
Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 05.05.2018, 9/89010 

 

РАШЭННЕ МIНСКАГА ГАРАДСКОГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМIТЭТА 

1 сакавіка 2018 г. № 734 

Аб тарыфах на паслугі па водазабеспячэнні,  

водаадвядзенні (каналізацыі), якія аказваюцца  

юрыдычным асобам, а таксама фізічным асобам  

(у тым ліку індывідуальным прадпрымальнікам),  

якія эксплуатуюць нежылыя памяшканні 

 

На падставе падпункта 2.1 пункта 2 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 

лютага 2011 г. № 72 «Аб некаторых пытаннях рэгулявання цэн (тарыфаў) у Рэспубліцы 

Беларусь» і пункта 4 Палажэння аб парадку індэксацыі тарыфаў (цэн) на камунальныя 

паслугі, якія прадстаўляюцца юрыдычным асобам арганізацыямі сістэмы Міністэрства 

жыллёва-камунальнай гаспадаркі, зацверджанага пастановай Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь ад 27 лютага 2014 г. № 175, Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 

ВЫРАШЫЎ: 

1. Устанавіць пры курсе беларускага рубля ў адносінах да долара ЗША 2,0379: 1: 

тарыфы на паслугі па водазабеспячэнні, водаадвядзенні (каналізацыі), якія 

аказваюцца камунальным унітарным вытворчым прадпрыемствам «Мінскводаканал» 

юрыдычным асобам, а таксама фізічным асобам (у тым ліку індывідуальным 

прадпрымальнікам), якія эксплуатуюць нежылыя памяшканні, згодна з дадаткам 1; 

тарыфы на паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі), якія аказваюцца 

прадпрыемствамі, якія ўваходзяць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання 

«Гаррамаўтадар Мінгарвыканкама», юрыдычным асобам, за выключэннем названых у 

абзацы чацвёртым гэтага пункта, і індывідуальным прадпрымальнікам у памеры 0,2022 

беларускага рубля (без падатку на дададзены кошт) за 1 кубічны метр паверхневых 

сцёкавых вод і 0,2862 беларускага рубля (без падатку на дададзены кошт) за 1 кубічны 

метр вытворчых сцёкавых вод; 

тарыфы на паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі), якія аказваюцца 

прадпрыемствамі, што ўваходзяць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання 

«Гаррамаўтадар Мінгарвыканкама», юрыдычным асобам - прадпрыемствам 

водаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі з гадавым аб'ёмам скіду вытворчых сцёкавых 

вод звыш 2000 тысяч кубічных метраў у год у памеры 0,1431 беларускага рубля (без 

падатку на дададзены кошт) за 1 кубічны метр вытворчых сцёкавых вод; 

тарыфы на паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі) з перавышэннем дапушчальных 

канцэнтрацый забруджвальных рэчываў і (або) адхіленнем ад устаноўленых дыяпазонаў, 

якія аказваюцца прадпрыемствамі, што ўваходзяць у склад дзяржаўнага вытворчага 

аб'яднання «Гаррамаўтадар Мінгарвыканкама», юрыдычным асобам і індывідуальным 

прадпрымальнікам, згодна з дадаткам 2; 

удзельную вагу выдаткаў паліўна-энергетычных рэсурсаў у выдатках на 

прадастаўленне камунальных паслуг юрыдычным асобам: па пітным водазабеспячэнні - 

28,1 працэнта; па тэхнічным водазабеспячэнні - 30,6 працэнта; па водаадвядзенні 

(каналізацыі) - 24,7 працэнта. 

2. Прызнаць, што страцілі сілу: 

рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 4 снежня 2015 г. № 3355 «Аб 

тарыфах на паслугі па водазабеспячэнні, водаадвядзенні (каналізацыі), якія аказваюцца 

юрыдычным асобам, а таксама фізічным асобам (у тым ліку індывідуальным 

прадпрымальнікам), якія эксплуатуюць нежылыя памяшканні» (Нацыянальны прававы 

Інтэрнэт -партал Рэспублікі Беларусь, 18.12.2015, 9/73948); 



рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 24 чэрвеня 2016 г. № 1823 

«Аб унясенні змянення ў рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 4 снежня 

2015 г. № 3355» (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

05.07.2016, 9/77362);  

рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 30 верасня 2016 г. № 2872 

«Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага 

камітэта ад 4 снежня 2015 г. № 3355 і прызнанні страты сілы рашэнняў Мінскага 

гарадскога выканаўчага камітэта» (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі 

Беларусь, 26.10.2016, 9/79183);  

рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 21 лютага 2017 г. № 546 «Аб 

унясенні змяненняў у рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 4 снежня 

2015 г. № 3355» (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

11.03.2017, 9/82155);   

рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 20 красавiка 2017 г. № 1365 

«Аб унясенні змяненняў у рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 4 

снежня 2015 г. № 3355» (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

18.05.2017, 9/83288).  

