Як
распарадзіцца
чэкамі
«Маёмасць»,
і
ці
можна
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Ці можна ў цяперашні час атрымаць ІПЧ «Маёмасць»?

Пастановай
№ 3703-XII
01.07.1997
не паспелі
атрыманне.

Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 1995/04/10
былі вызначаны тэрміны выдачы ІПЧ · «Маёмасць» да
года. Тыя грамадзяне, якія ва ўстаноўленыя тэрміны
атрымаць ІПЧ «Маёмасць», страцілі сваё права на іх

Калі ў вас на руках засталося пасведчанне аб памеры квоты
(колькасці) ІПЧ «Маёмасць», але сам сертыфікат ІПЧ «Маёмасць»
вамі ва ўстаноўлены тэрмін атрыманы не быў, то атрымаць яго
сёння немагчыма.
Як паступіць, калі сертыфікат ІПЧ «Маёмасць»
згублены? Губляецца ці застаецца права на ІПЧ «Маёмасць»?
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уласнасці. У гэтым выпадку сертыфікат можа быць адноўлены па
заяве
грамадзяніна,
накіраванай
у
ААТ
«АСБ
Беларусбанк». Паслуга па выдачы дубліката з’яўляецца платнай.
Калі завяршаецца тэрмін звароту ІПЧ «Маёмасць»?
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь пастановай ад 2019/02/28 №
134 устанавіў тэрмін звароту ІПЧ «Маёмасць» па 2020/12/31
года.
Ці будзе грашовая кампенсацыя нявыкарыстаных ІПЧ «Маёмасць»?
Законам ад 1993/07/06 «Аб iмянных прыватызацыйных чэках
Рэспублiкi Беларусь» прадугледжана, што па заканчэнні тэрміну
звароту прыватызацыйных чэкаў, які прадаўжаецца неаднаразова,
не выкарыстаныя ўладальнікам чэкі могуць быць прад’яўлены для
пагашэння, а тэрмін і парадак выплаты кампенсацыі за
нявыкарыстаныя чэкі і іх кошт усталёўваецца Саветам Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь па ўзгадненні з Прэзідэнтам Рэспублікі
Беларусь. Кампенсацыі будуць падлягаць толькі асабіста
налічаныя ІПЧ «Маёмасць». Набытыя або падораныя чэкі
кампенсацыі не падлягаюць.
Колькі каштуе ІПЧ «Маёмасць» на сённяшні дзень? Які яго
рыначны кошт?
Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 06.07.2005
№ 756 вызначаны намінальны кошт ІПЧ «Маёмасць» – 44
капейкі. Рыначны кошт вызначыць немагчыма, бо продаж ІПЧ
«Маёмасць» сёння не актуальная, таму што асобы, якiя набылi
такім чынам чэкі, у далейшым не змогуць іх выкарыстоўваць.
Як сёння можна распарадзіцца ІПЧ «Маёмасць»?
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абмяняць на акцыі адкрытых акцыянерных таварыстваў,
належаць дзяржаве;

якія

перадаць у распараджэнне даверанай асобы або арганізацыі на
дагаворных умовах;
завяшчаць;
прадаць. Але дадзены спосаб не актуальны, так як асобы, якія
набылі такім чынам чэкі, у далейшым не змогуць іх
выкарыстоўваць.
Як абмяняць ІПЧ «Маёмасць» на акцыi адкрытых акцыянерных
таварыстваў?
Парадак абмену ІПЧ «Маёмасць» на акцыі наступны:
1. Звярнуцца ў падраздзяленне ААТ «АСБ Беларусбанк», якое
выконвае дадзеную аперацыю.
У г. Гомелі варта звяртацца па адрасах:
вул. Фрунзэ, 6а – філіял № 300 / аперацыйная служба;
вул. Жукава, 40а – аддзяленне № 300/205;
пр. Касманаўтаў, 32 – філіял № 302 / аперацыйная служба;
вул. Барыкіна, 94 – аддзяленне № 302/226.
У раёнах трэба звяртацца ў падраздзяленні банка, размешчаныя ў
райцэнтрах.
2. Азнаёміцца з пералікам таварыстваў, акцыі якіх
прапануюцца да абмену на ІПЧ «Маёмасць», і зрабіць
выбар.
Такі пералік маецца на аддзяленнях ААТ «АСБ Беларусбанк», а
таксама на сайце камітэта «Гомельаблмаёмасць».
3. Прад’явіць дакументы – пашпарт грамадзяніна Рэспублікі
Беларусь і сертыфікат ІПЧ «Маёмасць», і правесці абмен
Абмен акцый на ІПЧ «Маёмасць» праводзіцца паводле спісу
прадпрыемстваў, акцыі якіх абменьваюцца на ІПЧ «Маёмасць» у

