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ІЖСЕСІЙНЫ перыяд у парламенце багаты на карпатлівую працу.
Пра законапраекты, якія рыхтуюць у Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў
па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце, сувязі
і прадпрымальніцтве, расказвае яе старшыня Сяргей СЯМАШКА.

31 студзеня 2012 г.

АПОШНІ ШАНЦ
ДЛЯ ДАЎЖНІКА

Праект закона аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве) прыняты ўжо
дэпутатамі ў першым чытанні. Цяпер яго
рыхтуюць да другога ў адпаведнасці з выказанымі заўвагамі і прапановамі. «Арыентаваны ён у першую чаргу не на ліквідацыю прадпрыемства ў сувязі з неплацежаздольнасцю, а, наадварот, на тое, каб
дапамагчы яму выйсці з крызісу», — падкрэслівае старшыня Пастаяннай камісіі.
Даўжніку даецца магчымасць за пэўны
перыяд разлічыцца з пазыкай, перш чым
пачнецца конкурсная вытворчасць гаспадарчых судоў. Калі не атрымліваецца,
справу разглядае суд і прызначае антыкрызіснага кіраўніка ў выпадку неабходнасці. Наогул можа быць дасягнута міравое пагадненне, калі, да прыкладу, крэдытор пагадзіцца на адтэрміноўку. І вось
толькі тады, калі нічога не атрымаецца,
ніякая схема не спрацуе, прадпрыемства
ліквідуецца. «Гэта крайні захад», — акцэнтуе Сяргей Сямашка.
Ён дадае, што палажэнні дакумента скіраваны на папярэджанне выпадкаў рэйдарства. Якім чынам заканадаўства можа перашкаджаць захопу прадпрыемстваў?
— Удасканальваецца працэдура рэалізацыі маёмасці даўжніка: камітэт крэдытораў вызначае кошт продажу прадпрыемства, механізмы, умовы спісання
маёмасці даўжніка.
Дакумент уносіць яснасць у тэрміналогію: што такое конкурсная вытворчасць,
міравое пагадненне, абаронны перыяд і
іншае. Да работы над законапраектам
прыцягваюцца ўсе зацікаўленыя, заўважае дэпутат. Паводле яго слоў «з намі
актыўна працуе Сусветны банк, айчынныя фінансава-крэдытныя ўстановы». На
выхадзе закон атрымаецца не горшы,
чым у суседзяў, перакананы дэпутат.

ЗАКУПКІ
ПА-НОВАМУ

Да другога чытання парламентарыі
профільнай камісіі рыхтуюць і праект закона аб дзяржаўных закупках тавараў,
работ, паслуг.
— Мы яго хутка прынялі ў першым чытанні па просьбе распрацоўшчыкаў, — згадвае старшыня камісіі. — Пераканаліся ў тым,
што канцэптуальна правіць законапраект не
будзем. У адваротным выпадку працэдура
нам дазваляе вярнуцца да першага чытання і разгледзець зноў. Але час, які прайшоў
з прыняцця законапраекта, паказаў, што
падыход Міністэрства эканомікі быў дастат-

