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На се ле ныя На се ле ныя 
пунк ты пунк ты 

з іль го та міз іль го та мі
Вы зна ча ны мес цы, 

дзе дзей ні чае спе цы яль ны рэ жым 
па дат ка аб кла дан ня на пра ця гу пяці га доў
З пер шых дзён го да мож на ска рыс тац ца 
пад атко вы мі льго та мі, пра ду гле джа ны мі 
Ука зам кі раў ні ка дзяр жа вы № 345 
«Аб раз віц ці ганд лю, гра мад ска га 
хар ча ван ня і бы та во га аб слу гоў ван ня», 
па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе 
ін спек цыі Мі ніс тэр ства па па дат ках 
і збо рах па го ра дзе Мін ску.

Та кім чы нам, з 1 сту дзе ня 2018 го да па 
31 снеж ня 2022 го да гэ тым ука зам пра ду гле-
джа на маг чы масць уста наў лен ня на асоб-
ных тэ ры то ры ях спе цы яль на га рэ жы му па-
дат ка аб кла дан ня ў сфе ры ганд лю, гра мад-
ска га хар ча ван ня і бы та во га аб слу гоў ван ня 
з вы пла тай па да тку на пры бы так для прад-
пры ем стваў у па ме ры 6 % і адзі на га па да тку 
для ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў у 
па ме ры ад ной ба за вай ве лі чы ні, а так са-
ма ін шых спро шча ных умоў ажыц цяў лен ня 
гэ тых ві даў дзей нас ці. Акра мя та го, пра ду-
гледж ва ец ца вы зва лен не суб' ек таў гас па да-
ран ня ад па да тку на да дат ко вую вар тасць, 
па да тку на не ру хо масць, зя мель на га па да-
тку і арэнд най пла ты за зя мель ныя ўчаст кі, 
што зна хо дзяц ца ў дзяр жаў най улас нас ці.

У ад па вед нас ці з нор ма мі ўка за аб лас ны-
мі Са ве та мі дэ пу та таў пры ня ты ра шэн ні аб 
за цвяр джэн ні пе ра лі каў на се ле ных пунк таў і 
тэ ры то рый за на се ле ны мі пунк та мі, якія ад-
но сяц ца да тэ ры то рыі сель скай мяс цо вас ці 
і ма лых га рад скіх па се лі шчаў. Пе ра лік на-
се ле ных пунк таў, на якія рас паў сюдж-
ва ец ца дзе ян не ўка за, раз ме шча ны на 
сай це Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на-
га рэ гу ля ван ня ганд лю Бе ла ру сі: www.
mаrt.gоv.bу ў раз дзе ле «На ві ны».

Між ін шым спе цы я ліс ты га рад ской ін-
спек цыі па ве дам ля юць, што дзе ян не ўка за 
не рас паў сюдж ва ец ца:

— на дроб ны ган даль аў та ма біль ным па-
лі вам (ды зель ным па лі вам, аў та ма біль ным 
бен зі нам, га зам, які вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
якас ці аў та ма біль на га па лі ва), ме ха ніч ны-
мі транс парт ны мі срод ка мі, са ма ход ны мі 
ма шы на мі, пры чэ па мі (паў пры чэ па мі), 
юве лір ны мі і ін шы мі бы та вы мі вы ра ба мі з 
каш тоў ных ме та лаў і каш тоў ных ка мя нёў;

— на ака зан не бы та вых па слуг па тэх-
ніч ным аб слу гоў ван ні і ра мон це аў та транс-
парт ных срод каў.

З пад атко вы мі льго та мі, вы зна ча ны мі 
ўка зам, больш пад ра бяз на мож на азна ё-
міц ца на сай це Мі ніс тэр ства па па дат ках і 
збо рах: www.nаlоg.gоv.bу ў раз дзе ле «Рас-
тлу ма чэн ні».

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

РА ЗАМ МОЖ НА БОЛЬШ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Аб' яд нан не дэ пу та таў ад бы ло ся, ёсць 

ней кі рух, вы ву чэн не, аб мен і ты ра жа ван не 
во пы ту , — свед чыць Ак са на АГА РОД НІ-
КА ВА, стар шы ня Ма гі лёў скай аб лас ной 
аса цы я цыі мяс цо вых Са ве таў дэ пу та-
таў.

Ма гі лёў скія дэ пу та ты спе цы яль на ез-
дзі лі да гро дзен скіх ка лег, каб пе ра няць 
іх во пыт, па дзя ліц ца сва і мі на пра цоў ка мі. 
У склад кі ра ван ня ма гі лёў скай ар га ні за цыі 
ўва хо дзяць стар шы ні га рад скіх і ра ён ных 
Са ве таў дэ пу та таў.

