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ЗА ТРЫ ГАДЫ РЭФАРМАВАНА
108 РЭСПУБЛІКАНСКІХ
ПРАДПРЫЕМСТВАЎ
Аб гэтым рэдакцыі газеты паведамілі ў прэс-службе Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Беларусі. Такім чынам, план
пераўтварэння дзяржаўных прадпрыемстваў у адкрытыя
акцыянерныя таварыства на 2011-2013 гады цалкам выкананы.
Усяго на базе 108 рэфармаваных прадпрыемстваў стварылі
83 таварыствы, у тым ліку адна акцыянерная структура зроблена
на базе РУП «БелВітуніфарм» з удзелам замежнага інвестара
— Іарданскай фармацэўтычнай вытворчай кампаніі. Акрамя таго, летась адно прадпрыемства, згодна з планам пераўтварэння
(Віцебскі футравы камбінат), было прададзена за 1 базавую велічыню кіруючай кампаніі холдынга «Беларуская гарбарна-абутковая кампанія «Марка».
Нагадаю, што яшчэ на 19 прадпрыемствах, якія былі ўключаны
ў трохгадовы план пераўтварэння, рэфармаванне не ажыццяўлялася па ініцыятыве рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання
і са згоды кіраўніка дзяржавы. Пераўтварэнне прадпрыемстваў
у акцыянерныя таварыствы ажыццяўлялася як на базе аднаго
ўнітарнага прадпрыемства, так і некалькі прадпрыемстваў, зыходзячы з мэтазгоднасці развіцця галін, неабходнасці стварэння
аптымальнай і эфектыўнай структуры кіравання.
Даволі актыўна такі працэс ажыццяўляўся і летась, калі з 57
рэспубліканскіх унітарных прадпрыемстваў было створана 51 акцыянернае таварыства. Тут трэба адзначыць, што за мінулы год
форму ўласнасці змянілі такія буйныя прадпрыемствы, як Мінскі
трактарны завод, Гомельскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання «Гомсельмаш», Мінскі электратэхнічны завод імя
В.І.Казлова, Нацыянальная авіякампанія «Белавія», «Мінск Крышталь» і іншыя. Акрамя таго, летась у акцыянерныя таварыствы
пераведзена 49 прадпрыемстваў, якія да гэтага часу былі «пад
эгідай» абласной або раённай (гарадской) камунальнай уласнасці.
За мінулыя тры гады на таргах было рэалізавана 8 камунальных
унітарных прадпрыемстваў як маёмасных комплексаў.
Кіраўніцтва Дзяржкаммаёмасці ўпэўнена, што і ў далейшым
работа па аптымізацыі колькасці дзяржаўных прадпрыемстваў будзе працягнута. У план пераўтварэння рэспубліканскіх унітарных
прадпрыемстваў у акцыянерныя таварыствы на 2014-2016 гады
рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання прапанавана
ўключыць 40 буйных прадпрыемстваў краіны.
Сяргей КУРКАЧ



НА БЕЛАЗЕ НЕ ШКАДУЮЦЬ
ГРОШАЙ НА РАЗВІЦЦЁ
І сапраўды: значная частка фінансавых сродкаў прадпрыемства накіроўваецца на інавацыйную дзейнасць. Летась
каля аднаго трыльёна рублёў (прыкладна 100 млн долараў)
уклалі ў набыццё высокапрадукцыйнага абсталявання,
якое дазваляе выпускаць прадукцыю з найменшымі выдаткамі.
БелАЗ-75710 рыхтуюць да рэкорда.

