Інспекцыя
МПЗ
Рэспублікі
Беларусь па Гомельскім раёне
Інспекцыя Міністэрства па падатках
Беларусь па Гомельскім раёне

і

зборах

Рэспублікі

АДЗІНЫ РЭЕСТР падатковых кансультантаў
Рэжым працы структурных падраздзяленняў i службовых асоб
інспекцыі МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне, якія
ажыццяўляюць адміністрацыйныя працэдуры ў дачыненні да
фізічных асоб:
у інспекцыі МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне
Адрас:

Гомельская вобласць, г. Гомель, вул. Герцэна, д. 42.

Начальнік інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах
Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне:
Барыскіна Марына
Георгіеўна
Рэжым працы:

панядзелак-пятніца з 8.00 да 19.00

Адказныя за прыём зацікаўленых
адміністрацыйных працэдур
Прозвішча,
уласнае імя, імя
па бацьку
службовай асобы

Пасада

асоб

для

ажыццяўлення

Нумар
Нумар
тэлефона кабінета

Швед Андрэй
Міхайлавіч

Начальнік упраўлення
падаткаабкладання
фізічных асоб

Ксяндзова Таццяна
Вячаславаўна

Намеснік начальніка
ўпраўлення – начальнік
аддзела маёмасці
фізічных асоб

Пікус Наталля
Пятроўна

Начальнік аддзела
даходаў фізічных асоб

Борах Алеся
Валянцінаўна
Якубава Юлія
Уладзіміраўна

Намеснік начальніка
аддзела маёмасці
фізічных асоб
Намеснік начальніка
аддзела даходаў
фізічных асоб

Старацітарава Іна

Галоўны дзяржаўны

Міхайлаўна

падатковы інспектар

Вярбіцкая Іна
Валер’еўна

Галоўны дзяржаўны
падатковы інспектар

80232245996

103

Архіпенка
Вікторыя
Анатольеўна
Кірыенка Дар’я
Сяргееўна

вядучы рэферэнт

вядучы рэферэнт

Рагаўцова
Анастасія
Лявонцьеўна

Галоўны дзяржаўны
падатковы інспектар

Жураўлёва
Святлана
Міхайлаўна

вядучы рэферэнт

Папярэдні запіс на прыём і папярэдняе кансультаванне грамадзян
ажыццяўляе Борах Алеся Валянцінаўна, намеснік начальніка
аддзела маёмасці фізічных асоб (тэл. 8 (0232) 24 59 96, каб.
103) з рэжымам працы ў працоўныя дні з 8-30 да 13-00, з 14-00

да 17-30, а ў яе адсутнасць дзяжурны інспектар (тэл. 8 (0232)
24 53 64, каб. 105).
Пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца
падатковымі органамі па заявах грамадзян, зацверджаны Указам
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200,
у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 20 студзеня
2017 г. № 21 . З названым пералікам можна азнаёміцца на
сайце http://www.nalog.gov.by ,выбраўшы раздзел «Адно акно».
Адрас аддзела: 247131, г. Ветка, Красная плошча, д. 7
Рэжым працы: панядзелак – пятніца з 8.00 да 19.00
Адказныя

за

прыём

зацікаўленых

асоб

для

ажыццяўлення

адміністрацыйных працэдур:
Прозвішча, уласнае імя,
імя па бацьку службовай
асобы

Пасада

Лысы Андрэй Яўгенавіч

Намеснік начальніка інспекцыі –
начальнік аддзела па працы з
плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне

Герасіменка Марына
Віктараўна

Намеснік начальніка аддзела па
працы з плацельшчыкамі па
Веткаўскім раёне

Кужэлка Марыя Іванаўна

Галоўны дзяржаўны падатковы
інспектар аддзела па працы з
плацельшчыкамі

Архіпенка Вікторыя
Анатольеўна

Вядучы рэферэнт аддзела па працы з
плацельшчыкамі

Нумар тэлефона

8 (02330) 4 24 81

Нумар
кабінета

1-1

Папярэдні запіс на прыём і папярэдняе кансультаванне грамадзян
ажыццяўляе Архіпенка Вікторыя Анатольеўна , вядучы рэферэнт
аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне (тэл.
8-02330-42481, каб.1-1) з рэжымам працы ў працоўныя дні з 8-30
да 13 -00, з 14-00 да 17-30, а ў яе адсутнасць дзяжурны
інспектар (тел.8-02330- 42381, каб.1-1).
З пералікам адміністрацыйных працэдур , што ажыццяўляюцца
падатковымі органамі па заявах грамадзян, устаноўленых Указам
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 № 200 (са
зменамі і дапаўненнямі), можна азнаёміцца на сайце
Міністэрства
па
падатках
і
зборах
Рэспублікі

Беларусь http://www.nalog.gov .by / ru / , выбраўшы раздзел
«Адно акно».
Графік асабістага прыёму грамадзян, у тым ліку індывідуальных
прадпрымальнікаў, а таксама прадстаўнікоў юрыдычных асоб
кіраўніцтвам інспекцыі на 2019 г.
Прозвішча,
Пасада

