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ОАО «УНИВЕРМАГ «СОЛИГОРСК»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

АКТИВ
Код 

строки
На конец 

года
На начало 

года

1. Долгосрочные активы

Основные средства: 110 31139 30022

Нематериальные активы 120 32 2

Доходные вложения в материальные активы 130 5349 -

Вложения во внеоборотные активы 140 111 271

Долгосрочные финансовые вложения 150 12 12

Отложенные налоговые обязательства 160 - 7

ИТОГО по разделу 1 190 36643 30314

2. Краткосрочные активы

Запасы и затраты 210 19517 17896

Расходы будущих периодов 230 28 31

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

250 1529 1490

Денежные средства 270 938 2260

ИТОГО по разделу 2 290 22012 21677

БАЛАНС (190+290) 300 58655 51991

ПАССИВ
Код 

строки
На начало 

года
На конец 

года

3. Собственный капитал

Уставный фонд 410 7760 7760

Добавочный фонд 450 24449 18496

Нераспределенная прибыль 460 3717 3818

Целевое финансирование 480 - 2

ИТОГО по разделу 3 490 35926 30076

4. Долгосрочные обязательства 590 - -

5. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 610 767 77

Кредиторская задолженность 630 21962 21828

Доходы будущих периодов 650 - 10

ИТОГО по разделу 5 690 22729 21915

БАЛАНС (490+690) 700 58655 51991

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

За январь–
декабрь 

2013 года

За январь–
декабрь 

2012 года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 

010 142 512 131 934

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ услуг

020 (112 164) (106 154)

Расходы на реализацию, управленческие расходы 050 (29763) (23833)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (010-020-050)

060 585 1 947

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 368 1516

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой  и иной деятельности

150 338 (186)

Прибыль ((убыток) до налогообложения (090+150) 160 706 1 330

Налог на прибыль 170 (205) (421)

Изменение отложенных  налоговых обязательств 180 (7) 7

Чистая прибыль 210 494 916

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый  в чистую прибыль (убыток) 

220 5 953 8 206

Информация о выплате дивидендов
Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Солигорск»! 

Решением общего собрания акционеров от 25 марта 2014 года приято решение 
о выплате дивидендов акционерам ОАО «Универмаг «Солигорск»

Выплата дивидендов производится:
работникам Общества одновременно с выплатой заработной платы путем: 
зачисления на карт-счета,  по ведомости в центральной кассе по месту нахож-
дения Общества;
иным акционерам по  ведомости в центральной кассе по месту нахождения 
Общества  либо по их заявлению высылать почтовым переводом или пере-
числять на  счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в 
пределах Республики Беларусь производить за счет средств Общества.
Период выплаты дивидендов – с 01.04.2014 года до 01.05.2014 года.

(в млн руб.)

МА ТЭ РЫ ЯЛЬ НАЯ ДА ПА МО ГА
Кі раў ні кі дзяр жаў ных уста ноў мо гуць 

аказ ваць ма ю чым па трэ бу на ву чэн цам і 
сту дэн там, якія атрым лі ва юць пра фе сій-
на-тэх ніч ную, ся рэд нюю спе цы яль ную і вы-
шэй шую аду ка цыю ў дзён най фор ме, ма-
тэ ры яль ную да па мо гу для апла ты пра ез ду 
на аў та ма біль ным транс пар це агуль на га 
ка ры стан ня рэ гу ляр ных га рад скіх зно сін, 
га рад скім элект рыч ным транс пар це і ў 
мет ра па лі тэ не. Та кая ма тэ ры яль ная да-
па мо га вы зва ля ец ца ад па да ход на га па-
да тку з фі зіч ных асоб.

Асоб на Свят ла на Шаў чэн ка па ве да-
мі ла, што ка лі па да мо ве ме ды цын ска га 
стра ха ван ня са стра ха вой ар га ні за цы-
яй Бе ла ру сі праф са юз ная ар га ні за цыя 
аплач вае за чле наў праф са ю за стра ха-
выя па слу гі, то та кі да ход вы зва ля ец ца 
ад па да ход на га па да тку з фі зіч ных асоб у 
ме жах 2 млн 285 тыс. руб лёў у год.