Гэта самыя буйныя капітальныя ўкладанні за апошнія дваццаць
гадоў у тэхналогіі і абсталяванне. Акрамя таго, скончана будаўніцтва
корпуса вытворчасці звышцяжкіх машын — кар'ерных самазвалаў
грузападымальнасцю 240-450 тон. Як мы ўжо паведамлялі, у верасні
мінулага года завод прадставіў унікальную распрацоўку — кар'ерны
самазвал «БелАЗ-75710» грузападымальнасцю 450 тон. Гэта машына
з найвышэйшай грузападымальнасцю ў свеце. Гіганта ўжо выкупіла
кампанія «Кузбасразрэзвугаль» і заказала яшчэ дзве такія машыны.
Аднак не толькі пачатак вытворчасці звышцяжкіх машын будзе
вызначаць далейшую працу прадпрыемства. «Яшчэ адна з мэтавых задач гэтага года — мадэрнізацыя вытворчасці. Для таго,
каб якасць машын адпавядала новаму тэхналагічнаму ўзроўню», — падкрэслівае Станіслаў Якубовіч, намеснік генеральнага
дырэктара па інфармацыйнай і ідэалагічнай рабоце. Дарэчы,
450 тон для нашых самазвалаў — не мяжа. Канструктары завода
сцвярджаюць, што тэхнічна магчыма сабраць і машыну з грузападымальнасцю 560 тон. Праблема толькі ў тым, што не існуе
такіх шын, якія вытрымаюць падобную вагу. «Калі хімікі зробяць
шыны, тады будзем працаваць. Канструктары і механікі змогуць
гэта зрабіць, тэхналогіі дазваляюць. Калі такі самазвал і з'явіцца,
то ён з'явіцца на БелАЗе», — лічыць намеснік гендырэктара.
У найбліжэйшыя два гады завод плануе выйсці на новыя рынкі:
Калумбіі, Чылі, Перу, Бразіліі, Марока, ПАР, Ганы, Конга, Намібіі,
Мазамбіку, Індыі, Інданезіі, Аўстраліі, ЗША, Турцыі, Фінляндыі.
Між іншым, сёння спецыяльная камісія зафіксуе рэкордную
грузападымальнасць БелАЗ-75710 для Кнігі рэкордаў Гінэса.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ, фота аўтара,
г. Жодзіна.

 Факт
Боты Мадонны, сумка Жаклін Кенэдзі
У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі прадстаўлена выстава «Made іn Іtaly: 100 гадоў італьянскай моды».
Сярод экспанатаў — рэчы, якія належалі сусветным знакамітасцям. У прыватнасці, можна ўбачыць сумкі Грэйс Кэлі, Жаклін
Кенэдзі, Нэнсі Рэйган, Джуліі Робертс, Барбары Стрэйзанд, боты
Мадонны, Рудольфа Нурыева, туфлі Пенелопы Крус і опернай дзівы
Марыі Калас, заплечнік Элтана Джона і іншае.
Калекцыя належыць дырэктару фонда «Мастацтва Сартыраны»
Джорджыа Фарміна. На працягу многіх гадоў ён збіраў па свеце
ўнікальныя рэчы, кожная з якіх мае сваю непаўторную гісторыю:
эксклюзіўныя сумкі, абутак са скуры, аксаміту, тканіны з дзіўным
дызайнам «ад класікі да авангарда» — ад лепшых дамоў моды
Італіі, знакамітых ва ўсім свеце.
Выстава прадстаўлена ў Віцебску дзякуючы падтрымцы пасольства Італьянскай Рэспублікі ў нашай краіне. Гараджане і госці
горада могуць убачыць больш за 310 унікальных экспанатаў.
Выстава будзе доўжыцца да 9 сакавіка. І, безумоўна, не Пакіне абыякавымі не толькі самых патрабавальных модніц, але і ўсіх
аматараў мастацтва моды Італіі.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Аўтазапчасткі кантрабандай
Пільнай увагай сустрэлі мытнікі грамадзяніна Украіны, які
ехаў праз пункт пропуску «Новая Гута» ў Беларусь на мікрааўтобусе DAF.
Мужчына ўжо трапляў у поле зроку фіскальных органаў, і таму яго
аўтамабіль вырашылі дагледзець асабліва старанна. Пры мытным
даглядзе ў кабіне машыны была выяўлена сумка, набітая аўтазапчасткамі для дызельных рухавікоў. У грузавым адсеку аўтамабіля
пад запаскай знайшлі яшчэ адну. Трэцяя, аналагічная, знаходзілася ў
каністры, у якой быў выразаны адзін з бакоў. Украінец расказаў, што
ўсе тры сумкі ён быццам атрымаў ва Украіне ад незнаёмай асобы —
для ўвозу за ўзнагароду на тэрыторыю Мытнага саюза.
У прэс-групе Гомельскай мытні паведамілі, што распачаты адміністрацыйны працэс, а аўтазапчасткі агульнай колькасцю каля 600
адзінак, кошт якіх складае Br95 млн, канфіскаваны.
Ірына АСТАШКЕВІЧ
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 Фінансавы выдатнік

 Па той бок прылаўка

Новыя падатковыя льготы —
на перспектыву развіцця рынку каштоўных папер

НЕЯК
НЕ «ПА-РОДНАМУ»
І «НЯМІЛА»...

