РЭГІЁНЫ
ВIЦЕБШЧЫНА

РЭАЛЬНАЯ
ДАПАМОГА
У

КАЗ Прэзiдэнта № 143 «Аб падтрымцы
эканомiкi» ў сённяшнiх няпростых
эпiдэмiялагiчных умовах — добры клопат пра
эфектыўную дзейнасць падаткаплацельшчыкаў. У Прыдзвiннi, дарэчы, абласны Савет
дэпутатаў першы ў краiне прыняў рашэнне
аб памяншэннi ў два разы стаўкi адзiнага
падатку для IП i так званых самазанятых.
I гэтыя прэферэнцыi зацвердзiлi на другi i трэцi
квартал бягучага года з 1 красавiка. Запланаваная
эканомiя для плацельшчыкаў прагназавалася на
агульную суму прыкладна 2,2 мiльёна рублёў.
Кiраўнiк абласнога парламента Уладзiмiр
ЦЯРЭНЦЬЕЎ канстатаваў на сесii, што гэта — факт
дэманстрацыi разумення з боку дзяржавы праблем бiзнесу. Падтрымка яшчэ раз пацвярджае,
што ўлада на ўсiх узроўнях гатовая своечасова
стварыць прымальныя ўмовы для бiзнесу.
Канешне, у казну будзе меней паступленняў,
але не крытычна. У падатковай iнспекцыi таксама
лiчаць, што асаблiвых страт бюджэт не панясе, бо
з часам усё можа акупiцца з лiшкам.
Начальнiк iнспекцыi Мiнiстэрства падаткаў i збораў па Вiцебскай вобласцi Валерый
ЛАБАЦЭВIЧ растлумачыў народным выбраннiкам
неабходнасць мер па падтрымцы бiзнесу. Некаторыя прадпрымальнiкi ў разгар пандэмii атрымалi
выручку, меншую ажно ў тры разы. Напрыклад,
вельмi пацярпелi ўладальнiкi пунктаў грамадскага
харчавання. Аднак гэта часовая з'ява — калi работа
будзе наладжана на звычайным узроўнi, тыя дзелавыя людзi, каму ўлада пайшла насустрач, кампенсуюць сродкi, якiя пакуль што недаплачваюць.
Акрамя панiжэння стаўкi адзiнага падатку, указ
прадугледжваў i магчымасць для мясцовых органаў улады панiжаць памер платы за арэнду зямельных участкаў для некаторых арандатараў.
Адпаведныя паслабленнi ўжо ёсць у Наваполацку,
Верхнядзвiнскiм, Пастаўскiм, Глыбоцкiм, Аршанскiм раёнах.
А яшчэ райсаветы амаль ва ўсiх раёнах паменшылi некаторым прадпрымальнiкам падатак на
нерухомасць шляхам выкарыстання панiжальных
каэфiцыентаў.
Па апошнiх звестках iнспекцыi Мiнiстэрства па
падатках i зборах па Вiцебскай вобласцi, на поўначы краiны ў рамках выканання ўказа падтрымка
аказана на суму больш за 4 мiльёны рублёў.
Добра, што сiтуацыя з распаўсюджваннем каранавiруснай iнфекцыi на сёння стала аптымiстычная.
Жыццё патроху становiцца на свае рэйкi i нармалiзуецца ва ўсiм. Нагадаю, менавiта Вiцебшчына
была сумным лiдарам у пытаннi «распаўзання»
COVID-19. Паслабленнi, якiх чакалi, аказалi рэальную дапамогу найбольш уразлiвым бiзнес-структурам. Дзелавая актыўнасць аднаўляецца. Традыцыйна можна, напрыклад, добра зарабiць падчас
мiжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскi
базар у Вiцебску», якi хутка распачнецца.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

10 ліпеня 2020 г.

