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«СЯРОД АКЦЫЯНЕРАЎ 
ТАВАРЫСТВА НЯМА»

Чар го вы зва рот на «га ра чую лі нію» на ша га вы дан ня па сту піў з 
вёс кі Сін ке ві чы Лу ні нец ка га ра ё на. Па вод ле слоў за яў ні ка, яны 
з жон кай аб мя ня лі чэ кі «Ма ё масць» на ак цыі «Бе ла русь ка лія». 
Пы тан не да ты чы ла вы пла ты ды ві дэн даў. Як рас па вёў да лей 
вяс ко вец, за два апош нія га ды яны зу сім мі зэр ныя: 1050 — 1300 
руб лёў. «Я на ват на пош ту не ха джу па гэ тыя гро шы. Ча му ды ві-
дэн ды та кія ма лыя?»

За бя га ю чы на пе рад, за зна чым, што за яў нік па мы ліў ся з наз вай прад пры ем ства, 
а пра ак цыі ўво гу ле неш та на блы таў. З гэ тай пры чы ны рэ дак цыя не згад вае яго 
імя. Тым не менш мы спра ба ва лі да па маг чы ча ла ве ку ра за брац ца ў сі ту а цыі: не ад-
ной чы тэ ле фа на ва лі на «Бе ла русь ка лій», по тым на кі ра ва лі ту ды пісь мо вы за пыт. 
Вось што ў вы ні ку, аба пі ра ю чы ся на афі цый ны ад каз з прад пры ем ства, мо жам 
па ве да міць за яў ні ку.

У ад па вед нас ці з п.1.1 Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 10.11.2008 г. 
№ 605 (у рэ дак цыі Ука заў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 25.06.2010 г. № 331), 
пры пе ра ўтва рэн ні рэс пуб лі кан скіх уні тар ных прад пры ем стваў, згод на з да дат кам, 
у ад кры тыя ак цы я нер ныя та ва рыст вы ў ад па вед нас ці з пла нам пры ва ты за цыі аб' ек-
таў, якія зна хо дзяц ца ў рэс пуб лі кан скай улас нас ці, на 2008—2010 га ды, на леж ныя 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь ак цыі вы шэй зга да ных та ва рыст ваў не пад ля га юць про да жу 
на льгот ных умо вах за гра шо выя срод кі і аб ме ну на імян ныя пры ва ты за цый ныя 
чэ кі «Ма ё масць».

«Ад па вед на, гра ма дзя нін не мог аб мя няць свае імян ныя пры ва ты за цый-
ныя чэ кі «Ма ё масць» на ак цыі ААТ «Бе ла русь ка лій». Сён ня 100 пра цэн таў 
ак цый та ва рыст ва зна хо дзяц ца ва ўлас нас ці дзяр жа вы ў асо бе Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па ма ё мас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а значыць, фізічных асоб сярод 
акцыянераў няма».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Жыл лёЖыл лё  ��

КОЖ НЫ ДРУ ГІ 
БУ ДА ВАЎ СЯ 

ЗА СВАЕ ГРО ШЫ
Ле тась на бу даў ніц тва жыл ля 
ў на шай кра і не бы ло вы ка ры-
ста на 32,9 трлн руб лёў ін вес-
ты цый у асноў ны ка пі тал, што 
скла дае 16,2% да агуль на га 
аб' ёму ін вес ты цый і 124,5% 
да ўзроў ню 2012 го да. Пе ра-
важ ны мі кры ні ца мі фі нан са-
ван ня жыл лё ва га бу даў ніц тва 
з'яў ля юц ца ўлас ныя срод кі 
на сель ніц тва (51,1% ін вес ты-
цый) і крэ ды ты (па зы кі) бан-
каў (31,1%), па ве да мі лі рэ дак-
цыі ў На цы я наль ным ста тыс-
тыч ным ка мі тэ це.

Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, што ар-
га ні за цы я мі ўсіх фор маў улас нас ці 
за год па бу да ва на 63,3 тыс. но вых 
ква тэр (у 2012 го дзе — 57,2 тыс.). 
А ўся го ўве дзе на ў экс плу а та цыю 
5 273,8 ты ся чы квад рат ных мет-
раў агуль най пло шчы жыл ля, што 
скла дае 81,1% да пра ду гле джа-
на га за дан ня на год і 117,6% да 
ўзроў ню 2012 го да.

Больш за ўсё жыл лё вых «квад-
ра таў» бы ло ўзве дзе на ў Мін-
скай воб лас ці (1414,8 тыс.), по-
тым ідзе ста лі ца на шай кра і ны 
(1166,6 тыс.), Брэсц кая воб ласць 
(792,4 тыс.), Гро дзен ская (654,9 
тыс.), Го мель ская (521,0 тыс.), Ма-
гі лёў ская (363,9 тыс.) і Ві цеб ская 
(360,2 тыс.).

Для гра ма дзян, якія ста яць на 
ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, уве дзе на ў экс плу-
а та цыю 2 825,6 ты ся чы квад рат ных 
мет раў агуль най пло шчы, або 53,6% 
ад агуль на га аб' ёму ўве дзе на га 
жыл ля. Ста тыс ты ка вы яві ла, што 
для «чар га ві коў з вы ка ры стан нем 
дзяр жаў най пад трым кі па бу да ва на 
2 483,6 ты ся чы квад рат ных мет раў, 
у шмат ква тэр ных жы лых да мах у 
га ра дах — 1 894 ты ся чы жыл лё вых 
«квад ра таў». На вёс цы ле тась уве-
дзе на ў экс плу а та цыю 1 404,2 ты-
ся чы квад рат ных мет раў агуль най 
пло шчы жыл ля, або 26,6% ад агуль-
на га ўво ду па рэс пуб лі цы (у 2012 го-
дзе — 21,5%). Асоб на ад зна чу, што 
па сель скім жыл лё вым бу даў ніц тве 
лі дар ства тры мае Мін ская воб ласць, 
дзе ле тась бы ло па бу да ва на аж но 
1124 ты ся чы квад рат ных мет раў 
жыл ля. Ад ся бе агу чу яшчэ ад ну 
но вую тэн дэн цыю: упер шы ню за 
апош нія га ды фі нан са ван не гэ та га 
сек та ра ажыц цяў ля ла ся пе ра важ на 
за ўлас ныя срод кі лю дзей (51,1%). 
Ра ней до ля бан каў скіх крэ ды таў, у 
тым лі ку льгот ных, у агуль ным аб'-
ёме фі нан са ван ня гэ тай сфе ры да-
ся га ла 70-80%.

Сяр гей КУР КАЧ
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Вір ту аль ныя гро шыВір ту аль ныя гро шы  ��

ПЛА ЧУ ЗА ЎСЁ!
У тры маль ні каў кар так найбуй ней ша га бан ка 
кра і ны, якія ка рыс та юц ца па слу гай «Аў та-
апла та», сён ня ўжо знік ла не аб ход насць па-
ста ян на кант ра ля ваць свое ча со васць па паў-
нен ня ба лан су аса бо вых і аба ненц кіх ра хун-
каў, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Бе ла-
рус бан ка. Не аб ход ны пла цеж здзяйс ня ец ца ў 
аў та ма тыч ным рэ жы ме — па тра ба ва ная су ма 
гра шо вых срод каў спіс ва ец ца з ра хун ку, а 
тры маль ні ку карт кі пры хо дзіць апа вя шчэн не 
аб пра ве дзе най апе ра цыі.

На га даю, што да апош ня га ча су ў клі ен таў бан ка 
іс на ва ла толь кі маг чы масць аў та ма тыч най апла ты па-
слуг ма біль най су вя зі (МТС, lіfe і Velcom), ста цы я нар-
на га тэ ле фо на па лі ніі прад пры ем ства «Бел тэ ле кам», 
ка му наль ных пла ця жоў (у тым лі ку за элект ра энер гію 
і га за за бес пя чэн не), ін тэр нэт-пра вай да раў (у т. л. byfly, 
Кос мас ТБ, Ат лант Тэ ле кам ) і ін шых ар га ні за цый — 
удзель ні каў сіс тэ мы «Раз лік».