кова ўзважаны. Ніхто
не выказаў прынцыповых заўваг. Ёсць
тэхнічныя моманты,
якія неабходна будзе
падправіць да другога
чытання, але прынцыповых заўваг няма.
Пар ла мен та рый
робіць акцэнт на тым,
што цяпер змяняецца
структура дзяржзакупак. Больш увагі ў
дакуменце надаецца
электронным аўкцыёнам. Уводзіцца таксама адзіны парадак
правядзення дзяржаўных закупак на
тэрыторыі Беларусі
— у адрозненне ад
наяўнай практыкі.
Змяшчаецца ў дакуменце таксама пералік працэдур дзяржзакупак. Прадугледжваецца, напрыклад,
адкрыты і закрыты конкурс. Апошні будзе
мець месца толькі тады, калі закранаюцца
дзяржаўныя сакрэты.
— Увогуле праект закона прадугледжвае галоснасць працэсу дзяржзакупак.
Уся інфармацыя будзе размяшчацца на
сайтах адпаведных гандлёвых пляцовак.
Агаворваецца і допуск замежных вытворцаў на рынак дзяржаўных закупак Беларусі. «Натуральна, калі другі бок дапускае нашу краіну да дзяржзакупак», —
заўважае парламентарый. У рэзідэнтаў
Мытнага саюза ў гэтым плане магчымасцяў будзе больш. Пры гэтым заканадаўцы
пакідаюць механізм для абароны айчынных
вытворцаў. За Саветам Міністраў захоўваецца права ўводзіць прэферэнцыяльную
папраўку, вызначаць яе памер у мэтах аказання дзяржаўнай падтрымкі.
— У гэтым законапраекце знайшла
адлюстраванне норма, якую мы раней
прадугледжвалі ў законе аб падтрымцы
малога і сярэдняга прадпрымальніцтва,
— з задавальненнем адзначае дэпу тат.
— Яна рэгламентуе асаблівы ўдзел гэтых суб'ек таў гаспадарання ў дзяржаўных закупках. Вылучаюцца спецыяльныя лоты для малога і сярэдняга бізнэсу — 10 адсоткаў ад дзяржаўных закупак. На мой погляд, гэта вельмі добрая
норма. Іншая справа, ці здолее малы і
сярэдні бізнэс выбраць гэтую норму...

НЕДАТЫКАЛЬНАЯ
КАРЭСПАНДЭНЦЫЯ

Сярод новых дакументаў, якія паступілі ў камісію, варты ўвагі праект закона

аб фельд' егер скай
сувязі. «Ён рэгламентуе пытанні прававой
асновы дзейнасці органаў фельд'егерскай
су вя зі, са дзей ні чае
па вы шэн ню ўстой лівас ці сіс тэ мы дзяржаў на га кі ра ван ня,
узроўню абароненасці дзяржаўных сакрэтаў пры дастаўцы карэс пан дэн цыі», —
расказвае старшыня
Па ста ян най ка мі сіі
Сяргей Сямашка.
— Упершыню ў нашым за ка на даўстве
з'яўляецца такое паняц це, як «не да тыкальнасць карэспандэнцыі»: дакументы,
якія дастаўляюцца органамі фельдсувязі, не падлягаюць затрыманню, распячатванню, мытнаму, памежнаму ды іншаму надгляду. За выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам.
Ён зазначае, што прыбыткі, атрыманыя ад паслуг фельд'егерскай сувязі, залічаюцца ў бюджэт. Служба знаходзіцца
на дзяржаўным утрыманні — адпаведна,
і заробленае ёю паступае ў казну.
— Мы паспрабавалі прапісаць дагаворную аснову дзейнасці фельд'егерскай
службы, — дзеліцца напрацоўкамі парламентарый. — Уся іх работа павінна была
б весіціся на аснове дагавораў. Ці атрымаецца аформіць гэта заканадаўча, пакуль сказаць цяжка, але працуем над
гэтым актыўна.
У за дачы фельд' егер скай служ бы,
вы знача ныя пра ек там за ко на, ува ходзяць дастаўка карэспандэнцыі Прэзідэнта, дзяржаўных органаў, у тым ліку
мясцовых Саветаў дэпу татаў, выканаўчых, распарадчых органаў, а таксама
ін шых ар га ні за цый па вод ле ра шэн ня
Савета Міністраў. «Усё, што датычыца
перапіскі дзяржаўных органаў кіравання», — рэзюмуе дэпу тат.
Улічваючы асаблівы статус карэспандэнцыі, вызначаюцца і спецыфічныя ўмовы дастаўкі: пры неабходнасці абараніць
дакументы можа прымяняцца сіла. Парадак яе ўжывання рэгламентуецца законапраектам. Прапісваюцца там і гарантыі
для супрацоўнікаў, жыццё і здароўе якіх
могуць апынуцца пад пагрозай.
Паводле плана, праект закона будзе
прапанаваны да разгляду дэпутатамі падчас вясновай сесіі, аднак дакумент зараз
праходзіць сур'ёзную дапрацоўку.