— Пас ля ме ра пры ем стваў, ка лі мы збі-
ра ем ся ра зам, аба вяз ко ва пра хо дзяць 
ра бо чыя на ра ды на шай аса цы я цыі, — ка-
жа Ак са на Ага род ні ка ва. — Та кая фор ма 
іс на ван ня на да ла нам са ма стой нас ці, у нас 
з' яві лі ся свае срод кі. Яны невя лі кія, але ж 
мы атры ма лі маг чы масць за ах воч ваць, 
да па ма гаць. Сё ле та вось змаг лі зра біць 
пры ем нае дзе цям, якія ма юць асаб лі вую 
па трэ бу ва ўва зе. Кож ны ра ён атры маў сер-
ты фі кат для якой-не будзь ад ной уста но вы. 
Су мы ва га лі ся ад 170 да 350 руб лёў — пра-
пар цы я наль на тым уз но сам, якія бы лі ўне-
се ны дэ пу та та мі.

На дум ку Ак са ны Ага род ні ка вай, ідэя са 
ства рэн нем аса цы я цыі ся бе апраў да ла.

— Гэ та пі лот ны пра ект, але яго важ-
насць да каз ваць не трэ ба, — са лі дар ны з 
ёй Сяр гей ІВА НОЎ, стар шы ня Ма гі лёў-
ска га гар са ве та дэ пу та таў. — Аса цы я цыя 
ства ра ла ся для эфек тыў на га ажыц цяў лен-
ня дэ пу та та мі сва іх паў на моц тваў, ака зан-
ня да па мо гі ў ра шэн ні пы тан няў мяс цо ва га 
зна чэн ня, як та го і па тра буе за кон аб мяс-
цо вым кі ра ван ні і са ма кі ра ван ні. Фі нан са-
вы фонд мож на па паў няць за кошт бяз вы-
плат най спон сар скай да па мо гі, але ў нас ён 
па куль фар мі ру ец ца дзя ку ю чы ўзно сам. 
Ле тась мы ака за лі да па мо гу ма гі лёў ска му 
До му дзі ця ці, на бы лі раз віц цё вае аб ста ля-
ван не для дзя цей з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі. На па чат ку 2017 го да прый шлі да 
вы сно вы, што ўзнос 5 руб лёў у год — вель мі 
сціп лая су ма, і агуль ным схо дам вы ра шы-
лі ўно сіць па 1 ба за вай ве лі чы ні. У вы ні ку 
атры ма лі на ка нец мі ну ла га го да важ кую 
су му, якую па дзя лі лі пра пар цы я наль на 
зроб ле ным уз но сам. Мы, на прык лад, на 
свае 330 руб лёў на бы лі арг тэх ні ку для аб-
лас но га ка дэц ка га ву чы лі шча.

Клі чаў скія дэ пу та ты сваю да па мо гу ад-
ра са ва лі ра ён на му дзі ця ча му са цы яль на му 
пры тул ку.

— Мы прый шлі да вы сно вы, што гэ та 
ар га ні за цыя больш за ўсё мае па трэ бу ў 
пад трым цы, — ка жа Ула дзі мір КНІ ГА, 
стар шы ня Клі чаў ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў. — Што да ты чыц ца аса цы я цыі, 
то яна нас яшчэ больш згур та ва ла. Але гэ та 
толь кі па ча так шля ху.

— Аса цы я цыя — доб рая рэч, — са лі дар ны 
з ім і Аляк сандр ЕМЯЛЬ Я НАЎ, стар шы ня 
Баб руй ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та-
таў. — У нас з'я ві ла ся пра ва юры дыч най 
асо бы, гро шы, маг чы масць ака заць да па-
мо гу, пад тры маць ак тыў ных.

А самі адчулі?
Уво гу ле, аса цы я цыя ства ра ла ся для та-

го, каб кан са лі да ваць на ма ган ні, на кі ра-
ва ныя на эка на міч нае раз віц цё рэ гі ё наў, 
па вы шэн не іх са ма стой нас ці, для фар мі-
ра ван ня ад каз нас ці і іні цы я тыў нас ці мяс-
цо вых ор га наў ула ды. Ці ад чу лі гэ та са мі 
дэ пу та ты?