Рэдакцыя газеты «Звязда» сумесна з аддзелам інфармацыйна-растлумачальнай
работы Міністэрства па падатках і зборах
Беларусі прааналізавалі новаўвядзенні заканадаўства, якія тычацца падаходнага падатку з фізічных асоб.

Чаргавікі і жыллёвыя аблігацыі
На старце нашага аналізу мы разгледзелі найбольш істотныя змены ў Падатковым кодэксе (ПК),
якія «зачэпяць» інтарэсы нашых чытачоў у першую
чаргу.
У артыкул 166 ПК унесены шэраг дапаўненняў
па лініі маёмасных падатковых вылікаў. Цяпер
плацельшчыку і членам яго сям'і, якія стаяць на
ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых
умоў, даецца маёмасны падатковы вылік на будаўніцтва кватэры шляхам набыцця жыллёвых
аблігацый у межах памеру грашовых сродкаў,
што падлягаюць накіраванню на аплату кошту
жылога памяшкання, указанага ў дагаворы, у адпаведнасці з якім прадугледжваецца будаўніцтва
жылога памяшкання для ўладальніка жыллёвых
аблігацый. Іншымі словамі, пры выкананні ўсіх іншых умоў плацельшчык мае права на такі вылік з
моманту фактычнага ажыццяўлення ім расходаў
на набыццё жыллёвых аблігацый (раней паказаны
вылік даваўся з моманту падпісання бакамі акта
прыёму-перадачы жылога памяшкання).
Для прадастаўлення маёмаснага падатковага
выліку плацельшчык і члены яго сям'і дадаткова
павінны будуць прадаставіць падатковаму агенту або падатковаму органу такія дакументы, як
копіі дагавора, што прадугледжвае будаўніцтва
жылога памяшкання для ўладальніка жыллёвых
аблігацый, а таксама дакументы, што пацвярджаюць фактычныя выдаткі на набыццё жыллёвых
аблігацый.

Даход па акцыях
і ліквідацыя арганізацый
З першых дзён года ўдакладняецца парадак
вызначэння памеру даходаў, якія не абкладаюцца
падаходным падаткам з фізічных асоб. Гэта даходы, атрыманыя заснавальнікам (удзельнікам) арганізацыі пры яе ліквідацыі, выхадзе (выключэнні)
удзельніка са складу ўдзельнікаў арганізацыі, адчужэнні ўдзельнікам долі (часткі долі) у статутным
фондзе (паю або яго часткі) арганізацыі, пры адчужэнні прадпрыемства як маёмаснага комплексу
ўласнікам маёмасці ўнітарнага прадпрыемства.
Такім чынам, падаходным падаткам сёлета не
абкладаюцца даходы, атрыманыя заснавальнікам
(удзельнікам) арганізацыі (за выключэннем акцыянернага таварыства) пры яе ліквідацыі, выхадзе
(выключэнні) са складу ўдзельнікаў арганізацыі,
адчужэнні ўдзельнікам долі (часткі долі) у статутным фондзе (паю або яго часткі) арганізацыі ў
памеры, які не перавышае сумы ўзносу (укладу)
заснавальніка (удзельніка) у статутны фонд арганізацыі або суму фактычна зробленых ім расходаў
на набыццё долі (часткі долі) у статутным фондзе
арганізацыі.
Выхад акцыянера са складу ўдзельнікаў арганізацыі магчымы толькі пасля рэалізацыі і (або)
дарэння акцый, якія яму належаць. Парадак падаткаабкладання даходаў ад аперацый з акцыямі
вызначаны артыкулам 160 ПК. У прыватнасці, аб'ектам падаткаабкладання падаходным падаткам
не прызнаюцца даходы, атрыманыя ўдзельнікам
акцыянернага таварыства пры яго ліквідацыі ў
памеры, які не перавышае суму фактычна зробленых ім расходаў на набыццё акцый гэтага акцыянернага таварыства.
Пры гэтым таксама, як і пры адчужэнні доляў
і паёў, выкарыстоўваецца механізм пераліку названых расходаў у долары ЗША па афіцыйным
курсе, вызначаным, адпаведна, на дату фактычнага атрымання даходу і на дзень ажыццяўлення
расходаў на набыццё акцый.