«Я ГАЛОДНАЯ ДА ПЕРАМОГ!»
(З
(Заканчэнне. П
Пачатак на 1
1-й
й стар.))
Суперніцы, якіх лёсаванне падкінула Азаранцы
на Australіan Open, былі больш зручнымі, чым тыя,
каго на шляху да фіналу адолела Шарапава. Таму
шматлікія эксперты загадзя аддавалі перамогу беларусцы. І букмекеры, якія рэдка памыляюцца, ставілі на Азаранку. Каэфіцыент на перамогу нашай
тэнісісткі — 1,76. Супраць 2,24 на Шарапаву. Перамога Вікі над расійскай тэнісісткай аказалася такой
жа простай, як і дзве папярэднія ў ліку іх асабістых
сустрэч — у 2010 і 2011-м. На цырымоніі ўзнагароджання Маша аддала належнае суперніцы:
— Я найперш хацела б павіншаваць Вікторыю.
Вельмі цяжка супраць цябе гуляць. Будзе прыемна
бачыць тваё імя на гэтым кубку, які выйгравалі
вялікія тэнісісты. У любым відзе спорту бываюць
добрыя і дрэнныя дні, здараецца, што нешта не
атрымліваецца. Вікторыя гуляла выдатна, а я не
змагла паказаць свой лепшы тэніс.
Вікторыя адказала, атрымаўшы кубак з рук славутай Марціны Хінгіс:
— Я дзякую Марыі за прыемныя словы на мой
адрас, я спадзяюся, што мы з табой сустрэнемся
яшчэ не ў адным фінальным матчы. У нас яшчэ
будзе нямала добрых гульняў. Дзякуй маёй камандзе, вы ўвесь час мяне падтрымлівалі і прымусілі
адчуць упэўненасць у сабе. Дзякуй маім бацькам,
сябрам, майму сябру. Я дзякую ўсім, хто арганізаваў гэты турнір, суддзям, гледачам. Дзякуй, вы
натхнілі мяне. Я шчаслівая!
«Бабуля, я цябе люблю!» — гэта ўжо па-руску
сказала Вікторыя на цырымоніі ўзнагароджання ў
якасці прывітання на радзіму.
Сябра, якога ўзгадвала ў сваёй прамове тэнісістка, завуць Сяргей Бубка, і гэта сын выдатнага ўкраінскага скакуна з шастом. Сяргей Бубка-малодшы
таксама займаецца тэнісам, аднак такіх вышынь,
як яго сяброўка, на гэтай ніве не дасягнуў.

Спар
тыў
С
ўная кар''ера Вік
Ві торыіі Аза
А ранкіі бы
б ла, здаа
ецца, прадвырашана загадзя. Яе маці Ала Азаранка
працавала метадыстам у Цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па тэнісе. З сямі гадоў Віка пачала займацца гэтым відам спорту. Але каб з любой перспектыўнай тэнісісткі зрабіць зорку сусветнага маштабу,
патрабуюцца сур'ёзныя грошы, якія трэба ўкласці ў
падрыхтоўку. У Азаранкі такі спонсар знайшоўся
— кампанія «Белтэхэкспарт», якая гандлюе зброяй,
стварыла тэнісны клуб. Юных і перспектыўных Вікторыю Азаранку і Вольгу Гаварцову вывозілі на любыя тэнісныя турніры па ўсім свеце. Пасля Азаранка
за грошы спонсара навучалася ў іспанскай тэніснай
акадэміі. У рэшце рэшт тэнісістка са спонсарам пасварылася, але Віку было ўжо не спыніць...
У 2009-м Вікторыя абмянялася трэнерам з экспершай ракеткай свету Верай Званаровай. З таго
часу Сэм С'юмік зрабіў і з Вікі першую ракетку, а
вось справы Веры Званаровай ідуць не так добра.
Значыць, выбар Азаранка зрабіла правільны. З
трэнерам і яго жонкай і абдымалася Вікторыя, выйграўшы вырашальнае ачко на кортах Мельбурна.
Зусім хутка ў Вікторыі чарговае выпрабаванне
— у складзе зборнай Беларусі ў межах кубка Дэвіса яна будзе выступаць супраць зборнай ЗША з
грознымі Серэнай і Вінус Вільямс. Вікторыя да новых перамог гатова:
— У мінулым сезоне я добра выступіла і на
грунце, і на траве. У мяне былі выдатныя вынікі
— як і на хардзе. Мне падабаецца адаптавацца.
Адаптацыя і падрыхтоўка — вось самае важнае.
Вядома, я не хачу на гэтым спыняцца. Я настроена
на тое, каб выходзіць на корт і выйграваць буйныя
турніры. Пасля гэтай перамогі я веру ў сябе яшчэ
больш — веру, што змагу зрабіць гэта зноў. Я
вельмі галодная да перамог. Я адчуваю, што для
мяне няма межаў.
Алена АЎЧЫННІКАВА.