3. Кантроль за выкананнем дадзенага рашэння ўскласці на намесніка старшыні 

Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта па кірунку дзейнасці. 

4. Гэта рашэнне падлягае абнародаванню (апублікаванню) у газеце «Мінскі кур'ер». 

5. Гэта рашэнне ўступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання. 

 

Старшыня         А.В.Шорац 

 

Кіраўнік справамі       Г.М. Мацельская 

 

  



Дадатак 1 да рашэння 

Мінскага гарадскога  

выканаўчага камітэта 

01.02.2018 № 734 

 

Тарыфы на паслугі па водазабеспячэнні, водаадвядзенні (каналізацыі), якія 

аказваюцца камунальным унітарным вытворчым прадпрыемствам 

«Мінскводаканал» юрыдычным асобам, а таксама фізічным асобам (у тым ліку 

індывідуальным прадпрымальнікам), якія эксплуатуюць нежылыя памяшканні 

 

водазабеспячэнне водаадвядзенне 
(каналізацыя) вада пітная 

вада 
тэхнічная 

 

  

№ 
п/
п 

Найменне спажыўца Тарыфы ў беларускіх рублях за 1 кубічны метр, без 
падатку на дададзены кошт 

1 Камунальнае ўнітарнае прадпрыемства 
лазневай гаспадаркі «Гарадскія лазні» 

0,8925 - 0,5938 

2 Камунальнае ўнітарнае прадпрыемства 
бытавога абслугоўвання насельніцтва і 

эксплуатацыі будынкаў УП «БЫТЭКС» 
(лазня № 9) 

0,8925  0,5938 

3 Камунальнае культурна-спартыўнае 
ўнітарнае прадпрыемства «Аква-Мінск» 

0,8925 — 0,7111 

4 Грамадскае аб'яднанне «Беларускі саюз 
мастакоў» 

0,8925 — 0,5938 

5 Садаводчыя таварыствы 0,8925 — 0,5938 

6 Прыватная сацыяльна-педагагічная ўстанова 
адукацыі «SOS - Дзіцячая вёска Бараўляны» 

0,8053  0,5398 

7 Мінскае рэспубліканскае ўнітарнае 
прадпрыемства электраэнергетыкі 
«Мінскэнерга» (філіял «Мінская ЦЭЦ-3») 

1,0356 0,4025 0,7111 

8 Вытворцы алкагольных, безалкагольных, 
слабаалкагольных напояў і піва, якія 
выкарыстоўваюць ваду пры іх вытворчасці 

4,1373  0,7111 

9 Камунальнае даччынае вытворчае ўнітарнае 
прадпрыемства «Водаканал Мінскага раёна» 
(дзяржаўнае прадпрыемства «Водаканал 
Мінскага раёна»)  

0,6400  0,4900 

10 Адкрытае акцыянернае таварыства 
«Крыніца»: для вытворчасці алкагольных, 
безалкагольных, слабаалкагольных напояў і 
піва  
для іншых патрэб 

3,9420 
 
 
 
 

0,9597 

— 0,7111 

11 Іншыя спажыўцы - юрыдычныя асобы, а 
таксама фізічныя асобы (у тым ліку 
індывідуальныя прадпрымальнікі), якія 
эксплуатуюць нежылыя памяшканні, за 
выключэннем асоб, названых у пунктах 1-10 
гэтага дадатка 

1,0356 0,4360 0,7111 



Дадатак 2 да рашэння 

Мінскага гарадскога  

выканаўчага камітэта 

01.02.2018 № 734 

Тарыфы на паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі) з перавышэннем дапушчальных канцэнтрацый забруджвальных рэчываў 