А пры адчужэнні прадпрыемства як маёмаснага комплексу ва ўласніка маёмасці ўнітарнага
прадпрыемства не будзе прызнавацца аб'ектам
падаткаабкладання прыбытак у памеры, які не
перавышае суму яго ўзносу (укладу) у статутны
фонд унітарнага прадпрыемства або суму фактычна зробленых ім расходаў на набыццё прадпрыемства як маёмаснага комплексу.

Даходы ў натуральнай форме
На практыцы маюць месца выпадкі выплаты
арганізацыямі даходаў фізічным асобам у натуральнай форме — напрыклад, у выглядзе капітальных будынкаў. Пры гэтым у якасці падатковай
базы прымаецца рэшткавы кошт такіх будынкаў,
адлюстраваны ў бухгалтарскім уліку, які значна
адрозніваецца ад фактычнай цаны капітальных
пабудоў, што складваецца на рынку.

У прыватнасці, аб'ектам
падаткаабкладання падаходным падаткам
не прызнаюцца даходы, атрыманыя
ўдзельнікам акцыянернага таварыства
пры яго ліквідацыі ў памеры,
які не перавышае суму фактычна
зробленых ім расходаў на набыццё акцый
гэтага акцыянернага таварыства.
Разам з тым, пры атрыманні фізічнай асобай
даходаў у выглядзе капітальных пабудоў ад іншай
фізічнай асобы, падатковая база падаходнага падатку вызначаецца, як правіла, у памеры кошту,
які набліжаны да рынкавага.
Таму для выкарыстання адзіных падыходаў па
гэтым пытанні сёлета з 1 студзеня падатковая база падаходнага падатку ў дачыненні да даходаў,
атрыманых у натуральнай форме, прымаецца ў
памеры кошту, вызначанага арганізацыямі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі на дату налічэння
плацельшчыку даходу ў памеры не менш за кошт
маёмасці, вызначанай у адпаведнасці з часткай
другой пункта 1 артыкула 157 ПК.

Страхавыя выплаты
Да 2014 года даходы, атрыманыя фізічнай
асобай у выглядзе кампенсацыі нанесеных страт
непасрэдна ад вінаватага, падаходным падаткам
не абкладаліся, а даходы ў выглядзе кампенсацыі
такіх страт ад страхавой арганізацыі, у якой вінаваты застрахаваў сваю адказнасць, абкладаліся
падаходным падаткам. Сума падаходнага падатку
ўтрымлівалася з сумы страхавой кампенсацыі, і
таму пацярпелы атрымліваў пакрыццё нанесенай
шкоды не ў поўнай меры.
Сёлета страхавое пакрыццё, атрыманае фізічнымі асобамі ў сувязі з надыходам страхавых
выпадкаў па дагаворах добраахвотнага страхавання адказнасці (у выпадку атрымання шкоды
жыццю, здароўю або маёмасці фізічнай асобы
асобай, чыя адказнасць застрахавана), не будзе
ўлічвацца пры вызначэнні падатковай базы падаходнага падатку.

Перспектыва доўгатэрміновага
інвеставання айчынных
прадпрыемстваў
Падатковым заканадаўствам удасканалены парадак падаткаабкладання даходаў фізічных асоб,
атрыманых па аперацыях з каштоўнымі паперамі
і фінансавымі інструментамі тэрміновых зделак,
у сувязі з чым артыкул 160 ПК выкладзены ў новай рэдакцыі.
Новая рэдакцыя артыкула дае вызначэнне фінансавага інструмента тэрміновых здзелак, вытворных фінансавых інструментаў, устанаўлівае,
што прызнаецца даходамі па аперацыях з каштоўнымі паперамі, базісным актывам фінансавых

