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ІІ Еў ра пей скія гуль ні 
пры зна ны са май знач най 

кан ты нен таль най спар тыў най 
па дзе яй 2019 го да

Гэ та ста ла вя до ма па 

вы ні ках апы тан ня па пу-

ляр на га рэ сур су Іnsіde 

the Games. Ар га ні за та ры 

га ла са ван ня пра па на ва лі 

чы та чам сай та на вы бар ча ты ры ва ры ян ты: ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні ў Мін ску, Аф ры кан скія гуль ні ў Ра ба це (Ма ро-

ка), Пан аме ры кан скія гуль ні ў Лі ме (Пе ру) і Ці ха акі ян скія 

гуль ні ў Апіі (Са моа). Ба лель шчы кі ад да лі 93,45 % га ла-

соў за спар тыў ны фо рум у Бе ла ру сі.

Іnsіde the Games — ін тэр нэт-вы дан не, якое спе цы я лі-

зу ец ца на асвят лен ні спар тыў ных па дзей і алім пій ска га 

ру ху.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ТРА ДЫ ЦЫЙ НЫЯ 
СУ БОТ НІЯ ЗВАН КІ

Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца сён ня, 

26 сту дзе ня, у Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах. 

З 9.00 да 12.00 іх пра вя дуць:

кі раў нік спраў БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ге ор гій 

Мі ка ла е віч ХВАЛЬ КО. Тэл. 8 016 221 31 21;

стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. Тэл. 8 021 222 

22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8 023 233 

12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Вік тар Анд рэ е віч ЛІС КО ВІЧ. Тэл. 8 015 273 56 44;

стар шы ня МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу-

та таў Дзміт рый Іва на віч ХА РЫ ТОН ЧЫК. Тэл. 8 022 250 

18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр гей 

Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк-

сандр Ві кенць е віч ДА РА ХО ВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

На адзі ны дзень ін фар ма ван ня пад 

агуль ным дэ ві зам «Шко ла ак тыў на га 

гра ма дзя ні на» ў СШ № 8 Брэс та 

стар ша клас ні кі са бра лі ся ў ак та вай 

за ле. Му зей у го нар вы пуск ні ка шко лы, 

пер ша га Ге роя Бе ла ру сі Ула дзі мі ра 

Кар ва та, стаў свое асаб лі вым цэнт рам 

па тры я тыч на га вы ха ван ня. Але гэ тым 

ра зам тэ ма для аб мер ка ван ня бы ла 

больш шы ро кая. Да та го ж у шко лу 

за ві та ла госць — цяж ка ат лет ка, 

за слу жа ны май стар спор ту, га на ро вы 

гра ма дзя нін Брэс та Іры на КУ ЛЕ ША.

Тэ ма агуль на рэс пуб лі кан скай па літ ін фар-

ма цыі гу ча ла так: «Бе ла русь сён ня: за хоў ва-

ю чы і па мна жа ю чы доб рыя тра ды цыі». Спа-

чат ку зга да лі рэс пуб лі кан скі на ва год ні баль 

у Па ла цы Не за леж нас ці. Уклю чы лі ві дэа, дзе 

кі раў нік дзяр жа вы, звяр та ю чы ся да мо ла дзі, 

про сіць па мя таць юна коў і дзяў чат: «дзе б 

яны ні апы ну лі ся па спра вах ра бо ты, ву чо бы 

аль бо по шу каў ся бе, іх ні хто ні дзе не бу дзе ча каць так, 

як до ма».

І дзе ці, спа чат ку ня сме ла, ста лі раз ві ваць гэ тую тэ му, 

га ва рыць пра свой дом і ма лую ра дзі му. Дыс ку сію ўме ла 

на кі роў ва ла ма дэ ра тар — на стаў ні ца гіс то рыі Але на КІТ-

ЛЕН КА. Най больш ак тыў ні ча лі дзяў чын кі — яны дзя лі лі ся 

мер ка ван ня мі аб тым, за якія за слу гі трап ля юць на рэс пуб-

лі кан скі баль.

Пра спорт га ва ры лі больш ак тыў на. Ака за ла ся, у мі лі цэй-

скіх кла сах шко лы ёсць са праўд ныя ама та ры ха кея. Яны ве-

да юць амаль на па мяць усе ка ман ды як Ка ляд на га тур ні ру, 

так і спа бор ніц тваў «За ла тая шай ба». За га ва ры лі і аб тым, 

як спорт зблі жае на ро ды. А яшчэ пра тое, як ці ка ва быць 

ба лель шчы кам і пе ра жы ваць эмо цыі ў пра цэ се гуль ні.