ВЯР ТАН НЕ ПА ДАТ КАЎ 
ПА СІС ТЭ МЕ TAX FREE

На гэ тую тэ му на кан фе рэн цыі бы ло 
за да дзе на ад ра зу не каль кі пы тан няў. 
На прык лад, гра ма дзя нін на быў за мя-
жой та вар для аса біс та га ка ры стан ня з 
афарм лен нем чэ каў Tax Free, на пад ста ве 
якіх яму вяр та ец ца су ма ПДВ, вы пла ча ная 
ім пры на быц ці та ва ру. Ці ўзні кае ў яго 
аба вя зак па да ваць пад атко вую дэк ла ра-
цыю (раз лік) па па да ход ным па да тку з 
фі зіч ных асоб з ад люст ра ван нем су мы 
вер ну та га ПДВ, ка лі па крыц цё су мы ПДВ 
па чэ ках Tax Free ажыц цяў ля ец ца бе ла-
рус кім бан кам? А ка лі чэ кі Tax Free бы лі 
ад праў ле ны па по шце на ад рас за меж най 
кам па ніі — апе ра та ра вяр тан ня ПДВ і гэ-
тая су ма вер ну та за меж най кам па ні яй на 
карт-ра ху нак гра ма дзя ні на?

— У боль шас ці кра ін све ту ў ца ну на-
бы та га ў кра ме та ва ру пер ша па чат ко ва 
ўклю ча ны па да так на да баў ле ную вар-
тасць, па мер яко га ў кож най кра і не свой. 
У той жа час за ко на мі шэ ра гу кра ін пра-
ду гле джа на, што та кі па да так аба вя за ны 
пла ціць толь кі рэ зі дэн ты гэ тых кра ін. Каб 
у за меж ных ту рыс таў бы ла маг чы масць 
ска рыс тац ца за кон ны мі льго та мі, бы ло 

ство ра на не каль кі ва ры ян таў про да жаў, 
пры якіх ПДВ аль бо не бя рэц ца зу сім, аль-
бо мо жа быць кам пен са ва ны пры ўмо ве 
вы ва зу та ва ру з кра і ны, — па тлу ма чы ла 
Свят ла на Шаў чэн ка.

Та кім чы нам, пры атры ман ні гра ма дзя-
ні нам ПДВ, вы пла ча на га ім пры на быц ці 
за мя жой та ва ру для аса біс та га ка ры стан-
ня з афарм лен нем чэ каў Tax Free, аб' ект 
па дат ка аб кла дан ня па да ход ным па дат-
кам з фі зіч ных асоб ад сут ні чае.

АБ ДА ХО ДАХ 
У НА ТУ РАЛЬ НАЙ ФОР МЕ 

І ПА КАШ ТОЎ НЫХ ПА ПЕ РАХ
Спе цы я ліст па ве да мі ла, што сё ле та 

пад атко вая ба за па да тку з фі зіч ных асоб 
у да чы нен ні да да хо даў, атры ма ных у на-
ту раль най фор ме, пры ад сут нас ці рэ гу ля-
ва ных роз ніч ных цэн пры ма ец ца ў па ме-
ры кош ту, што вы зна ча ны ар га ні за цы я мі 
і ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі на 
да ту на лі чэн ня пла цель шчы ку да хо ду.

Удас ка на ле ны па ра дак па дат ка аб кла-
дан ня да хо даў фі зіч ных асоб, атры ма ных 
па апе ра цы ях з каш тоў ны мі па пе ра мі і 
фі нан са вы мі ін стру мен та мі тэр мі но вых 
здзе лак, у су вя зі з чым ар ты кул 160 Пад а-
тко ва га ко дэк са вы кла дзе ны ў но вай рэ-
дак цыі. Яна вы зна чае фі нан са вы ін стру-
мент тэр мі но вых здзе лак, вы твор ных 
фі нан са вых ін стру мен таў, уста наў лі вае, 
што пры зна ец ца да хо да мі па апе ра цы ях з 
каш тоў ны мі па пе ра мі, ба зіс ным ак ты вам 
фі нан са вых ін стру мен таў тэр мі но вых здзе-
лак і вы дат ка мі па та кіх апе ра цы ях. Гэ ты 

да ку мент рэг ла мен туе па ра дак вы зна чэн-
ня пад атко вай ба зы, а так са ма вы лі чэн не 
і вы пла ту па да ход на га па да тку з фі зіч ных 
асоб па та кіх здзел ках.