ЗБЕРАГЧЫ
ЯК МАГА БОЛЬШ

Па са жы рам ста ліч на га мет ро штодня нагадваюць, што трэба эканоміць
газ, ваду і святло. Краіне без улас ных
рэсурсаў варта як мага больш ашчадна
ста віц ца да на бы та га. Ад сюль і памкнен не вы ка рыс тоў ваць уз наўляльныя кры ні цы энер гіі, мяс цо выя ві ды
па лі ва. Але, як слуш на за ўва жа юць
энергетыкі, перш-наперш трэба знізіць
спа жыван не.
Над праектам закона аб энергазберажэнні ўжо працуюць дэпу таты ў складзе
між ве да мас най ра бо чай гру пы пры
Дэпартаменце па энергаэфектыўнасці.
Канцэпцыю пачалі распрацоўваць яшчэ
летась.
— Задача няпростая, — прызнае дэпутат Сяргей Сямашка. — Закон павінен
быць зручным для працы суб'ектаў гаспадарання і пры гэтым эканоміць краіне
энергетычныя рэсурсы.
Рабочая група прапануе прапісаць у
законапраекце паказчыкі па энергазберажэнні, якія будуць даводзіцца суб'ектам
гаспадарання.
— Гэта неабходна, каб знізіць энергаёмістасць ВУП, — мяркуе старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па
прамысловасці, паліўна-энергетычным
комплексе, транспарце, сувязі і прадпрымальніцтве.
Апроч ад мі ніст ра цый ных ме та даў
энергазберажэння, распрацоўшчыкі робяць стаўку яшчэ і на эканамічныя. Сярод
іншага абмяркоўваецца магчымасць матэрыяльнага заахвочвання за эканомію
энергарэсурсаў.
Асаблівая ўвага ў праекце закона надаецца энергаэфектыўнасці ў будаўніцтве.
— Абмяркоўваецца магчымасць праводзіць ацэнку ўсіх будынкаў на адпаведнасць патрабаванням энергаэфектыўнасці і распрацоўкі захадаў па яе павышэнні,
— інфармуе С.Сямашка.
Рабочая група прапануе нават увесці
энергетычны сертыфікат будынкаў. З'явіцца, магчыма, і этыкетка энергаэфектыўнасці вырабу.
Нягледзячы на тое, што ў Беларусі
працуе Дэпартамент па энергаэфектыўнасці, ёсць ініцыятыва заснаваць упаўнаважаны дзяржаўны орган менавіта ў галіне энергазберажэння.
У дакуменце мноства тэм для абмеркавання. Яго разгляд у Авальнай зале
адбудзецца, верагодна, увосень. Пакуль
ён яшчэ нават не паступіў у парламент.
Ала МАЧАЛАВА.