Іры не Ку ле шы за да ва лі шмат пы тан няў. Школь ні каў ці ка-

ві лі ста сун кі з род най шко лай май стра спор ту. На прык лад, 

ці хо дзіць яна на ве ча ры су стрэ чы, ці пад трым лі вае су вязь 

з ад на клас ні ка мі. А ка лі да ве да лі ся, што муж Іры ны Мі хай-

лаў ны — яе школь нае ка хан не, дзяў чын кі ве се ла азір ну лі ся 

на ад на клас ні каў і — на ад ва рот. У кан цы су стрэ чы адзі нац-

ца ці клас ні ца Дзі на За грэ ба бліс ку ча пра вя ла для гос ці эк-

скур сію па му зеі Ула дзі мі ра Кар ва та і за пра сі ла спарт смен ку 

час цей пры хо дзіць у 8-ю шко лу.

На мес нік ды рэк та ра шко лы па вы ха ваў чай ра бо це 

Жан на ЛА ПЫ КА пас ля ме ра пры ем ства ад зна чы ла, што, 

на яе здзіў лен не, не ка то рыя з вуч няў пад час дыс ку сіі кры-

ху раз гу бі лі ся. 

— Але гэ та нар маль на. Дзе ці на бы ва юць во пыт ста сун каў 

у боль шай аў ды то рыі чым клас, — да поў ні ла ка ле гу Але на 

Кіт лен ка. — Ця пер жа асноў ная част ка іх зносінаў — у са-

цы яль ных сет ках, а каб га ва рыць ужы вую, тым больш пе рад 

аў ды то ры яй, не аб ход ная пэў ная сме ласць. Вось для гэ та га 

і па трэб ныя па доб ныя ме ра пры ем ствы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Шко ла ак тыў на га гра ма дзя ні на

ВАС, ЯК НІ ДЗЕ, ЧА КА ЮЦЬ ДО МА

ЧАС ПА ДАВАЦЬ 
ДЭК ЛА РА ЦЫЮ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У ад но сі нах да аб' ек таў ка мер цый-

най не ру хо мас ці коль кас най пад атко-

вай іль го ты не іс нуе. Ка лі ўлас нік пра-

даў на ват ад но ганд лё вае, офіс нае ці 

ад мі ніст ра цый нае па мяш кан не, ён аба-

вя за ны за поў ніць дэк ла ра цыю.

Ёсць вы клю чэн не з пра ві лаў. Пра-

да ваць у ка рот кі тэр мін мож на лю бую 

коль касць ма шын, да моў, дач або зя-

мель ных участ каў і ін шую не ру хо масць, 

ка лі ўсё гэ та бы ло атры ма на ў спад чы-

ну. Пла ціць па да ткі ў гэ тым вы пад ку 

не трэ ба не за леж на ад пе ры я дыч нас ці 

ад чу жэн ня не ру хо мас ці на пра ця гу пя-

ці га до ва га пе ры я ду.

ЗА РОБ КІ З-ЗА МЯ ЖЫ
Экс пер ты пад атко вай га лі ны асоб на 

ад зна ча юць, што аба вяз ко ва дэк ла ру-

юц ца лю быя да хо ды, што бы лі атры ма-

ны за мя жой і (або) з-за мя жы на шай 

кра і ны.

Гэ та мо гуць быць гро шы ад пра цы 

па най ме (кант рак це), ад про да жу ак-

цый або ін шых каш тоў ных па пер, ад 

про да жу до ляў у ста тут ных фон дах 

за меж ных ар га ні за цый, у вы гля дзе 

пра цэн таў па ра хун ках (укла дах) у за-

меж ных бан ках, атры ма ныя ў дар ад 

за меж ных гра ма дзян і ін шае.

Фак тыч на вы пла ча ныя ў ад па вед-

нас ці з за ка на даў ствам за меж най 

дзяр жа вы су мы па да тку з да хо даў, 

атры ма ных там (за вы клю чэн нем да-

хо даў, атры ма ных з аф шор ных зон), 

за ліч ва юц ца пры вы зна чэн ні су мы па-

да ход на га па да тку, які трэ ба за пла-

ціць у Бе ла ру сі. Тут іс нуе адзін ню анс. 

Та кі за лік ажыц цяў ля ец ца ра бот ні ку 

пры ўмо ве, што ён па дасць да ку мент 

аб атры ма ным да хо дзе і ўтры ма ным 

па да тку, па цвер джа ны пад атко вым ці 

ін шым кам пе тэнт ным ор га нам за меж-

най кра і ны.