За рэ гіст ра ваць па слу гу «Аў та апла та» мож на ў лю-
бым ін фа кі ёс ку Бе ла рус бан ка, а для аў та апла ты па слуг 
апе ра та раў ма біль най су вя зі — так са ма з вы ка ры стан-
нем па слу гі «М-бан кінг».

Сяр гей КУР КАЧ
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Кон курсКон курс  ��

Хто са мы пры го жы 
за пры лаў кам?

У ста лі цы ўпер шы ню прой дзе 
Мін скі га рад скі кон курс пры-
га жос ці і жа ноц кас ці «Міс ган-
даль-2014».

Яго ар га ні за та рам вы сту пае га-
лоў нае ўпраў лен не спа жы вец ка га 
рын ку Мін гар вы кан ка ма. Ме ра пры-
ем ства пла ну ец ца ў мэ тах «раз віц-
ця эс тэ тыч най і ду хоў най куль ту ры, 
рэа лі за цыі твор ча га па тэн цы я лу, ма-
ты ва цыі ак тыў най жыц цё вай па зі цыі 
ў мо ла дзі, раз віц ця кар па ра тыў най 
куль ту ры ў ар га ні за цы ях га лі ны».

Ча ка ец ца, што ў спа бор ніц тве 
возь муць удзел прад стаў ні цы пры го-
жа га по лу амаль 60 ганд лё вых ар га-
ні за цый Мін ска. Ад бо рач ныя эта пы 
кон кур су прой дуць на прад пры ем-
ствах да кан ца ме ся ца, фі нал з аб вя-
шчэн нем пе ра мож цаў і цы ры мо ні яй 
ўзна га родж ван ня ад бу дзец ца на пя-
рэ дад ні Дня жан чын — 4 са ка ві ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Аб па ка ран ні
«Па ме ры штраф ных санк цый, уста ноў ле ных 

за боль шасць па ру шэн няў, што вы яві лі ся пад час 
пра ве рак і ма ні то рын гаў, ніз кія, — кан ста та ваў 
Ва ляр' ян Бяс па лы. — Пры гэ тым су ды ўжы ва-
юць, як пра ві ла, мі ні маль ныя санк цыі». На яго 
дум ку, ад сут насць ад на стай на га па ды хо ду пры 
раз гля дзе спраў і пры цяг нен не да мі ні маль най 
ад каз нас ці ві на ва тых служ бо вых і юры дыч ных 
асоб не да зва ляе за бяс пе чыць на леж ны па ра дак 
у сфе рах ганд лю і па слуг, ска ра ціць коль касць 
па ру шэн няў. «У не ка то рых вы пад ках суб' ек ту 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці больш вы гад на 
за пла ціць за рэа лі за цыю пра тэр мі на ва ных та ва-
раў штраф, чым спіс ваць пра дук цыю, кошт якой 
іс тот на пе ра вы шае па мер штраф ных санк цый. 
У су вя зі з гэ тым Мі ніс тэр ства ганд лю 13 снеж ня 
2013 го да звяр ну ла ся ў Вяр хоў ны Суд з прось бай 
рэ ка мен да ваць су дам пры раз гля дзе пы тан няў 
аб пры цяг нен ні да ад каз нас ці за па доб ныя па-
ру шэн ні пры мя няць больш іс тот ныя штраф ныя 
санк цыі, су вы мер ныя з ха рак та рам здзейс не ных 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн няў, сту пен ню ві-
ны па ру шаль ні каў, а так са ма ця жа рам маг чы мых 
на ступ стваў». Акра мя та го, Мін ган даль рых туе 
пра па но вы па ўня сен ні змя нен няў і да паў нен няў 
у асоб ныя нар ма тыў ныя пра ва выя ак ты, на кі-
ра ва ныя на ўзмац нен не ад каз нас ці за асоб ныя 
пра ва па ру шэн ні ў сфе ры ганд лю, гра мад ска га 
хар ча ван ня, бы та во га аб слу гоў ван ня на сель ніц-
тва і аба ро ны пра воў спа жыў цоў.