В публикации газеты «Звязда» за 21.01.2012 г. № 13 объявления
о проведении аукциона по продаже имущества, обращенного в доход
государства, а именно:
– здание корпуса № 9 и № 9А в блоке с механозаготовительной
и бытовой, общей площадью 7887,7 кв.м. Объект расположен по
адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 67. Начальную
цену следует читать: 6 594 305 400 белорусских рублей.
УНП 600182305

В публикации Минского районного исполнительного
комитета повторного аукциона 9 февраля 2012 года (газета «Звязда» № 18 от 28.01.2012 г.) в лоте № 26 следует читать:
1) кадастровый номер 623684301601000573
2) площадь земельного участка 0,1526 га УНП 600230217

Падлічыць даходы за год і заплаціць
падаткі трэба да 1 сакавіка
Т

ут адразу трэба адзначыць, што далёка не ўсе работнікі з вялікімі заробкамі павінны наведваць падатковую
інспекцыю, паведамілі рэдакцыі ў прэс-службе Міністэрства па падатках і зборах. Па-першае, дэкларацыі запаўняюць толькі падатковыя рэзідэнты нашай краіны. А гэта
фізічныя асобы, якія фактычна знаходзіліся на тэрыторыі
рэспублікі больш за 183 дні ў каляндарным годзе.

Пасля продажу некалькіх
аб'ектаў нерухомасці
Абавязкова падаваць дэкларацыю павінны тыя людзі, што на
працягу 5 гадоў прадалі іншым
фізічным асобам другую кватэру
ці другі жылы дом (гараж, зямельны ўчастак, садовы домік,
дачу ці іншую нерухомую маёмасць). За даходы ад продажу
такой маёмасці неабходна будзе
заплаціць падаткі ў бюджэт.
Запаўняць падагульняючую
дэкларацыю будуць і тыя, хто на
працягу года прадаў грузавік, аўтобус або другую легкавую машыну; пасля рэалізацыі каштоўных папер, маёмасных правоў,
доляў ці паёў у арганізацыях.
Асобна трэба адзначыць,
што дэкларуюцца даходы, што
былі атрыманы за мяжой і (або)
з-за мяжы нашай краіны.
Наведаць падатковую інспекцыю трэба будзе і тым, хто атрымаў даходы ад іншых фізічных
асобаў, што не з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі,
у выглядзе дарэння і (або) нерухомай маёмасці па дамовах рэнты бязвыплатна пры ўмове, што
такія даходы ў агульнай суме за
год перавысілі 500 базавых велічынь (17,5 мільёна рублёў).
Па выніках года дэкларуюцца
і даходы, што былі атрыманы ад
здачы ў арэнду (субарэнду), наём (паднаём) грамадзянам жылых і нежылых памяшканняў,
калі гэты даход за год склаў
больш за 17,5 мільёна рублёў.

НАН Беларусі прайшоў сход
навуковай супольнасці, прыУ
свечаны Дню беларускай навукі,

1

2
Автошасси КамАЗ-4310
ш. 0033499, дв. 0110754, 4 кат.
Автошасси КамАЗ-43101,
ш. 013461, дв. 872350, 4 кат.

144
179

Местонахождение
объекта
3
г. Борисов,
в/ч 20193
г. Воложин,
в/ч 30695

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца,
д. 2, 6-й этаж, каб. № 637 08 февраля 2012 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические
лица, индивидуальные предприниматели и физические
лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на
участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 16.00 03 февраля 2012 года.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 08 февраля
2012 г.

Год
выпуска
4

Пробег
в км
5

Начальная цена
продажи (руб.)
6

Сумма задатка,
(руб.)
7

1987

133102

35 000 000

3 500 000

1990

152477

40 000 000

4 000 000

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 10-ти банковских
дней со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток и денежные средства победителем лота
перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012107883029 в ЦБУ № 701 ОАО «БПССбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370,
БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел.: (017)
278 09 98, факс 224 20 01. Наш адрес в интернете:
www.belspeckontrakt.by.