і (або) адхіленнем ад устаноўленых дыяпазонаў, якія аказваюцца прадпрыемствамі, што ўваходзяць у склад дзяржаўнага 

вытворчага аб'яднання «Гаррамаўтадар Мінгарвыканкама», юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам 
Найменне паслуг Найменне 

забруджваль-

нага 

рэчыва 

Адзінка 
вымя-
рэння 

Тарыф у 

беларускіх 

рублях за 1 

кубічны метр 

без падатку 

на дададзены 

кошт 

Узровень 

перавышэння 

дапушчальнай 

канцэнтрацыі, 

адхіленні ад 

устаноўленых 

дыяпазонаў 

Тарыф у 

беларускіх 

рублях за 1 

кубічны метр 

без падатку 

на дададзены 

кошт 

Узровень 

перавышэння 

дапушчальнай 

канцэнтрацыі, 

адхіленні ад 

устаноўленых 

дыяпазонаў 

Тарыф у 

беларускіх 

рублях за 1 

кубічны метр 

без падатку 

на дададзены 

кошт 

Узровень 

перавышэння 

дапушчальнай 

канцэнтрацыі, 

адхіленні ад 

устаноўленых 

дыяпазонаў 

Тарыф у 

беларускіх 

рублях за 1 

кубічны метр 

без падатку 

на дададзены 

кошт 

Узровень 

перавышэння 

дапушчальнай 

канцэнтрацыі, 

адхіленні ад 

устаноўленых 

дыяпазонаў 

Тарыф у 

беларускіх 

рублях за 1 

кубічны метр 

без падатку на 

дададзены 

кошт 

Паслугі па 
водаадвядзенні 
(каналізацыі) 

паверхневых 
сцёкавых вод, якія 
аказваюцца 
юрыдычным асобам 
і індывідуальным 
прадпрымальнікам 

Нафтапра-дукты мг/дм3 0,2022 больш за 0,3 да 
0,6 

0,4044 больш за 0,6 да 
0,9 

0,6066 больш за 0,9 да 
1,2 

0,8088 больш за 1,2 1,011 

Суспензіўныя 
рэчывы 

мг/дм3 0,2022 больш за 20 да 
40 

0,4044 больш за 40 да 
60 

0,6066 больш за 60 да 
80 

0,8088 больш за 80 1,011 

рН адзінкі 
рН 

0,2022 ±0,5 0,4044 ±1 0,6066 ±1,5 0,8088 ±2 1,011 

Паслугі па 
водаадвядзенні 
(каналізацыі) 
вытворчых 
сцёкавых вод, якія 
аказваюцца 

юрыдычным асобам 
і індывідуальным 
прадпрымаль-нікам 

Нафтапрадукты мг/дм3 0,2862 больш за 0,3 да 
0,6 

0,5724 больш за 0,6 да 
0,9 

0,8586 больш за 0,9 да 
1,2 

1,1448 больш за 1,2 1,431 

Суспензіўныя 
рэчывы 

мг/дм3 0,2862 больш за 20 да 
40 

0,5724 больш за 40 да 
60 

0,8586 больш за 60 да 
80 

1,1448 больш за 80 1,431 

рН адзінкі 
рН 

0,2862 ±0,5 0,5724 ±1 0,8586 ±1,5 1,1448 ±2 1,431 

 



Паслугі па 
водаадвядзенні 
(каналізацыі) 

вытворчых 
сцёкавых вод, якія 
аказваюцца 
юрыдычным асобам 
- прадпрыемствам 
водаправодна-

каналізацыйнай 
гаспадаркі з 
гадавым аб'ёмам 
скіду звыш 2000 
тысяч кубічных 
метраў у год 

Нафтапра-дукты мг/дм3 0,1431 больш за 0,3 да 
0,6 

0,2862 больш за 0,6 да 
0,9 

0,4293 больш за 0,9 да 
1,2 

0,5724 больш за 1,2 0,7155 

Суспензіўныя 
рэчывы 

мг/дм3 0,1431 больш за 20 да 
40 

0,2862 больш за 40 да 
60 

0,4293 больш за 60 да 
80 

0,5724 больш за 80 0,7155 

рН адзінкі 
рН 

0,1431 ±0,5 0,2862 ±1 0,4293 ±1,5 0,5724 ±2 0,7155 

 