Ад пытанняў ЖКГ
да заканадаўчых iнiцыятыў
Ч

ЛЕН Пастаяннай камiсii
Савета Рэспублiкi па
адукацыi, навуцы, культуры
i сацыяльным развiццi
за дзве гадзiны адказала
на пытаннi, якiя датычылiся
самых розных сфер
жыццядзейнасцi.
Так, напрыклад, да сенатара
звярнуўся пачынаючы фермер
з Добрушскага раёна. Мужчына расказаў, што два гады
займаецца развiццём фермерскай гаспадаркi. Сёння гадуе
больш за 20 авечак, дзвюх кароў, коней. Ён паведамiў, што
пакуль абмежаваны ў сродках
i не можа ў сваёй гаспадарцы
адкрыць новыя рабочыя месцы. Для далейшага развiцця
ўласнай справы неабходны
крэдыт. Аднак з атрыманнем
пазыкi ў дабрушанiна ўзнiклi
праблемы. Фермер прасiў сенатара дапамагчы разабрацца
ў сiтуацыi.
Зварот ад жыхаркi Гомеля
датычыўся закона аб валанцёрскай дзейнасцi. Жанчына,
якая сама з'яўляецца актыўным удзельнiкам валанцёрскага руху адной з грамадскiх
арганiзацый, адзначыла свое-

часовасць разгляду пытання,
што яе хвалявала. Гамяльчанка звярнулася да члена Савета Рэспублiкi з просьбай, каб
у закон уключылi прапановы
ўсiх добраахвотнiцкiх арганiзацый. Важна, на яе думку, да
прыняцця дакумента правесцi
шырокае народнае абмеркаванне, бо ён закране iнтарэсы многiх людзей з актыўнай
грамадзянскай пазiцыяй.
Iнiцыятыва ўнесцi змены ў
iснуючае заканадаўства прагучала таксама ад жыхара
Добрушскага раёна. Мужчына падкрэслiў, што клапоцiцца пра экалогiю, штогод
высаджвае дрэвы. Пры гэтым
яго турбуюць меры пакарання
для тых, хто незаконна выся-

15

БЛIЗКАЯ ЎЛАДА
Член Савета Рэспублiкi Ала СМАЛЯК
правяла прамую тэлефонную лiнiю
для жыхароў Гомельскай вобласцi

кае дрэвы, шкодзiць прыродзе. Аўтар званка прапанаваў
караць за такiя дзеi не толькi
штрафам, але яшчэ i грамадскiмi работамi — напрыклад,
прымусiць высаджваць новыя дрэвы.
На пра мой тэ ле фон най
лiнii не абышлося i без пытанняў барацьбы з распаўсюджваннем COVID-19. Так,
жы ха ры рэ гi ё на цi ка вi лi ся
практыкай прымянення паста но вы Са ве та Мi нiст раў
№ 344 «Аб змяненнi пастановы
Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 30 лiстапада
2007 года № 1650». Паводле гэтага дакумента ў пералiк захворванняў, якiя даюць
грамадзянам права на бясплатнае забеспячэнне лекамi,
што выдаюцца па рэцэптах
пры амбулаторным лячэннi,
уключана iнфекцыя, выклiканая COVID-19.
Яшчэ адзiн жыхар рэгiёна
патэлефанаваў, каб выказаць
падзяку кiраўнiцтву краiны
за прынятыя меры, якiя датычацца барацьбы супраць
каранавiруса. Мужчына адзначыў, што, на яго думку,
правiльны крок — не спыняць

работу прадпрыемстваў i арганiзацый, каб у людзей захавалася магчымасць працаваць i атрымлiваць зарплату,
выконваючы пры гэтым меры
прафiлактыкi. Таксама словы
ўдзячнасцi за прафесiяналiзм
у лячэннi хворых на COVID-19
ён адрасаваў медыцынскiм
работнiкам.
Паступiлi на прамую лiнiю
i звароты па пытаннях ЖКГ,
рамонту транспартных артэрый. Напрыклад, жыхары
дома па вулiцы Матросава ў
Гомелi звярнулiся да сенатара с просьбай дапамагчы з
рамонтам дарогi.
Па вынiках прамой лiнii
пытаннi, якiя маюць патрэбу
ў прапрацоўцы i пошуку канкрэтных рашэнняў, узятыя на
кантроль. Заяўнiкам дадуць
адказы i тлумачэннi.
— Прамыя лiнii дазваляюць пачуць праблемы людзей i дапамагчы ў iх вырашэннi. Разам з тым прыемна
чуць i iдэi па заканатворчай
дзейнасцi, словы ўдзячнасцi
за меры, якiя прымаюцца па
тых цi iншых пытаннях, — падкрэслiла Ала Смаляк.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.