Минский районный исполнительный комитет 1 марта 2012 г. проводит открытый аукцион
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе
№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

623681317601000006
623683402101000440
623683402101000449
623683405101000730
623684001601000318
623684001601000319

Площадь
земельного
участка
0,1606 га
0,1814 га
0,1400 га
0,2008 га
0,2003 га
0,2002 га

Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома

623686300601000139

0,1440 га

Для строительства и обслуживания жилого дома

1 600 000

30 000 000

6 000 000

623688204601000023
623688205601000276
623688205601000277
623688205601000278

0,2500 га
0,0960 га
0,1650 га
0,1651 га

Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома

2 559 380
2 442 845
2 021 170
2 223 840

26 000 000
19 000 000
25 000 000
25 000 000

5 200 000
3 800 000
5 000 000
5 000 000

Адрес земельного участка

Кадастровый номер

Горанский с/с, д. Тейки
Колодищанский с/с, п. Городище, участок № 1
Колодищанский с/с, п. Городище, участок № 11
Колодищанский с/с, д. Юхновка
Лошанский с/с, д. Бровки, участок № 2
Лошанский с/с, д. Бровки, участок № 3
Самохваловичский с/с, д. Белица, массив № 1,
участок № 3
Юзуфовский с/с, д. Лысая Гора
Юзуфовский с/с, д. Масловичи, ул. Дачная
Юзуфовский с/с, д. Масловичи, ул. Полевая
Юзуфовский с/с, д. Масловичи, ул. Полевая

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата
проведения: 01.03.2012 г. в 9.45. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск,
ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 24.02.2012 г. в 17.00. Контактный телефон: 204 11 62.
Задаток за участие в аукционе на Лот 1 перечисляется на расчетный счет № 3641900000150 ГУ МФ РБ по Минской области,
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2,
код 520, УНП 600052360, код платежа – 04901.
На Лоты 2-4 перечисляется на расчетный счет № 3641900000020
ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052304, код платежа – 04901.
На Лоты 5–6 перечисляется на расчетный счет № 3641900000046
ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600228670, код платежа – 04901.
На Лот 7 перечисляется на расчетный счет № 3641900000088
ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052424, код платежа – 04901.
На Лоты 8–11 перечисляется на расчетный счет № 3641900000147
ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052332, код платежа – 04901.

Целевое назначение

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление
с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет
задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в
извещении.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых
номеров и адресов земельных участков.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет с отметкой банка.
3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования
(ксерокопия паспорта);
3.1 представителем гражданина – нотариально удостоверенная
доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем сельисполкоме.

Дэкларацыю аб даходах за
мінулы год падаюць у падатковы
орган асабіста ці праз прадстаўніка або накіроўваюць па пошце
і ў электронным выглядзе. Разам
з тым адзначаецца, што ў дэкларацыях, дасланых па пошце, ча-

які адзначаецца ў нашай краіне ў
апошнюю надзялю студзеня.
Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі Анатоль РУСЕЦКІ ганараваў
найбольш паспяховых вучоных (у
тым ліку і маладых, а таксама студэнтаў) за высокія дасягненні ў навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці. Усяго прэміі НАН
Беларусі атрымалі 14 аўтараў навуковых работ, яшчэ 13 прэмій імя
В.Ф. Купрэвіча атрымалі маладыя
вучоныя і 5 прэмій — студэнты.
— Павышэнне ролі навукі, павышэнне ролі навуковых даследаванняў, павышэнне ролі вучоных — я
лічу, што гэта адна з галоўных задач
навуковай супольнасці, — адзначыў
у сваім выступленні Анатоль Русецкі. — Немагчыма
проста займацца інжынернымі распрацоўкамі, абавязкова трэба займацца і навуковымі даследаваннямі. Для нас з вамі задача — эфектыўна займацца
даследаваннямі, распрацоўкамі і, безумоўна, укараняць іх вынікі.
На сходзе навуковай супольнасці былі ганараваны і журналісты — лаўрэаты прэміі за лепшае прадстаўленне навуковых дасягненняў у 2011 годзе. У

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 8 февраля 2012 года
проводит 16-й и 20-й повторные открытые аукционы по продаже имущества
республиканской собственности на 2-ом открытом аукционе
Наименование техники

Дэкларацыю лепш
запаўняць у інспекцыі

сам сустракаецца даволі шмат
памылак, якія хутка выправіць
немагчыма. Таму падаткаплацельшчыку лепш самастойна
наведаць інспекцыю і атрымаць
там кваліфікаваную кансультацыю ад спецыяліста.
Тут трэба адразу нагадаць,
што бліжэй да «часу пік» у падатковых інспекцыях могуць назірацца вялікія чэргі, а вось да трэцяй дэкады лютага там пакуль
свабодна. Цяпер прыём дэкларацый ажыццяўляецца падатковымі
органамі па агульным графіку з
8.00 да 19.00 у працоўныя дні, а
пачынаючы з 4 лютага яшчэ і па
суботах — з 9.00 да 13.00.