Пра вер кі на пя рэ дад ні 
чэм пі я на ту

«У ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, рэ жым 
пра вер кі аб' ек таў, якія бу дуць аб слу гоў ваць гас-
цей і жы ха роў Мін ска ў пе ры яд пра вя дзен ня ЧС, 
па ві нен су па даць з рэ жы мам іх пра цы, — за явіў 
Ва ляр' ян Бяс па лы. — За апош ні час пра ве дзе ны 
пра вер кі аб' ек таў ганд лю і гра мад ска га хар ча-
ван ня, якія пра цу юць у На цы я наль ным аэ ра пор це 
«Мінск» і на ста ліч ным чы гу нач ным вак за ле. Па 
вы ні ках пра ве рак, на жаль, бы ло ўста ноў ле на 
шмат па ру шэн няў. У пры ват нас ці, вы свет лі ла ся, 
што прак тыч на ў кож ным дру гім аб' ек це ганд лю 
рэа лі зу ец ца пра тэр мі на ва ны та вар. Ад па вед на, 
бу дуць уз моц не ны па тра ба ван ні да суб' ек таў 
гас па да ран ня, у пер шую чар гу тых, хто ажыц-
цяў ляе сваю дзей насць на тэ ры то рыі аэ ра пор та 
і вак за ла».

Да стат ко ва ад ной скар гі
Коль кі па він на па сту піць скар гаў на кан крэт-

ную кра му, каб су пра цоў ні кі ін спек цыі вы еха лі 

на мес ца? На гэ тае пы тан не ад ка заў так: «У 
гэ тым вы пад ку коль касць не мае зна чэн ня. Мы 
пра вя ра ем ад па вед насць скар гі і пры ма ем ра-
шэн не па пра вер цы. Па куп ні ку, чые пра вы бы лі 
па ру ша ны, да стат ко ва па тэ ле фа на ваць адзін 
раз, каб мы бы лі га то вы пра ве рыць лю бы аб' ект. 
На жаль, за адзін раз ад рэ ага ваць на ўсе зван кі 
мы не мо жам. У шта це на ўсю кра і ну толь кі 34 
ча ла ве кі, та ды як коль касць ганд лё вых аб' ек таў 
і гра мад ска га хар ча ван ня пе ра вы шае 72 ты ся-
чы. У той жа час коль касць прад пры маль ні каў, 
якія зай ма юц ца рэа лі за цы яй та ва ру і ака зан нем 
па слуг, — 120 ты сяч. Ра зам з тым, усе зван кі, 
якія па сту па юць да нас на га ра чую лі нію, бя ром 
пад кант роль».

Да рэ чы, Ва ляр' ян Бяс па лы не вы клю чыў, што 
для спра шчэн ня зва ро таў гра ма дзян мо жа быць 
ство ра ны ка рот кі ну мар «га ра чай лі ніі». «Ад нак 
і дзе ю чы ну мар у Мін ску зу сім не скла да ны, яго 
лёг ка за пом ніць — (017) 200-92-02, — пад крэс ліў 
кі раў нік ганд лё вай ін спек цыі. — Да нас па куль 
не па сту па ла скар гаў ад на сель ніц тва на тое, 
што ту ды нель га ці скла да на да зва ніц ца. Тэ ле-
фон дзей ні чае ў пра цоў ны час, аў та ад каз чы ка 
там ня ма, зно сі ны ажыц цяў ля юц ца на пра мую з 
гра ма дзя ні нам. Ка лі лю дзі су ты ка юц ца з праб-
ле май уве ча ры, ка лі вяр та юц ца з пра цы, або ў 
вы хад ныя дні, мож на па тэ ле фа на ваць па гэ тым 
ну ма ры паз ней».