падраздзяленні ААТ «АСБ Беларусбанк», у якім адкрыты
спецыяльны (чэкавы) рахунак грамадзяніна (колькасць ААТ, акцыі
якіх прапануюцца да абмену ў асобных філіялах банка ,
вар’іруецца ад 39 да 43).
Варта памятаць, што ўкласці можна чэкі:
асабіста налічаныя;
атрыманыя па дарэнні ад блізкіх сваякоў (бацькоў, дзяцей, мужа
і жонкі, родных братоў і сясцёр, унукаў, бабуль, дзядуль,
свекрыві, свёкра, цесця і цешчы), якім яны былі налічаныя ў
якасці асабістай маёмаснай квоты – не больш за 250 чэкаў.
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грамадзяніна, які вырабляе абмен.
Пры абмене ІПЧ «Маёмасць», перааформленых ад блізкіх сваякоў,
прад’яўляць дакументы, якія пацвярджаюць сваяцтва, не
патрабуецца. Але паведамленне непраўдзівых звестак можа
прывесці да таго, што здзелку прызнаюць несапраўднай.
Ці можна падарыць ІПЧ «Маёмасць»?
Падарыць ІПЧ «Маёмасць» можна блізкім сваякам. Але, як
гаварылася раней, у далейшым той, каму дараць, зможа абмяняць
на акцыі толькі 250 падораных ІПЧ «Маёмасць».
Падораныя чэкі трэба перааформіць у любым падраздзяленні ААТ
«АСБ Беларусбанка», які выконвае аперацыі з ІПЧ
«Маёмасць». Пры сабе неабходна мець пашпарт, сертыфікат ІПЧ
«Маёмасць» і выплаціць дзяржаўную пошліну (на бягучы момант –
0,03 базавай велічыні).
З 2019/01/01 базавая велічыня ўстаноўлена ў памеры 25,5 рубля.
Затым паведаміць работніку банка нумар чэкавага рахунку, на
які неабходна перавесці ІПЧ «Маёмасць», а таксама іх
колькасць. Прысутнасць таго, каму дораць,
пры выкананні
пераафармлення неабавязкова, калі ў яго ёсць спецыяльны чэкавы

рахунак і вам вядомыя яго рэквізіты.
Аднымі грамадзянамі ІПЧ «Маёмасць» укладзены ў акцыі
акцыянерных таварыстваў, а іншымі ў акцыі спецыялізаваных
інвестыцыйных фондаў (Сіфаў). Ці можна вярнуць чэкі,
укладзеныя ў акцыі?
Заканадаўствам не прадугледжаны механізм вяртання ІПЧ
«Маёмасць», укладзеных у акцыі акцыянерных таварыстваў. Гэта
тлумачыцца тым, што пасля здзяйснення абмену ІПЧ «Маёмасць» на
акцыі чэкі паступаюць на спецыяльны чэкавы рахунак камітэта
«Гомельаблмаёмасць» для пагашэння, а пагашаныя чэкі вяртанню
не падлягаюць.
У сваю чаргу вярнуць ІПЧ «Маёмасць», укладзеныя ў акцыі Сіфаў,
можна.
Для вяртання чэкаў, укладзеных у акцыі Сіф «Слаўнафта»,
неабходна звярнуцца з заявай у Галоўнае ўпраўленне
Міністэрства фінансаў па Гомельскай вобласці (246050 г.
Гомель, вул. · Гагарына, 17, тел.8 (0232) 25-97-06), а
ўкладзеных у акцыі Сіф «ПРИФ» – у Дэпартамент па каштоўных
паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь (220002 г.
Мінск, вул. Крапоткіна, 44, тэл.8 (017) 286 06 28 334 04 23).
Ці можна вярнуць ІПЧ «Жыллё», якія былі раней абменены на ІПЧ
«Маёмасць»?
Сёння дадзеная аперацыя немагчымая, бо Палажэнне “Аб парадку
пераафармлення чэкаў« Маёмасць» на чэкі «Жыллё» пастановай
Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, Міністэрства
фінансаў, Міністэрства юстыцыі і Дзяржкаммаёмасці Рэспублікі
Беларусь ад 04.04.2007 № · 18/8/16/53/34/26 страціла сілу.
Акрамя таго, у адпаведнасці з Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь ад 07.06.2005 № 6 пасля 01.01.2007 · года могуць
знаходзіцца
ў
абароце
і
выкарыстоўвацца
толькі
перарэгістраваныя чэкі «Жыллё».

Ці можна выкарыстоўваць ІПЧ «Маёмасць» для прыватызацыі жылля?
Не, у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам ІПЧ «Маёмасць»
могуць быць выкарыстаны толькі для набыцця прыватызуемых
дзяржаўных аб’ектаў (акцый, доляў, паёў у маёмасці такіх
аб’ектаў).
Калі ў вас узніклі пытанні, іх можна задаць па тэлефонах 8
0232 70 13 15, 70 13 68 або накіраваць па электроннай
пошце control@gomeloblim.gov.by