Падатковыя вылікі
і адказнасць
Калі чалавек пераплаціў падаходныя падаткі за мінулы год, то
праз інспекцыі гэтыя грошы ён
можа яшчэ вярнуць. У гэтым выпадку дэкларацыю аб даходах за
год падаюць тыя грамадзяне, якія
маюць права на атрыманне падатковых вылікаў (сацыяльных,
маёмасных, прафесійных), пры
ўмове, што абавязак па прадастаўленні такіх вылікаў грамадзянам ускладзены на падатковыя
органы. Увогуле ўзор формы падатковай дэкларацыі аб даходах
за год можна знайсці на афіцыйным сайце Міністэрства па падатках і зборах (www.nalog.by).
Дарэчы, калі грамадзянін, які
абавязаны гэта зрабіць, забыўся
ці вырашыў не падаваць дэкларацыю, ён атрымае штраф — 2
базавыя велічыні (сёння гэта
яшчэ толькі 70 тысяч рублёў),
плюс па 0,5 базавай за кожны
месяц пратэрміноўкі няплаты. А
потым і падаткі неабходна будзе
заплаціць на поўніцу.
Сяргей КУРКАЧ.

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК АДЗНАЧЫЛА
ЛЕПШЫХ ВУЧОНЫХ І ЖУРНАЛІСТАЎ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

Лот

Задэклараваць свае даходы,
якія былі ў агульнай суме больш як
35 мільёнаў рублёў за год, павінны
цяпер інваліды, непаўналетнія,
тыя, хто не мае бацькоў ці мае патрэбу ў дарагой медыцынскай дапамозе і атрымалі яе ў якасці спонсарскай дапамогі ад беларускіх
арганізацый і грамадзян краіны.
Дэкларацыі неабходна запаўняць і тым грамадзянам, якім вярнулі ўзносы (у тым ліку праіндэксаваныя) пасля спынення будаўніцтва кватэр ці індывідуальных
жылых дамоў або ў выпадку патаннення будаўніцтва, а таксама,
калі чалавек выбывае з членаў
арганізацыі забудоўшчыкаў да
сканчэння будаўніцтва. Дэклараваць такія даходы трэба ў сувязі
з тым, што на такія ўзносы распаўсюджваўся прынцып маёмаснага падатковага выліку, звязанага з будаўніцтвам ці набыццём
жылля. Дэклараваць свае даходы па выніках года павінны і тыя
грамадзяне, у каго ўтрыманне
падатку з такіх сум не прадугледжана падатковымі агентамі з
ліку арганізацый і індывідуальных
прадпрымальнікаў.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
ВАЙ.

НАДЗЁННАЕ

Уласны ка
к шалёк

2

Парламенцкі дзённік

Расходы по подго- Начальная цена
товке документации
земельного
(рублей)
участка (рублей)
84 000
20 000 000
3 020 000
128 000 000
3 020 000
118 000 000
3 020 000
137 000 000
973 650
57 000 000
973 650
57 000 000

Задаток
(рублей)
4 000 000
25 600 000
23 600 000
27 400 000
11 400 000
11 400 000

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один
из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не
был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии,
с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов).
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, осуществляются в
установленном порядке победителем аукциона в течение 10 рабочих
дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о
результатах аукциона.
Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней
после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона,
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том
числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из названного решения, а также
один экземпляр протокола о результатах аукциона.