Гуль ні з цэ на мі
«Па ра дак афарм лен ня цэн ні каў і іх на яў нас-

ці з'яў ля ец ца ад ным з фак та раў, які мы пры 
кож най ін спек цыі пра вя ра ем у суб' ек та гас па-
да ран ня. Вя до ма, ёсць мност ва на ра кан няў на 
не ад па вед насць цэн па мно гіх аб' ек тах. Але мы 
пры ма ем за ха ды, у тым лі ку скла да ем да ку мен-
ты для пры цяг нен ня юры дыч ных асоб і суб' ек таў 
гас па да ран ня да ад каз нас ці. Ка лі сам па куп нік 
вы явіў не ад па вед насць ца ны ў ганд лё вай за ле і 
пры раз лі ку, не су мнен на, ён мае пра ва за па тра-
ба ваць пра віль на га раз лі ку ў лю бо га суб' ек та і 
вяр тан ня та ва ру. Заў сё ды трэ ба звяр тац ца да 
кі раў ні ка аб' ек та, — ра іць спецыяліст, — які па-
ві нен гэ тую сі ту а цыю раз гле дзець і вы ра шыць 
на ка рысць па куп ні ка, ка лі факт па ру шэн ня 
ўста ноў ле ны. Трэ ба ары ен та вац ца на кошт, які 
па зна ча ны на цэн ні ках у ганд лё вых за лах. Ка лі 
ж у чэ ку кошт вы шэй, па куп нік мо жа за па тра-
ба ваць вяр нуць яму роз ні цу».

На ін тэр нэт-кра му так са ма 
мож на па скар дзіц ца

«Кант ра люе пра цу ін тэр нэт-крам, якіх у Бе ла-
ру сі на ліч ва ец ца больш за 6,5 ты ся чы, не толь кі 
ганд лё вая ін спек цыя, але і ў цэ лым Мі ніс тэр ства 
ганд лю, — ска заў Ва ляр' ян Бяс па лы. — За мі-
ну лы год пра вер кі прай шлі больш чым у 250 ін-
тэр нэт-кра мах. Уста ноў ле на мност ва па ру шэн-
няў пры ар га ні за цыі іх пра цы. Ся род най больш 
час тых — ад сут насць ука зан ня кош ту на та вар 
або ўка зан не не ў бе ла рус кіх руб лях, а так са ма 
не пра да стаў лен не чэ ка. Ка лі па куп нік су ты ка ец-
ца з праб ле ма мі ў пра цы з ін тэр нэт-кра ма мі, яму 
вар та звяр тац ца або ў Мі ніс тэр ства ганд лю, або ў 
та ва рыст ва па аба ро не пра воў спа жыў цоў».

Пад рых та ваў Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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ЗА ПА РУ ШЭН НІ Ў СФЕ РЫ ГАНД ЛЮ 
ШТРА ФЫ ПА ВЯ ЛІ ЧАЦ ЦА?

Ле тась, у лі пе ні, пры Мі ніс тэр стве ганд лю бы ло ство ра на ўпраў лен не кант ро лю спа жы-
вец ка га рын ку, ці пра сцей — ганд лё вая ін спек цыя. Яна ажыц цяў ляе кант роль за вы ка нан-
нем ар га ні за цы я мі і гра ма дзя на мі, у тым лі ку ІП, за ка на даў ства аб ганд лі (у пры ват нас ці, 
па тра ба ван няў да якас ці та ва раў, якія рэа лі зу юц ца), на зі рае за на леж ным вы ка нан нем 
суб' ек та мі гас па да ран ня ра бот і ака зан нем па слуг. Днямі аб вы ні ках і перс пек ты вах 
пра цы ганд лё вай ін спек цыі іш ла раз мо ва пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА. 
На пы тан ні ад каз ваў на чаль нік упраў лен ня кант ро лю спа жы вец ка га рын ку — ганд лё вай 
ін спек цыі Ва ляр' ян Бяс па лы. «Звяз да» дру куе най больш ці ка выя ад ка зы.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.