Та кое па цвяр джэн не да ец ца фі зіч-

най асо бай аль бо ў мо мант па да чы 

пад атко вай дэк ла ра цыі, аль бо на пра-

ця гу ад на го го да з дня па да чы за явы 

аб пра вя дзен ні за лі ку па да тку, які быў 

апла ча ны ў бюд жэт за меж най дзяр жа-

вы.

ЛІ ЧЫМ ПА ДА РУН КІ
Пад ліч ваць за год трэ ба і тыя пры-

быт кі, якія бы лі атры ма ны ад про да жу 

ці ін ша га вы плат на га ад чу жэн ня до лі 

(паю, част кі до лі або паю) у ста тут ным 

фон дзе ар га ні за цыі ін шай фі зіч най асо-

бе. Тут без ва ры ян таў. Ін шая спра ва — 

па да рун кі.

Ка лі ча ла век ле тась атрым лі ваў да-

хо ды ў вы гля дзе да рэ ння ад фі зіч ных 

асоб, якія не з'яў ля юц ца ін ды ві ду аль ны-

мі прад пры маль ні ка мі, у па ме ры больш 

за 6116 руб лёў ад усіх кры ніц на пра ця гу 

го да, та ды без дэк ла ра цыі яму не абы-

сці ся. Па дат ка аб кла дан ню пад ля гае су-

ма ме на ві та та ко га пе ра вы шэн ня. Пры 

гэ тым пад ліч ва ец ца кошт не толь кі гра-

шо вых па да рун каў, але і па да ра ва най 

ма ё мас ці, уклю ча ю чы не ру хо масць.

Вы клю чэн не скла да юць па да рун кі 

сва я коў. Яны вы зва ля юц ца ад па да-

ход на га па да тку не за леж на ад па ме ру 

атры ма на га ў вы ні ку да рэ ння да хо ду.

Асо ба мі, якія зна хо дзяц ца ў ад но сі-

нах бліз ка га сва яц тва, лі чац ца баць кі 

(усы на ві це лі), дзе ці (у тым лі ку ўсы ноў-

ле ныя, уда ча ро ныя), род ныя бра ты і 

сёст ры, дзед, ба бу ля, уну кі, пра дзед, 

пра ба бу ля, праў ну кі, муж і жон ка. У ад-

но сі нах сва яц тва бу дуць бліз кія сва я кі 

му жа ці жон кі, уклю ча ю чы па мер лых.

ДА ХОД АД АРЭН ДЫ ЖЫЛ ЛЯ
Гэ та да ты чыц ца тых клі ен таў ін спек-

цый, хто ў мі ну лым го дзе зда ваў сваю 

ўлас ную ква тэ ру на пра цяг лы тэр мін і 

пла ціў фік са ва ны па да так. Ця пер яны 

па він ны пад лі чыць да ход ад зда чы ў 

арэн ду жы лых і не жы лых па мяш кан няў 

за ўсе 12 ме ся цаў. Ка лі ён да сяг нуў 

агуль най су мы 6116 руб лёў і больш, 

та ды трэ ба на ве даць пад атко вую ін-

спек цыю. Та кія да хо ды аб кла да юц-

ца па да ход ным па дат кам па стаў цы 

13 пра цэн таў. Пры гэ тым су мы па да-

ход на га па да тку ў фік са ва ных су мах, 

вы пла ча ныя за 2018 год, пад ля га юць 

за лі ку пры вы лі чэн ні па да тку па стаў цы 

13 пра цэн таў.

ПРЫ СПЫ НЕН НІ БУ ДАЎ НІЦ ТВА 
І ПА ГА ШЭН НІ ЖЫЛ ЛЁ ВЫХ 

АБ ЛІ ГА ЦЫЙ
Па вы ні ках го да дэк ла ру ец ца і да-

ход, атры ма ны гра ма дзя ні нам праз ме-

ха нізм вяр тан ня ра ней уне се ных срод-

каў пры спы нен ні бу даў ніц тва жыл ля, а 

так са ма ў вы пад ку па тан нен ня та ко га 

бу даў ніц тва аль бо вы быц ця фі зіч най 

асо бы з чле наў ар га ні за цый за бу доў-

шчы каў.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што вер-

ну тыя пры гэ тым гра шо выя срод кі, у 

тым лі ку па явыя ўзно сы, аб кла да юц ца 

па да ход ным па дат кам у вы пад ку, ка лі 

на та кія ўзно сы ра ней бы ла да дзе на 

льго та ў вы гля дзе ма ё мас на га пад атко-

ва га вы лі ку.