ПАД АТКО ВЫЯ ВЫ ЛІ КІ 
ПРЫ БУ ДАЎ НІЦ ТВЕ ЖЫЛ ЛЯ

Спа да ры ня Шаў чэн ка ад зна чы ла, што 
ў ар ты кул 166 Пад атко ва га ко дэк са ўне-
се ны шэ раг да паў нен няў. Ця пер пла цель-
шчы ку і чле нам яго сям'і, якія ста яць на 
ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл-
лё вых умоў, пра да стаў ля ец ца ма ё мас ны 
пад атко вы вы лік на бу даў ніц тва ква тэ ры 
шля хам на быц ця жыл лё вых аб лі га цый у 
ме жах па ме ру гра шо вых срод каў, што пад-
ля га юць уня сен ню ў апла ту кош ту жы ло га 
па мяш кан ня шля хам на быц ця жыл лё вых 
аб лі га цый. Гэ ты кошт ука за ны ў да га во ры, 
дзе пра ду гледж ва ец ца бу даў ніц тва жы ло га 
па мяш кан ня для ўла даль ні ка жыл лё вых аб-
лі га цый. Ін шы мі сло ва мі, пры вы ка нан ні ўсіх 
ін шых умоў пла цель шчык мае пра ва на та кі 
вы лік з мо ман ту фак тыч на га ажыц цяў лен-
ня ім рас хо даў на на быц цё жыл лё вых аб лі-
га цый. Ра ней та кі вы лік да ваў ся з мо ман ту 
пад пі сан ня ба ка мі ак та пры ём кі-пе ра да чы 
жы ло га па мяш кан ня.

Для пра да стаў лен ня та ко га ма ё мас на-
га пад атко ва га вы лі ку пла цель шчык і чле-
ны яго сям'і да дат ко ва па він ны пра да ста-
віць пад атко ва му аген ту або пад атко ва му 
ор га ну ко піі да га во ра, які пра ду гледж вае 
бу даў ніц тва жы ло га па мяш кан ня для ўла-
даль ні ка жыл лё вых аб лі га цый, а так са ма 
да ку мен ты, якія па цвяр джа юць фак тыч-
ныя вы дат кі на на быц цё жыл лё вых аб-
лі га цый.

Сё ле та та кі ж па ра дак па вы зна чэн-
ні ма ё мас на га пад атко ва га вы лі ку для 
«чар га ві коў» дзей ні чае і ў да чы нен ні да 
рас хо даў на па га шэн не крэ ды таў бе ла-
рус кіх бан каў, па зык, якія атры ма ны ад 
бе ла рус кіх ар га ні за цый і (або) бе ла рус-
кіх ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў 
(уклю ча ю чы пра цэн ты па іх, за вы клю-
чэн нем пра цэн таў, што вы плач ва юц ца 
за ня свое ча со вае вяр тан не крэ ды таў і 
па зык або ня свое ча со вую вы пла ту пра-
цэн таў па іх).

Ін шы мі сло ва мі, сё ле та для мэт па-
дат ка аб кла дан ня па да ход ным па дат кам 
з фі зіч ных асоб рас хо ды на на быц цё 
жыл лё вых аб лі га цый пры раў ноў ва юц ца 
да вы дат каў на бу даў ніц тва ква тэ ры. 

Пад рых та ваў 
Сяр гей КУР КАЧ

�

«ПРЭ ЗІ ДЭНТ ПА ВІ НЕН БЫЦЬ 
СА СВА ІМ НА РО ДАМ, 

ЯК БЫ НІ БЫ ЛО ЦЯЖ КА»
Аляк сандр Лу ка шэн ка даў ін тэр в'ю 
для ўкра ін скай тэ ле пра гра мы «Шус тэр Lіve»

Зроб ле ныя пад час ад ка заў на пы тан ні прад-
стаў ні коў прэ сы за явы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
вы клі ка лі вя лі кую ці ка васць ва Укра і не.
Са вік Шус тэр, аў тар і вя ду чы ад ной з най больш 