інструментаў тэрміновых здзелак і выдаткамі па
такіх аперацыях, рэгламентуе парадак вызначэння падатковай базы, а таксама падлік і выплату
падаходнага падатку па іх.
Артыкул 163 ПК дапоўнены падпунктам 1.241,
у адпаведнасці з якім не падлягаюць падаткаабкладанню даходы плацельшчыкаў, атрыманыя
ад рэалізацыі доляў у статутным фондзе беларускіх арганізацый, якія належаць фізічнай асобе
бесперапынна не менш за тры гады, а таксама
акцый беларускіх арганізацый, набытых падчас
іх першаснага размяшчэння, што адчужаюцца
любой трэцяй асобе, якая не з'яўляецца эмітэнтам гэтых акцый не раней чым праз тры гады
з даты набыцця. Пры гэтым гэтая льгота будзе
прымяняцца ў дачыненні да доляў у статутным
фондзе, набытых плацельшчыкам, пачынаючы з
1 студзеня 2014 года.
Вызваленне ад падаткаабкладання названых
даходаў накіравана на доўгатэрміновую перспектыву развіцця рынку каштоўных папер і павінна
стварыць дадатковую зацікаўленасць у набыцці каштоўных папер, доляў у статутным фондзе
беларускіх прадпрыемстваў. Пры гэтым маецца
на ўвазе, што набыццё каштоўных папер і доляў
будзе ажыццяўляцца не з мэтай наступнага перапродажу (здзяйснення спекулятыўных аперацый),
а ў мэтах доўгатэрміновага інвеставання, што
будзе спрыяць мабілізацыі свабодных грашовых
сродкаў насельніцтва рэспублікі ў рэальны сектар эканомікі.

Камандзіроўкі па краіне і не толькі
Сёлета пры аплаце наймальнікам плацельшчыку выдаткаў на камандзіроўкі як па тэрыторыі Беларусі, так і за яе межы вызваляюцца ад
падаходнага падатку расходы на камандзіроўкі,
якія выплачваюцца ў парадку і ў памерах, што
ўстаноўлены заканадаўствам нашай краіны. Аналагічны парадак падаткаабкладання прымяняецца да выплат, якія робяцца арганізацыяй членам
органа кіравання, якія прыбываюць (выязджаюць)
для ўдзелу ў рабоце адпаведнага органа кіравання гэтай арганізацыі, а таксама да такіх выплат,
што ажыццяўляюцца арганізацыяй фізічным асобам не па месцы асноўнай працы.

Крэдыты і пазыкі
Пры выдачы фізічнай асобе пазык або крэдытаў падаходны падатак вылічваецца і выплачваецца ў бюджэт за кошт сродкаў падатковага агента.
Па меры пагашэння фізічнай асобай пазык або
крэдытаў раней выплачаная сума падатку падлягае вяртанню падатковаму агенту.
На практыцы маюць месца выпадкі незвароту
фізічнымі асобамі пазык або крэдытаў, што прадастаўлены ім падатковымі агентамі. У гэтай сітуацыі сёлета такія пазыкі або крэдыты падлягаюць
падаткаабкладанню ў агульнапрынятым парадку.
Раней Падатковым кодэксам па падобным пытанні
не быў вызначаны парадак вяртання падаткавым
агентам сумы падаходнага падатку, што быў выплачаны за кошт сродкаў падатковага агента пры
выдачы пазыкі або крэдыту фізічнай асобе.
У сувязі з гэтым у пункт 10 артыкула 175 ПК
унесены дапаўненні, згодна з якімі ў выпадку невяртання (няпоўнага вяртання) фізічнай асобай
пазыкі, крэдыту ва ўстаноўлены тэрмін, вяртанне сумы падатку, выплачанага за кошт сродкаў
падатковага агента, ажыццяўляецца непасрэдна
падатковым агентам праз механізм утрымання
сумы падатку ў плацельшчыка ў парадку, згодна
з артыкулам 175 і пунктам 2 артыкула 181 ПК.

Чакаем вашых пытанняў пра карыстанне
грашыма і ўсё, што з гэтым звязана. Вы можаце звяртацца на электронны адрас газеты
іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з пазнакай «для аддзела эканомікі» ці па тэлефоне 8 017 292 38 02.
Сяргей КУРКАЧ