РАЗАБРАЦЦА ПА СУТНАСЦI
Ж

ЫХАРЫ Гомельшчыны
ўсё часцей
выкарыстоўваюць прамыя
тэлефонныя лiнii сенатараў
як магчымасць атрымаць
кампэтэнтную параду
i дапамогу. Член Савета
Рэспублiкi Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь
Таццяна АБЕЛЬ правяла
прамую тэлефонную лiнiю
для жыхароў Гомельскага раёна.
Сужэнцы Васiль Канстанцiнавiч i Мiна Яфiмаўна Падцерабковы з аграгарадка Пакалюбiчы, што
ў Гомельскiм раёне, патэлефанавалi на прамую лiнiю з просьбай
дапамагчы адрамантаваць электрычны лiчыльнiк у iх доме. Сталыя
людзi хвалявалiся, каб з-за няспраўнасцi прыбор не стаў прычынай пажару, але да каго звяртацца, каб разабралiся з лiчыльнiкам,
не ведалi. Вырашылi патэлефанаваць на прамую лiнiю сенатара
i папрасiць дапамогi. Пасля звароту да сям'i Падцерабковых быў
выклiканы спецыялiст. З прыборам больш праблем няма.

Яшчэ адна жыхарка Гомельскага раёна — Любоў Сямёнаўна
Высянкова з аграгарадка Цярэшкавiчы — забiла трывогу пасля
збою ў рабоце гарачага водазабеспячэння яе дома. Жанчына патэлефанавала на прамую лiнiю з просьбай вырашыць
хвалюючае пытанне, бо пасля адключэння на традыцыйныя
выпрабаваннi сiстэмы падачу гарачай вады затрымалi на два
днi. На тое былi тэхнiчныя прычыны, якiя вырашылiся. Пасля
звароту да сенатара гарачае водазабеспячэнне ў доме аператыўна аднавiлi.
Мiж тым у цэлым на прамую тэлефонную лiнiю да члена
Савета Рэспублiкi Таццяны Абель паступалi звароты па самых
разнастайных пытаннях.
Сенатар адзначыла, што дзякуючы ўзаемадзеянню з Гомельскiм раённым Саветам дэпутатаў многiя праблемы ўдалося вырашыць на ўзроўнi мясцовых сельскiх i пасялковых Саветаў.
— Усе пытаннi разгледжаны згодна з дзеючым законам «Аб
зваротах грамадзян i юрыдычных асоб». На некаторыя пытаннi
дадзены адказы непасрэдна падчас правядзення прамой лiнii.
Асобныя з iх мелi даведачна-кансультатыўны характар, але
некаторыя трэба было вывучаць i прымаць рашэнне, — падкрэслiла сенатар.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.

ОАО «ГОМЕЛЬОБЛРЕКЛАМА» ФИЛИАЛ «ЭКСПЕРТ-УСЛУГА» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)
по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Транс» (продавец)
извещает (информирует) о проведении 27 июля 2020 года открытого повторного аукциона
со снижением начальной цены на 50 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
№
лота

Наименование предмета торгов

Начальная
цена продажи
имущества,
с учетом НДС
(20 %),
бел. руб.

Сумма
задатка,
с учетом НДС
(20 %),
бел. руб.