па пу ляр ных, дэ ма кра тыч ных і сва бо да лю бі вых 
укра ін скіх тэ ле пе ра дач «Шус тэр Lіve», па пра сіў 
Аляк санд ра Лу ка шэн ку ад ка заць на на дзён ныя, 
ня хай ча сам і не пры ем ныя, пы тан ні, па ве дам ляе 
БЕЛ ТА. У час ін тэр в'ю ў тым лі ку за кра на ла ся тэ ма 
ад каз нас ці кі раў ні ка дзяр жа вы за лёс кра і ны і яе на-
ро да. «Што ты чыц ца Яну ко ві ча: ну, які ён для мя не 
прэ зі дэнт? Вось апош няе яго вы ступ лен не: «Та ва-
ры шы, спа да ры, я жы вы, зда ро вы, я га лоў на ка ман-
ду ю чы Уз бро е ны мі Сі ла мі». Ад ра зу пы тан не: «А дзе 
твая ар мія?» — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Прэ зі дэнт па ві нен быць са сва ім на ро дам, як бы ні 
бы ло цяж ка. На ват ка лі ў ця бе заўт ра бу дуць стра ляць 
і ця бе за б'юць — твой лёс та кі. Ты, зна чыць, па ві нен 
пры нес ці ся бе ў ах вя ру... Але ні тва ім сяб рам, ні тва ім 
сва я кам, ні тва ім сы нам за ця бе со рам на по тым не 
бу дзе. Вось мой па ды ход», — адзначыў Прэзідэнт.

ПАД ІЛЬ ГО ТЫ ТРА ПІ ЛІ 
І ЖЫЛ ЛЁ ВЫЯ АБ ЛІ ГА ЦЫІ

Па да ход ны па да такПа да ход ны па да так  ��

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
А вось ства рэн не прад пры ем ства па пе ра пра цоў цы ба та рэ ек 

у кра і не па куль не апраў да на. Каб яго па бу да ваць, не аб ход на 
са браць 100 тон ба та рэ ек за год. Па куль што ў кра і не са бра на 
27 тон за тры га ды. Та му раз гля да ец ца пы тан не аб іх пе ра пра-
цоў цы ў Ра сіі.

Па сло вах мі ніст ра, яшчэ не да стат ко ва ахоп ле на сфе ра пры-
ёму дру гас най сы ра ві ны ў на сель ніц тва. Так са ма па куль ёсць 
праб ле мы па пе ра пра цоў цы скла да най бы та вой тэх ні кі.

«Мы раз гля да лі гэ та пы тан не з ганд лё вы мі сет ка мі, і яны 
за ці каў ле ны ў тым, каб лю дзі зда ва лі ім ста ры тэ ле ві зар ці ха-
ла дзіль нік і атрым лі ва лі зніж ку на но вы», — ска заў мі ністр.

Уво гу ле ж у Бе ла ру сі ўтвараецца пры клад на 3,7 млн тон ад-
хо даў за год, і па куль што з іх пе ра пра цоў ва ец ца кры ху больш за 
12%. Гэ тую ліч бу мож на па вя лі чыць удвая — больш дру гас най 
сы ра ві ны ў ка му наль ных ад хо дах ня ма. Для гэ та га на сель ніц тва 
па він на ба чыць вы га ду ад зда чы сы ра ві ны. Апроч та го, вя дзец ца 
ра бо та па асоб ным збо ры дру гас ных рэ сур саў. Зрэш ты, апош няя 
па куль на ла джа на не дас ка на ла, бо мно гія жыль цы ка рыс та юц ца 
смец цеп ра во да мі ў да мах, што ро біць не маг чы мым асоб ны збор 
смец ця. Па сло вах мі ніст ра, на за вар ван не смец цеп ра во да лю-
дзі ідуць не ах вот на. Та му ця пер рас пра цоў ва ец ца пы тан не пра 
ўста ля ван не так зва на га двух ста вач на га та ры фу: ка лі ў два ры 
ста яць кан тэй не ры для асоб на га збо ру друг рэ сур саў і за вар ва-
ец ца смец цеп ра вод, та рыф бу дзе ні жэй шы, чым пры на яў нас ці 
смец це вай шах ты.