намінацыі «Лепшая публікацыя»
быў прызнаны пераможцам артыкул журналіста «Звязды» Паўла
БЕРАСНЕВА (на фота) «Мы павінны праз боль і праз сэрца адчуць,
колькі нецалаваных і не зазнаўшых
шчасця кахання людзей загінула ў
1941 годзе...», апублікаваны 22 чэрвеня 2011 года паводле «круглага
стала» на тэму Вялікай Айчыннай
вайны, які наша газета правяла сумесна з Інстыту там гісторыі НАН
Беларусі.
— Я магу сказаць, што конкурс
сярод журналістаў, па-першае, засведчыў высокі прафесіяналізм аўтараў, а па-другое, паказаў тое, што
пра нашу навуку пішуць, — расказвае прэс-сакратар НАН Беларусі
Марыя ЖЫТКОВА. — Сёлета мы
падводзім вынікі конкурсу ў другі
раз — дарэчы, ужо мінулагодні конкурс паказаў дастаткова высокую актыўнасць журналістаў, прычым
не толькі штатных карэспандэнтаў газет і часопісаў,
але і пазаштатных аўтараў. А сёлета з'явіліся нават
аўтары, якія пішуць для інтэрнэт-выданняў.
Усяго ў на конкурс было пададзена больш за 60
работ ад 25 журналістаў, а пераможцамі былі названыя толькі 9. Як сказала Марыя Жыткова, аналагічны конкурс будзе праведзены і ў наступным годзе.

Трагедыя

ЗАГІНУЛА МАЛЕНЬКАЯ ДЗЯЎЧЫНКА
У Горках абарвалася жыццё 7-гадовай дзяўчынкі. Раніцай 27 студзеня бацька рыхтаваў аўтамабіль да паездкі. Машына з цяжкасцю
заводзілася, і 39-гадовы мужчына вырашыў прагрэць паліва. Ён паставіў на газавую пліту каструлю з вадой, куды паставіў бутэльку з
дызельным палівам. У выніку небяспечных маніпуляцыў паліва загарэлася, кухню ахапіла полымя, і літаральна праз дзесяць хвілін уся
пабудова згарэла. З агню выбраліся бацькі і іх 16-гадовы сын. Дзяўчынка так і не прачнулася...
Алена КАЗЛОВА.

Открытое акционерное общество
«ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»,
место нахождения:
г. Минск, Велосипедный переулок, 7,
ПРОВОДИТ 2 марта 2012 года ОЧЕРЕДНОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году
и основных направлениях деятельности Общества в 2012 году.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2011 год.
3. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов.
5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2012 год и 1 квартал 2013 года.
6. Об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членов совета директоров и ревизионной комиссии.
8. Об уменьшении размера уставного фонда Общества.
9. Об утверждении изменений в Устав Общества.
10. О внесении изменений в Государственный реестр ценных
бумаг.
11. О покупке акций на баланс Общества.
12. О применении прямого и индексного методов переоценки
основных фондов.
Акционеры могут ознакомиться с материалами собрания в рабочие дни (понедельник–пятница), начиная с 22 февраля 2012 года
по адресу: г. Минск, Велосипедный пер., 7 с 8 часов 15 минут до
17 часов, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут,
кабинет 311.
Место проведения собрания: г. Минск, Велосипедный пер., 7.
Время начала проведения собрания – 11 часов 00 минут.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по
состоянию реестра на 20 февраля 2012 года.
Время регистрации участников собрания: в день проведения
собрания с 10 часов 00 минут до 10 часов 45 минут.
Регистрация участников собрания производится по предъявлении
паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – по доверенности на передачу права участия и голосования на собрании и паспорта (другого документа,
удостоверяющего личность).
Совет директоров
УНП 100092167

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказвае глыбокія спачуванні члену Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні, генеральнаму дырэктару СТАА «Марка» Мартынаву Мікалаю Васільевічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю МАЦІ.
Калектыў рэдакцыі газеты «Звязда» выказвае спачуванні члену
Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і
мясцовым самакіраванні, генеральнаму дырэктару СТАА «Марка»
Мартынаву Мікалаю Васільевічу ў сувязі з напаткаўшым яго
непапраўным горам — смерцю МАЦІ.