Местонахождение имущества: (лоты № № 1, 2, 3, 4, 6, 7) г. Мозырь 11 промзона Михалки, № 6г.;
(лоты № № 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13) г. Гомель, ул. Проселочная, 16а
Грузовой седельный тягач MAZ 544019 (рег. знак № АМ 3528-3), инвен8 640,84
1
864,08
тарный номер № 2054 (по бух. учету), год выпуска – 2009
Грузовой седельный тягач MAZ 544069 (рег. знак № АМ 3034-3), инвен15 779,29
2
1 577,93
тарный номер № 5073Б (по бух. учету), год выпуска – 2007.
Грузовой седельный тягач MAZ 5440В9-420-031 (рег. знак № АМ 1046-3),
10 428,25
3
1 042,83
инвентарный номер № 31460 (по бух. учету), год выпуска – 2010
Грузовой седельный тягач MAZ 5440В9-420-031 (рег. знак № АМ 2491-3),
9 162,07
4
916,21
инвентарный номер № 31459(по бух. учету), год выпуска – 2011
Грузовой седельный тягач MAZ 5440 (рег. знак № АМ 2800-3), инвентар8 138,55
5
813,86
ный номер № 3166р (по бух. учету), год выпуска – 2008
Грузовой седельный тягач MAZ 5440 В9-420-031 (рег. знак № АМ 1044-3),
10 428,25
6
1 042,83
инвентарный номер № 31458 (по бух. учету), год выпуска – 2011
Грузовой седельный тягач MAZ 5440 Е9-520-031 (рег. знак № АМ 3042-3),
13 792,66
7
1 379,27
инвентарный номер № 550009499 (по бух. учету), год выпуска – 2011
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АК 8877-3),
26 210,25
8
2 621,03
инвентарный номер № 9-175 (по бух. учету), год выпуска – 2012
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АК 7742-3),
37 340,21
9
3 734,02
инвентарный номер № 1859034 (по бух. учету), год выпуска – 2013
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АК 7772-3),
26 527,23
10
2 652,72
инвентарный номер № 1858899 (по бух. учету), год выпуска – 2013
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АМ 3188-3),
24 317,19
11
2 431,72
инвентарный номер № 9-174 (по бух. учету), год выпуска – 2012
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АМ 8878-3),
28 203,10
12
2 820,31
инвентарный номер № 9-176 (по бух. учету), год выпуска – 2012
Автобус-вагон А 0921 RADZIMICH (рег. знак № АМ 3057-3), инвентарный
6 829,20
13
682,92
номер № 31702 (по бух. учету), год выпуска – 2011

Продавец: Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029)
249-56-43, инженер транспортного цеха – Терещенко
Павел Александрович. Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на
расчетный счет Продавца (Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс»):
УНП 100325912, IBAN BY59 AKBB 3012 1369 7001 8300 0000,
BIC (SWIFT) банка AKBBBY2X в ОАО «АСБ-Беларусбанк
в Гомельском областном управлении, назначение платежа – задаток за участие в аукционе за лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи
заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона
по установленной форме с приложением необходимых
документов можно с 10 июля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга»
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается
23 июля 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов).
Заявления, поступившие после установленного срока,
не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но
не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до его
проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в
нем подано только единственным участником, объект
аукциона продается этому участнику при его согласии
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать
свое заявление на участие. Неявка участника торгов на
торги признается отказом от участия в торгах. В этих
случаях сумма внесенного им задатка возвращается
Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
проведения торгов. Победителями торгов будут признаны
участники, предложившие более высокую цену. Лица,

являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать
протокол о результатах аукциона; произвести оплату за
услуги (вознаграждение) по организации и проведению
торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
протокола; заключить договор купли-продажи в течение
20 (двадцати) календарных дней от даты подписания
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи.
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион
в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «ЭкспертУслуга» «О порядке организации и проведения аукционов
по продаже имущества и права на заключение договоров
аренды нежилых помещений (их части)»; с Положением
о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся
в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
12.07.2013 г. № 609. Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах: организатора аукциона – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by
(раздел «Аукционы»); Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь – www.gki.gov.by/
в разделе «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА».
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 23.01.2020 г. № 14 (29128);
от 04.02.2020 г. № 22 (29136). Порядок оформления
участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок
проведения аукциона размещены на официальном
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by,
www.expert-usluga.by (раздел «Аукционы»).
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56,
8 (029) 126-66-62.
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