— Ка лі раз гля даць аса цы я цыю ў рам ках 
аб агуль нен ня ней ка га во пы ту, мож на ка-
заць, што яна пад штурх ну ла нас да по шу ку 
но вых ідэй, — ка жа стар шы ня Крас на поль-
ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Ан жа лі ка 
Го ман. — Сён ня дэ пу та ты Крас на поль ска-
га ра ё на шмат ува гі ўдзя ля юць пра ект най 
дзей нас ці. На гэ тым тыд ні не без на ша га 
ўдзе лу ад кры ла ся школь ная біз нес-кам-
па нія «Хат няя эка но мі ка. Асно вы прад пры-
маль ніц тва» на ба зе Па луж ска га дзі ця ча га 
са да — ся рэд няй шко лы, быў пра ве дзе ны 
се мі нар. Кры ху ра ней у рам ках пра ек та 
«Мяс цо вая май стэр ня эка ла гіч ных іні цы я-
тыў для раз віц ця мік ра рэ гі ё наў» бы лі рэа-
лі за ва ны іні цы я ты вы «Гор ская скарб ні ца» 
і «Па луж скі край».

Па за ле тась, дзя ку ю чы су мес ным на ма-
ган ням крас на поль скіх дэ пу та таў з ор га на-
мі вы ка наў чай ула ды, у ра ё не ад кры ла ся 
не ка мер цый ная ар га ні за цыя — мяс цо вы 
фонд раз віц ця «Старт-Ус ход». Яго пры-

зна чэн не — са дзей ні чаць устой лі ва му са-
цы яль на-эка на міч на му раз віц цю ра ё на 
і да па ма гаць мяс цо вым су поль нас цям у 
рас пра цоў цы і рэа лі за цыі эка на міч ных, эка-
ла гіч ных і са цы яль ных іні цы я тыў. А сё ле та 
ў Крас на пол лі аса цы я цыя дэ пу та таў ра зам 
з ад дзе лам ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту-
ры і па спра вах мо ла дзі Крас на поль ска га 
рай вы кан ка ма прэ зен та ва ла два мяс цо выя 
пра ек ты — фес ты валь «Тэ ат раль ныя ве ча-
ры ны» і «Раз віц цё ган чар на га май стэр ства 
для па зна валь нас ці тэ ры то рыі Крас на поль-
ска га ра ё на». Гэ тыя іні цы я ты вы пе ра маг лі 
ў кон кур се пра ек таў «Са дзей ні чан не раз-
віц цю на мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь» і бы лі рэа лі за ва ныя Пра гра-
май раз віц ця ААН за срод кі Еў ра пей ска га 
са ю за.

Га то вы вый сці 
на но вы ўзро вень

Так лі чаць дэ пу та ты Ма гі лёў скай воб-
лас ці.

— Я ўзяў бы як прык лад для пе рай ман ня 
во пыт гро дзен скіх ка лег, — ка жа стар шы ня 
Ма гі лёў ска га гар са ве та дэ пу та таў Сяр гей 
Іва ноў. — Яны вель мі ак тыў на пры цяг ва-
юць спон са раў і ўдзель ні ча юць у фі нан-
са ван ні сур' ёз ных пра ек таў. На прык лад, 
пры ўдзе ле дэ пу та таў там ство ра ны ці ка вы 
аб' ект на кшталт мі ні-лі ніі Ста лі на — доб ра-
ўпа рад ка ва на тэ ры то рыя, зроб ле ны тран-
шэі, до ты, аг ня выя кроп кі, са бра на ва ен ная 
тэх ні ка. Усё гэ та вы гля дае вель мі сур' ёз на. 
Зра біць неш та ад чу валь нае мож на толь кі 
та ды, ка лі спра ва ці ка вая ўсім, ка лі кож ны 
ад чуе ад яе ней кую ка рысць.

— Яшчэ ка лі ства ра ла ся на ша аса цы я-
цыя, раз мо ва іш ла пра маг чы масць стаць 
фі нан са ва не за леж ны мі, пра най больш 
эфек тыў ныя спо са бы ўкла дан ня гэ тых гро-
шай, — да дае стар шы ня Клі чаў ска га рай-
са ве та Ула дзі мір Кні га. — На жаль, у нас 
не атры ма ла ся пры цяг нуць спон сар скія 
срод кі, а для рэа лі за цыі сур' ёз ных пра ек таў 
ар га ні за цыя па він на быць больш за бяс пе-
ча ная. Нам не ха пае рэ кла мы, мы па він ны 
час цей рас каз ваць пра свае маг чы мас ці, 
пра тыя спра вы, што бы лі зроб ле ны. Толь кі 
так мож на вый сці на но вы ўзро вень і стаць 
больш ма гут ны мі.