Па выніках праверак Міністэрства гандлю
на юрыдычныя асобы, якія працуюць пад
гандлёвай маркай «Родная старонка», у адпаведнасці з дзейным заканадаўствам могуць
быць накладзены штрафы на суму звыш 500
мільёнаў рублёў.
— Гандлёвая інспекцыя міністэрства правяла
праверку шэрагу крам названай гандлёвай сеткі
ў Мінску, Брэсце, Гомелі і Барысаве. Вынікі — несуцяшальныя. І ў гэтай гандлёвай сетцы ў кожнай
з правераных крам выяўлены парушэнні дзейнага заканадаўства аб гандлі, — паведамілі ў вышэйзгаданым ведамстве. — Пры гэтым больш за
70 працэнтаў гандлёвых аб'ектаў «Роднай старонкі», з ліку правераных, прапаноўвалі пакупнікам
прадукты харчавання (тарты, печыва, цукеркі, каўбасныя вырабы, фарш, шашлык і г.д.) з тэрмінам
прыдатнасці, які скончыўся. Напрыклад, у краме,
размешчанай паблізу месцаў на праспекце Пераможцаў, якія найбольш наведваюцца жыхарамі
горада і гасцямі сталіцы, гандлёвая інспекцыя выявіла тавары з тэрмінам прыдатнасці, які скончыўся, на суму больш за 4,5 мільёна рублёў.
Варта нагадаць, што нядаўна ўпраўленне кантролю спажывецкага рынку-гандлёвая інспекцыя Міністэрства гандлю правяла праверку 15 крам «Міла»
ТАА «Парфум Трэйд», размешчаных у Мінску.
Падчас правядзення праверкі, як паведамілі ў
міністэрстве, у кожнай краме былі выяўлены парушэнні правілаў ажыццяўлення рознічнага гандлю
асобнымі відамі тавараў і грамадскага харчавання. Так, у двух гандлёвых аб'ектах рэалізоўваўся
тавар з тэрмінам прыдатнасці, які скончыўся. У
9 крамах не захоўваўся асартыментны пералік тавараў і да ведама пакупнікоў не даводзіліся вышэйназваныя правілы. У 11 гандлёвых аб'ектах
парушаўся парадак афармлення цэннікаў або тыя
ўвогуле адсутнічалі. Не даводзілася інфармацыя
пра памеры зніжак у працэнтных суадносінах пры
іх прадастаўленні ў 4 крамах. У пяці — адсутнічала
неабходная і дакладная інфармацыя пра тавары і
іх вытворцаў.
Апроч таго, устаноўлены факты незахавання
заканадаўства адносна абароны правоў спажыўца,
адсутнасці ў персаналу нагрудных знакаў, адсутнасці ў продажы тавараў, якія былі прадстаўлены ў вітрыне, адсутнасці інфармацыі пра тавар на
рускай ці беларускай мовах, продажы тавараў без
упакоўкі і г.д.
Складзены пратаколы аб адміністрацыйных парушэннях з наступнай перадачай спраў у суд для
прыцягнення вышэйназванага прадпрыемства і
вінаватых службовых асоб да адміністрацыйнай
адказнасці.
Яшчэ раней, як мы ўжо пісалі, правяраліся крамы іншых гандлёвых сетак. І тады не абышлося
без парушэнняў...
Сяргей РАСОЛЬКА



 Як нас дураць

НААБЯЦАЛА АДЗЕННЯ
НА 80 МІЛЬЁНАЎ
Супрацоўнікі аддзела крымінальнага вышуку Кастрычніцкага РУУС г. Мінска затрымалі
23-гадовую мінчанку, якая, нібыта аказваючы
дапамогу ў продажы і дастаўцы розных тавараў (у прыватнасці, адзення), выманьвала
грошы ў гараджан.
На сёння аператыўнікі ўстанавілі 40 такіх фактаў. Нанесеная шкода склала больш за 80 мільёнаў
рублёў. Толькі ў адным выпадку аферыстка падманула чалавека на 12 мільёнаў рублёў. Дзяўчына прапаноўвала свае паслугі на розных сайтах і
форумах у інтэрнэце. Пры гэтым яна брала перадаплату, а калі надыходзіў тэрмін пастаўкі тавару,
папросту ігнаравала заказчыкаў.
Сяргей РАСОЛЬКА





НОВАЎВЯДЗЕННІ Ў ЖКГ
Доля расходаў на аплату
жыллёва-камунальных паслуг
у розных сем'ях складае
ад 2,04% да 5,5% даходу
Адказваючы на пытанне «якая
сёння ўдзельная вага аплаты жыллёва-камунальных паслуг у даходах сям'і з сярэднім дастаткам, у
пенсіянераў, работнікаў бюджэтнай
сферы ў зімовы і летні перыяд?»,
Алена Дудзінская адзначыла:
— Мы адсочваем тры паказчыкі — удзельная вага, або доля
расходаў на аплату паслуг ЖКГ
сям'і, якая атрымлівае сярэднерэспубліканскую зарплату; сям'і, якая
складаецца з двух бюджэтнікаў, і
сям'і з двух пенсіянераў. Лічбы ёсць
пакуль толькі за лістапад, гадавыя
будуць у канчатковай справаздачы. Але я думаю, што адрознівацца
яны будуць не моцна. Доля расходаў на аплату жыллёва-камунальных паслуг у сям'і, дзе двое працуюць і атрымліваюць сярэднерэспубліканскую зарплату, па стане
на лістапад зімой складала 2,9%,
летам — 2,04% даходу, у сям'і бюджэтнікаў — 4% зімой і 2,84% летам,
і ў сям'і пенсіянераў — зімой 5,5%
і ўлетку 3,46% .