У кра і не рэа лі зу ец ца «Дзяр жаў ная пра гра ма збо ру і пе ра-
пра цоў кі дру гас най сы ра ві ны ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь на 2009 
— 2015 га ды», якую з 2013 го да ка ар ды нуе Мін жыл кам гас. З 
па чат ку дзе ян ня пра гра мы аб' ёмы збо ру па пе ры па вя лі чы лі ся 
на 161%, шкла — на 222%, па лі мер ных ад хо даў — на 194%.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

РА ЗУМ НАЕ СПА ЖЫ ВАН НЕ

Аб прак ты цы пры мя нен ня норм Пад атко ва га ко дэк са Бе ла ру сі, якія ты-
чац ца па дат ка аб кла дан ня да хо даў на сель ніц тва, і аб асноў ных на ві нах 
2014 го да ў па рад ку вы зна чэн ня пад атко вай ба зы і пра да стаў лен ня пад а-
тко вых вы лі каў рас ка за ла пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА 
на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня па дат ка аб кла дан ня фі зіч ных 
асоб Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах Свят ла на ШАЎ ЧЭН КА.

БЕЛ КАРТ вы хо дзіць 
за ме жы кра і ны

Мно гія ўла даль ні кі карт кі «Бел Карт», ка лі вы яз джа лі за мя жу, 
аба вяз ко ва су ты ка лі ся з тым, што для без на яў ных раз лі каў «за кар-
до нам» трэ ба бы ло за во дзіць асоб ную карт ку, якая пра ца ва ла б у 
між на род най пла цеж най сіс тэ ме. Та му ру бам паў ста ла пы тан не аб 
тым, каб ства рыць ка бэй джын га вую бан каў скую карт ку. Ад мет насць 
яе ў тым, што яна мо жа пра ца ваць ад на ча со ва ў дзвюх пла цеж ных 
сіс тэ мах — як на цы я наль най, так і між на род най.

— Мы пер шы мі ў кра і не пра па ноў ва ем ці ка вы пра дукт — ка бэй джын-
га вую карт ку «БЕЛ КАРТ-Maestro», — га во рыць на мес нік стар шы ні праў-
лен ня Бе ла рус бан ка Тац ця на МІ ХАЙ ЛОЎ СКАЯ. — Знеш не яна ад роз ні-
ва ец ца тым, што на ёй зна хо дзяц ца ла га ты пы гэ тых дзвюх сіс тэм. Але ку ды 
боль шыя ад роз нен ні функ цы я наль ныя. Да гэ туль жа сіс тэ ма «БЕЛ КАРТ» 
пра ца ва ла толь кі ўнут ры кра і ны. Гэ та хут ка ста не гіс то ры яй: но вая карт ка 
да зво ліць ай чын най сіс тэ ме вый сці на між на род ны ры нак. З яе да па мо гай 
за мя жой мож на бу дзе раз ліч вац ца, спа кой на зды маць гро шы ў бан ка ма-
тах — зу сім як і ў Бе ла ру сі. Праў да, яна за дар ма да вац ца не бу дзе. Але 
і да ра гой яе на зваць нель га. Так, сён ня кошт карт кі «БЕЛ КАРТ-Maestro» 
тэр мі нам дзе ян ня ў тры га ды скла дае 50-60 ты сяч руб лёў.

— На ват у су свет най прак ты цы гэ тыя су мес ныя пра ек ты су стра ка юц ца ня-
час та, — га во рыць ды рэк тар та ва рыст ва «Пла цеж ная сіс тэ ма БЕЛ КАРТ» 
Аляк сандр СОТ НІ КАЎ. — Што ўжо ка заць пра на шу кра і ну, дзе праект з'яў ля-
ец ца ўні каль ным... Але дзя ку ю чы яму на рэш це бу дзе раз бу ра ны даў ні стэ рэа-
тып аб тым, што карт кі на шай сіс тэ мы з'яў ля юц ца вы ключ на зар плат ны мі.

Асаб лі васць ка бэй джын га вай карт кі яшчэ і ў тым, што яна бу дзе ад па-
вя даць усім сту пе ням аба ро ны па су свет ных стан дар тах. Акра мя маг ніт най 
па ла сы, у яе бу дзе ўбу да ва ны чып. За шыф ра ва ную ін фар ма цыю, якая ў 
ім зна хо дзіц ца, ска пі ра ваць зло дзею амаль што не маг чы ма.