— Мы зра бі лі пер шы і вель мі ад каз ны 
крок, — ка жа стар шы ня аб лас ной аса цы я-
цыі Ак са на Ага род ні ка ва. — Гэ та да ло нам 
маг чы масць сён ня пад трым лі ваць са цы-
яль на важ ныя ме ра пры ем ствы, ра біць ме-
та дыч ныя рас пра цоў кі, пе ра да ваць во пыт 
ін шым ра ё нам. Буй ных пра ек таў у нас па-
куль ня ма, але ўся му свой час. Пас ля вы-
ба раў бу дзе ад ноў ле ны склад аса цы я цыі, 
маг чы ма, з'я вяц ца ней кія но выя ме та ды 
ра бо ты і ар га ні за цыя ста не больш уплы-
во вай.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

Вы ха ван цы Крас на поль ска га Цэнт ра 
ка рэк цый на-раз віц цё ва га на ву чан ня 
і рэ абі лі та цыі атры ма лі ў па да ру нак 

ад дэ пу та таў вель мі ка рыс ны для іх трэ на жор.

«Ликвидатор УП «Брестская мебельная фабрика» – ООО «Центр правовых услуг» проводит третий повторный открытый аукцион по продаже 
недвижимого имущества унитарного предприятия «Брестская мебельная фабрика», стоимость которого уменьшена на 50 %

Третий повторный аукцион

№ 

лота
Наименование 

Ед.

изм.

Кол-

во

Начальная 
стоимость 

предмета торгов 
без НДС, бел. руб.

Ставка 

НДС, %

Сумма НДС, 
бел. руб.

Цена предмета 
торгов с НДС, 

бел. руб.

Сумма 

шага аукциона 

в размере 5 %, 
бел. руб.

Размер задатка 
за участие 

в аукционе 10 %, 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78153, площадью 342,6 кв. м, наименование – установка мокрых 
фильтров, назначение – здание неустановленного назначения, находящееся на земельном участке с кадастровым номе-
ром 140100000001029346 площадью 0,1094 га по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 4Б. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании земель – земельные участки, находящиеся:

в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,1094 га; 

в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь 0,0613 га; 

в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код 13,5, площадь 0,0418 га;

в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь 0,0306 га  

шт. 1 21758,48 20 4351,70 26110,17 1305,51 2611,02

2

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78155, площадью 331,9 кв. м, наименование – ангар, назначение – 
здание неустановленного назначения, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 140100000001029348 
площадью 0,1030 га по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, 6Г. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель – земельные участки, находящиеся:

в водоохранной зоне водного объекта, код 4,1, площадь 0,1030 га; 

в охранной зоне линий электропередачи, код 13,2, площадь 0,0114 га; 

в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, код 13,4, площадь 0,0302 га; 

в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код 13,6, площадь 0,0188 га  

шт. 1 21125,41 20 4225,08 25350,49 1267,52 2535,05

Итого: 2 42883,89 8576,78 51460,66 2573,03 5146,07

Третий повторный аукцион состоится 31 января 2018 года в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203. 

Предыдущие объявления о проведении аукционов опубликованы в газете «Звязда» № 197 за 12.10.2017, № 224 за 21.11.2017, № 235 за 06.12.2017

Заявления на участие в аукционе  с приложением копий свидетельств о государственной регистрации, доверен-
ностей выданных представителю (для юридических лиц и ИП) или копий паспортов (для физических лиц), заверенных 
банком документов, подтверждающих внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет УП «Брестская 
мебельная фабрика», принимаются с момента опубликования настоящего извещения по 30.01.2018 года до 16.30 по 
адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. Договор купли-продажи между Продавцом и 
Покупателем заключается в течение 10 (десяти) дней с даты проведения торгов. Победитель аукциона обязан оплатить 
предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее пятнадцати банковских дней с момента 
заключения договора. Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением торгов в части оплаты 
объявления о проведении торгов и оценки предмета торгов в течение 5 дней с даты проведения торгов.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 10 % от начальной цены имущества и перечисляется на рас-
четный счет УП «Брестская мебельная фабрика» BY72BLBB30120200274176001003 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Брестской области г. Брест, ул. Советская, 50 МФО BLBBBY2X, УНН 200274176 в срок до 30.01.2018 года.  

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только 
одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.

Сведения об организаторе торгов: ООО «Центр правовых услуг», адрес: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, 
офис 203, контактный телефон 8 0162 33-93-88.

Сведения о продавце: Унитарное производственное предприятие «Брестская мебельная фабрика», юридический 
адрес: г. Брест, ул. Краснознаменная, 2, контактный телефон 8 0162 33-93-88. 

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении торгов вправе отказаться от их 
проведения при продаже имущества должника на аукционе – в любое время, но не позднее чем за три дней до на-
ступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознакомлении с предметом торгов можно 
получить в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 
8 0162 33-93-88».