каму перададзены адпаведныя
паўнамоцтвы, і каб не было значнай розніцы ў тарыфах, Указам
№ 550 прадугледжана, што тарыфы ўстанаўліваюцца па ўзгадненні з Мінэканомікі. Таму думаю,
што вялікай розніцы не будзе.
Калі паглядзець тарыфы, якія
забяспечваюць поўнае пакрыццё
эканамічна абгрунтаваных выдат-

Вялікай розніцы ў тарыфах
у розных рэгіёнах не будзе

Дагавор па найме арэнднага жылля можа быць
бясконцым і пажыццёвым.

Як вядома, аблвыканкамам і
Мінскаму гарвыканкаму ад Саўміна былі перададзены паўнамоцтвы па рэгуляванні тарыфаў на
жыллёва-камунальныя паслугі.
Адказваючы на пытанне «Ці значыць гэта, што кошт паслуг будзе адрознівацца ў залежнасці
ад рэгіёна, ці будзе прызначаны
орган, які будзе гэта не толькі
адсочваць, але і рэгуляваць?»,
начальнік упраўлення эканомікі
Міністэрства ЖКГ сказала:
— У сувязі з тым, што аблвыканкамам і Мінскаму гарвыкан(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

каў, то яны адрозніваюцца ўжо
мацней. Да нас паступае шмат пытанняў у сувязі з тым, што аблвыканкамы прынялі розныя тарыфы,
і мы спрабуем растлумачыць, які
сабекошт той ці іншай паслугі ў рэгіёне. Усе тарыфы абгрунтаваныя.
Нагадаем, што, згодна з Указам № 550 ад 5 снежня 2013 года, цэны на газ, электрычнасць
і цеплавую энергію застаюцца ў
кампетэнцыі Саўміна, а тэхабслугоўванне, капітальны рамонт,
тарыфы на ваду, каналізацыю,
абслугоўванне ліфтаў, вываз і

абясшкоджванне адходаў перададзены ў рукі аблвыканкамаў і
Мінгарвыканкама.

Хто зможа разлічваць
на арэнднае жыллё
ў першую чаргу
Падчас анлайн-канферэнцыі
паступіла шмат пытанняў, якія
тычацца арэнднага жылля. Так,

адказваючы на пытанне аб тым,
каму ў першую чаргу яно будзе
прадастаўляцца, начальнік аддзела юрыдычнай працы і кадраў Мінжылкамгаса Наталля
Кухарчык заявіла, што на арэнднае жыллё ў першую чаргу змогуць разлічваць маладыя спецыяліс ты, навукоўцы, вайскоўцы,
прафесарска-выкладчыцкі склад
і дзяржслужачыя — але толькі на
перыяд працоўных адносін.
Згодна з Указам № 563 «Аб
некаторых пытаннях прававога
рэ гуля ван ня жыл лё вых ад но-

сін», які быў падпісаны кіраўніком дзяржавы ў снежні 2013
года, фонд жылых памяшканняў
ка мер цый на га вы ка ры стан ня
будзе дзяліцца наступным чынам: 40% для асоб, якія маюць
пер шачар го вае пра ва на яго
прадастаўленне, ас татнія 60%
— для грамадзян, якія стаяць
на ўліку маючых патрэбу, а таксама для тых, хто не стаіць на
такім уліку.
Да першай катэгорыі адносяцца ўжо згаданыя маладыя спецыялісты, вайскоўцы, асобы прафесарска-выкладчыцкага складу,
навукоўцы, дзяржслужачыя. Таксама будзе яшчэ цэлы пералік
грамадзян, які зацвердзіць Савет
Міністраў па ўзгадненні з Прэзідэнтам.
Наталля Кухарчык адзначыла,
што, калі камерцыйнага жылля
стане шмат, людзі змогуць паляпшаць свае жыллёвыя ўмовы, атрымліваючы гэтае жыллё
ў вольным парадку.