Ад нак ма ла вы пус ціць карт кі з чы пам — трэ ба яшчэ і пад рых та ваць 
ад па вед ную інф ра струк ту ру. Та му ад усіх бан каў-эк ва е раў бу дуць па тра-
ба ваць, каб пра грам нае аб ста ля ван не, бан ка ма ты, ін фа кі ёс кі і пла цеж ныя 
тэр мі на лы з на ступ на га го да пра ца ва лі з карт ка мі з мік ра пра цэ са рам.

Бе ла рус банк стаў пер ша пра ход цам у аб' яд нан ні ай чын най і між на род най 
пла цеж най сіс тэм. Але што ра біць клі ен там ін шых бан каў, якія ма юць карт ку 
«Бел Карт»? Ці змо гуць яны ад чуць на са бе зруч насць но ва га сэр ві су?

— На ша па гад нен не з сіс тэ май MasterCard ад кры тае, — га во рыць 
Аляк сандр Сот ні каў. — Тры буй ныя бе ла рус кія бан кі ўжо іні цы я ва лі рас-
пра цоў ку ана ла гіч на га пра ек та. Але па вя до мых пры чы нах мы па куль іх 
на зваць не мо жам...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Гро шыГро шы  ��

МА Ё МАСЦЬ БЫ ЛО ГА КІ РАЎ НІ КА 
«БЕЛ ЛЕГП РА МА» АРЫШ ТОЎ ВА ЮЦЬ

След чы ка мі тэт пры мае ме ры па кам пен са цыі стар шы-
нёй кан цэр на «Бел легп рам» і ды рэк та рам ААТ «Сло нім ская 
кам воль на-пра дзіль ная фаб ры ка», якія за тры ма ны за ха-
бар ніц тва, шко ды дзяр жа ве.

У пры ват нас ці, след чыя ўжо кан фіс ка ва лі больш за 1 млн 
до ла раў, за ла тыя зліт кі, два аў та ма бі лі агуль ным кош там больш 
за 130 ты сяч до ла раў, тры ква тэ ры ў Мін ску, мност ва да ра гой 
бы та вой і арг тэх ні кі. Ця пер, па вод ле слоў афі цый на га прад-
стаў ні ка След ча га ка мі тэ та Юліі ГАН ЧА РО ВАЙ, пра во дзіц ца 
ра бо та па на кла дан ні арыш ту на гэ ту ма ё масць. Рас сле да ван не 
кры мі наль най спра вы пра цяг ва ец ца. За тры ма ны тры ха ба ра-
да валь ні кі — кі раў ні кі ка мер цый ных струк тур, якія ўдзель ні ча лі 
ў ма дэр ні за цыі прад пры ем стваў кан цэр на. Усім фі гу ран там 
кры мі наль най спра вы прад' яў ле ны аб ві на вач ван ні. Служ бо вым 
асо бам — у атры ман ні ха ба раў, прад стаў ні кам суб' ек таў гас па-
да ран ня — у да чы ха ба раў. Прад стаў ні кі ка мер цый ных струк тур 
так са ма зна хо дзяц ца пад вар тай.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.Фо
та
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Каб у за меж ных ту рыс таў бы ла 
маг чы масць ска рыс тац ца 
за кон ны мі льго та мі, бы ло 
ство ра на не каль кі ва ры ян таў 
про да жаў, пры якіх ПДВ аль бо не 
бя рэц ца зу сім, аль бо мо жа быць 
кам пен са ва ны пры ўмо ве вы ва зу 
та ва ру з кра і ны.

АНА ТОЛЬ РУ БІ НАЎ УЗ НА ГА РО ДЖА НЫ 
ОР ДЭ НАМ АЙ ЧЫ НЫ ІІІ СТУ ПЕ НІ

За плён ную і доб ра сум лен ную пра цу, ак тыў-
ную дзяр жаў ную і гра мад скую дзей насць, знач ны 
аса біс ты ўклад у раз віц цё за ка на даў ства, пар ла-
мен та рыз му і між пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі Ана толь Ру бі наў уз на га ро джа ны ор дэ нам 
Ай чы ны ІІІ сту пе ні. Ад па вед ны ўказ Прэ зі дэнт Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 26 са ка ві ка, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра. Кі раў нік 
дзяр жа вы так са ма пад пі саў рас па ра джэн не, у ад-
па вед нас ці з якім Па дзя ка Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь аб' яў ле на ра бот ні кам роз ных сфер.