Трэ ба дэк ла ра ваць так са ма і да-

хо ды, якія бы лі атры ма ны ў вы гля дзе 

гра шо вых срод каў пры па га шэн ні (да-

тэр мі но вым па га шэн ні) жыл лё вых аб лі-

га цый, а так са ма ў вы гля дзе вяр тан ня 

гра шо вых срод каў, уне се ных у апла ту 

кош ту жы ло га па мяш кан ня шля хам на-

быц ця жыл лё вых аб лі га цый, у вы пад ку 

не вы ка нан ня за бу доў шчы кам аба вя за-

цель стваў па да га во ры. Дэк ла ра цыя 

па да ец ца ў тым вы пад ку, ка лі па ўне-

се ных су мах для на быц ця жыл лё вых 

аб лі га цый ра ней быў пра ве дзе ны ма-

ё мас ны пад атко вы вы лік.

Та кім чы нам, бы лы за бу доў шчык, які 

атры маў у мі ну лым го дзе та кія гра шо-

выя срод кі, аба вя за ны за пла ціць па да-

ход ны па да так у да чы нен ні да сум, на 

якія яму ра ней бы ла вы дзе ле на льго та 

ў вы гля дзе ма ё мас на га пад атко ва га 

вы лі ку.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ан ты ты ту нё вая па лі ты ка

Цы га рэ ты на ка се 
пры бя руць?
За ка на даў ства па ку рэн ні 
ста не больш жорст кае

Прэ зі дэнт пад пі саў дэ крэт № 2. Но выя нор мы 

па він ны па сту по ва аб ме жа ваць да ступ насць 

та бач ных вы ра баў і па пя рэ дзіць не га тыў ны 

ўплыў ку рэн ня на зда роўе на сель ніц тва.

Да ку мент ка рэк ці руе дэ крэ ты № 28 ад 17 снеж ня 

2002 го да і № 4 ад 18 каст рыч ні ка 2007 го да. Ім пра-

ду гле джа на за ка на даў чае рэ гу ля ван не вы твор час ці, 

зва ро ту і вы ка ры стан ня элект рон ных сіс тэм ку рэн ня, 

а так са ма пры лад для на грэ ву ты ту ню без яго га рэн-

ня ці тлен ня — сіс тэм для ўжы ван ня ты ту ню. На та кія 

сіс тэ мы бу дуць рас паў сюдж вац ца асоб ныя пра ва выя 

нор мы, якія дзей ні ча юць у да чы нен ні да ты ту нё вых 

вы ра баў.

У пры ват нас ці, пра ва на дзей насць, звя за ную з вы-

твор час цю і зва ро там сіс тэм для ўжы ван ня ты ту ню, 

элект рон ных сіс тэм ку рэн ня і вад ка сцяў для іх, да ец ца 

толь кі суб' ек там гас па да ран ня Бе ла ру сі. За ба ра ня ец ца 

ад кры тая вы клад ка вад ка сцяў для элект рон ных цы га рэт 

у віт ры нах і ін шым ганд лё вым аб ста ля ван ні. Нель га так-

са ма рэ кла ма ваць і пра да ваць іх не паў на лет нім. Бу дуць 

аб ме жа ва ны мес цы про да жу і вы ка ры стан ня элект рон-

ных сіс тэм ку рэн ня.

У дэ крэ це за ма ца ва лі пе ра лік мес цаў, дзе ку рыць за-

ба ро не на. Гэ та да па мож ныя па мяш кан ні жы лых да моў, 

ліф ты, аў та ма бі лі, што пе ра во зяць дзя цей да 14 га доў, 

дзі ця чыя пля цоў кі, пра цоў ныя мес цы ў па мяш кан нях, 

тэ ры то рыі і па мяш кан ні спар тыў на-азда раў лен чых ла ге-

раў, уста ноў аду ка цыі, пад зем ныя пе ра хо ды, пры пын кі і 

па са дач ныя пля цоў кі.

З 1 сту дзе ня 2020 го да ў кра мах, ганд лё вая пло шча 

якіх боль шая за 1000 квад рат ных мет раў, пра да ваць ты-

ту нё выя вы ра бы, сіс тэ мы для ўжы ван ня ты ту ню, элект-

рон ныя сіс тэ мы ку рэн ня і вад ка сці для іх бу дуць толь кі 

праз та вар ныя ад дзе лы. А з 1 сту дзе ня 2022 го да ў 

кра мах і па віль ё нах за ба ро няць вы ка рыс тоў ваць для 

за хоў ван ня і про да жу ты ту нё вых вы ра баў аб ста ля ван не 

над кант роль на-ка са вы мі вуз ла мі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Стар ша клас ні кі 
раз ва жа лі пра ся бе, 

сва іх ра вес ні каў 
і кра і ну

У му зеі шко лы.