Плата за арэнднае жыллё
для розных катэгорый
грамадзян будзе адрознівацца
Што тычыцца платы за пражыванне ў арэндным жыллі, то
ў яе не будзе ўваходзіць плата
за жыллёва-камунальныя паслугі — гэта розныя платы. Але
прадугледжана, што гэтая плата
будзе рознай для звычайных грамадзян і для тых, хто мае першачарговае права на атрыманне
камерцыйнага жылля.
Для звы чай ных гра ма дзян
плата складаецца наступным
чынам: 0,2 базавай велічыні памнажаецца на колькасць метраў
і каэфіцыенты, якія вызначаны
аблвыканкамамі і Мінгарвыканкамам у залежнасці ад месцазнаходжання і добраўпарадкавання
жылля. Напрыклад, у Мінску самы высокі каэфіцыент (для жыл-

ля ў цэнтры горада) устаноўлены
ў памеры 1,5.
Што тычыцца памеру платы
за карыстанне жылымі памяшканнямі для асоб, якія маюць
першачарговае права на атрыманне камерцыйнага жылля, то
тут будзе іншы парадак. Акрамя
таго, у нас ёсць катэгорыя грамадзян, якія сёння пражываюць
у дзяржжылфондзе, але гэтыя
памяшканні будуць пераведзеныя ў разрад камерцыйных з 1
красавіка (гэта тычыцца службо вых жы лых па мяш кан няў і
спе цы яль ных служ бо вых жылых памяшканняў) і з 1 ліпеня
(жылыя памяшканні дзяржжылфонду, якія грамадзяне сёння
займаюць бестэрмінова). Гэтыя
асобы будуць уносіць плату з
улікам паніжанага каэфіцыента. Гэта значыць, 0,2 базавай

пакуль не плануецца. «На сённяшні дзень Указам № 563 прадугледжана забарона на перадачу ва ўласнасць, прыватызацыю і
г.д. жылых памяшканняў камерцыйнага выкарыстання, калі іншае не вызначана Прэзідэнтам.
Як будзе ў далейшым, пакуль
сказаць складана», — сказала
прадстаўніца Міністэрства ЖКГ.
Што тычыцца перадачы тако га жыл ля ў спад чы ну, то
ва Указе № 563 сказана: калі
гра ма дзя не на леж ным чы нам
выконваюць свае абавязкі наймаль ні ка, то з імі аба вя за ны
працягнуць дагавор на тэрмін
да 5 гадоў. Гэты дагавор можа
стаць бяс кон цым і па жыц цёвым. У Жыллёвым кодэксе прадугледжваецца і такі парадак,
як пе ра афарм лен не да га во ра
найму. Дапусцім, з наймальні-

Цэны на газ, электрычнасць і цеплавую энергію
застаюцца ў кампетэнцыі Саўміна, а тэхабслугоўванне,
капітальны рамонт, тарыфы на ваду, каналізацыю,
абслугоўванне ліфтаў, вываз і абясшкоджванне адходаў
перададзены ў рукі аблвыканкамаў і Мінгарвыканкама.
ве лі чы ні будзе множыц ца на
колькасць метраў і каэфіцыенты, якія вызначаны аблвыканкамамі і Мінгарвыканкамам у залежнасці ад месцазнаходжання і
добраўпарадкавання, і гэтая лічба яшчэ будзе памнажацца на
паніжаны каэфіцыент, які будзе
вызначацца аблвыканкамамі і
Мін гар вы кан ка мам па ўзгадненні з Мінжылкамгасам. Гэты
каэфіцыент будзе вызначаны да
1 красавіка 2014 года.

Ва ўласнасць арэнднае жыллё
перадавацца не будзе
А вось перадаваць ва ўласнасць арэнднае жыллё ў Беларусі, па словах Наталлі Кухарчык,

кам што-небудзь здарылася ці
ён выехаў з гэтага жылога памяшкання, тады члены яго сям'і,
якія пражываюць у гэтай кватэры, змогуць перазаключыць дагавор найму на тых жа ўмовах і
застануцца пражываць у гэтай
кватэры. «Ніхто нікога выганяць
не будзе, калі гэтыя грамадзяне
належным чынам выконваюць
абавязкі па дагаворы, гэта значыць спраўна плацяць, не маюць запазычанасцяў за жыллёва-камунальныя паслугі, няма
фак таў адміністрацыйных права па ру шэн няў, не па ру ша юць
пра ва ка ры стан ня жыл лё вым
памяшканнем», — заявіла Наталля Ку харчык.
Святлана БУСЬКО.

