да мі лі, што рас па ча ты ад мі-
ніст ра цый ны пра цэс, а аў та зап част кі агуль най коль кас цю ка ля 600 
адзі нак, кошт якіх скла дае Br95 млн, кан фіс ка ва ны.

Іры на АСТАШКЕВІЧ
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НА БЕ ЛА ЗЕ НЕ ШКА ДУ ЮЦЬ 
ГРО ШАЙ НА РАЗ ВІЦ ЦЁ

І са праў ды: знач ная част ка фі нан са вых срод каў прад пры-
ем ства на кі роў ва ец ца на іна ва цый ную дзей насць. Ле тась 
ка ля ад на го трыль ё на руб лёў (пры клад на 100 млн до ла раў) 
укла лі ў на быц цё вы со ка пра дук цый на га аб ста ля ван ня, 
якое да зва ляе вы пус каць пра дук цыю з най мен шы мі вы-
дат ка мі.

Гэ та са мыя буй ныя ка пі таль ныя ўкла дан ні за апош нія двац цаць 
га доў у тэх на ло гіі і аб ста ля ван не. Акра мя та го, скон ча на бу даў ніц тва 
кор пу са вы твор час ці звыш цяж кіх ма шын — кар' ер ных са ма зва лаў 
гру за па ды маль нас цю 240-450 тон. Як мы ўжо па ве дам ля лі, у ве рас ні 
мі ну ла га го да за вод прад ста віў уні каль ную рас пра цоў ку — кар' ер ны 
са ма звал «Бе лАЗ-75710» гру за па ды маль нас цю 450 тон. Гэ та ма шы на 
з най вы шэй шай гру за па ды маль нас цю ў све це. Гі ган та ўжо вы ку пі ла 
кам па нія «Куз бас раз рэз ву галь» і за ка за ла яшчэ дзве та кія ма шы ны.

Ад нак не толь кі па ча так вы твор час ці звыш цяж кіх ма шын бу дзе 
вы зна чаць да лей шую пра цу прад пры ем ства. «Яшчэ ад на з мэ-
та вых за дач гэ та га го да — ма дэр ні за цыя вы твор час ці. Для та го, 
каб якасць ма шын ад па вя да ла но ва му тэх на ла гіч на му ўзроў-
ню», — пад крэс лі вае Ста ні слаў Яку бо віч, на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра па ін фар ма цый най і ідэа ла гіч най рабоце. Да рэ чы, 
450 тон для на шых са ма зва лаў — не мя жа. Кан струк та ры за во да 
сцвяр джа юць, што тэх ніч на маг чы ма са браць і ма шы ну з гру за-
па ды маль нас цю 560 тон. Праб ле ма толь кі ў тым, што не іс нуе 
та кіх шын, якія вы тры ма юць па доб ную ва гу. «Ка лі хі мі кі зро бяць 
шы ны, та ды бу дзем пра ца ваць. Кан струк та ры і ме ха ні кі змо гуць 
гэ та зра біць, тэх на ло гіі да зва ля юць. Ка лі та кі са ма звал і з'я віц ца, 
то ён з'я віц ца на Бе лА Зе», — лі чыць на мес нік ген ды рэк та ра.

У най блі жэй шыя два га ды за вод пла нуе вый сці на но выя рын кі: 
Ка лум біі, Чы лі, Пе ру, Бра зі ліі, Ма ро ка, ПАР, Га ны, Кон га, На мі біі, 
Ма зам бі ку, Ін дыі, Ін да не зіі, Аў стра ліі, ЗША, Тур цыі, Фін лян дыі.

Між ін шым, сён ня спе цы яль ная ка мі сія за фік суе рэ корд ную 
гру за па ды маль насць Бе лАЗ-75710 для Кні гі рэ кор даў Гі нэ са.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ, фо та аў та ра,
г. Жо дзі на.

Бе лАЗ-75710 рых ту юць да рэ кор да.