імя, імя па
бацьку

Дні прыёму

Час
прыёму

Адрас, нумар
кабінета, нумар
тэлефона
г. Гомель,

Начальнік
інспекцыі

БАРЫСКІНА
Марына
Георгіеўна

Першы намеснік

Лукаш

начальніка
інспекцыі

Святлана
Вячаславаўна

Намеснік
начальніка

ГЛЕБЕЦ
Таццяна

інспекцыі

Уладзіміраўна

1-я серада

8.00 –

месяца

13.00

2-я серада
месяца
5-я серада
ліпеня
3я серада
месяца,
5-я серада
кастрычніка

вул. Герцэна,
д.42
каб.202,
8-0232-24-53-89

8.00 –

г. Гомель,
вул. Герцэна,

13.00
– // –

д.42
каб.203,
8-0232-24-53-43

8.00 –
13.00
– // –

г. Гомель,
вул. Герцэна,
д.42
каб.302,
8-0232-24-54-80

Намеснік
начальніка
інспекцыі –
начальнік
аддзела па
працы з
плацельшчыкамі
па Веткаўскім

Лысы
Андрэй
Яўгенавіч

2-я серада
месяца
4-я серада
месяца

8.00 –
13.00

г. Ветка,
Красная плошча,
д.7 каб.1-1,
8-02330-42-473

раёне

Папярэдні запіс грамадзян, уключаючы індывідуальных
прадпрымальнікаў, а таксама прадстаўнікоў юрыдычных асоб на
асабісты прыём да кіраўніцтва інспекцыі ажыццяўляецца старшым
інспектарам Раманцовай Таццянай Аляксееўнай з 8.30 да 13.00 і

з 14.00 да 17.30, панядзелак-пятніца:
– пры асабістым наведванні інспекцыі – у прыёмнай інспекцыі
МПЗ па Гомельскім раёне па адрасе: г. Гомель, вул. Герцэна,
д.42, каб.201;
– па тэлефоне (80232) 24-53-89;
–
на
партале
МПЗ
( www.portal.nalog.gov.by )

Рэспублікі

Беларусь

Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму начальніка
інспекцыі МПЗ па Гомельскім раёне асабісты прыём ажыццяўляе
асоба, якая выконвае яго абавязкі. Калі на адзіны дзень
асабістага прыёму прыпадае дзяржаўнае свята або святочны
дзень, аб’яўлены Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь непрацоўным,
адзіны дзень асабістага прыёму пераносіцца на наступны за ім
рабочы дзень.
Структурныя падраздзяленні Інспекцыі Міністэрства па падатках
і зборах Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне
Рэжым працы структурных падраздзяленняў i службовых асоб
інспекцыі МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне, якія
ажыццяўляюць адміністрацыйныя працэдуры ў адносінах да
юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў:
у інспекцыі МПЗ РБ па Гомельскім раёне
Прозвішча,
уласнае імя, імя
па бацьку
службовай асобы

Пасада

Нумар
тэлефона

Нумар
кабінета

Мельнік Яўгенія
Юр’еўна
Лось Наталля
Васільеўна

Начальнік
аддзела ўліку
арганізацый і
індывідуальных
прадпрымальнікаў
Намеснік
начальніка
аддзела ўліку
арганізацый і
індывідуальных
прадпрымальнікаў

8 (0232)
245492

305

Папярэдні запіс на прыём і папярэдняе кансультаванне юрыдычных
асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў ажыццяўляе начальнік
аддзела ўліку арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў
інспекцыі МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне Мельнік
Яўгенія Юр’еўна (тэл. 8 (0232) 245503, каб.305) з рэжымам
працы ў працоўныя дні з 8-30 да 13-00, з 14-00 да 17-30, у яе
адсутнасць Лось Наталля Васільеўна, намеснік
аддзела (тэл. 8 (0232) 245492, каб.305).

начальніка

Пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца
дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да
юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, зацверджаны
пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага
2012 г. № 156 “Аб зацвярджэнні адзінага пераліку
адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі
органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да юрыдычных асоб
і індывідуальных прадпрымальнікаў, унясенні дапаўненні ў
пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 лютага
2009 г. № 193 і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь »(са зменамі і
дапаўненнямі, далей – адзіны пералік). З названым пералікам
можна азнаёміцца на сайце http://www.nalog.gov.by ,выбраўшы
раздзел «Адно акно».
Пры часовай адсутнасці ў адзіныя дні асабістага прыёму
начальніка інспекцыі МПЗ асабісты прыём ажыццяўляе асоба, якая

выконвае яго абавязкі. Пры часовай адсутнасці ў дзень
асабістага прыёму намесніка начальніка МПЗ Рэспублікі Беларусь
па Гомельскім раёне асабісты прыём ажыццяўляе асоба, якая
выконвае яго абавязкі.
Калі на адзіныя дні асабістага прыёму прыпадае дзяржаўнае
свята або святочны дзень, аб’яўлены Прэзідэнтам Рэспублікі
Беларусь непрацоўным, адзіны дзень асабістага прыёму
пераносяцца на наступны за ім рабочы дзень.
Папярэдні запіс грамадзян, у тым ліку індывідуальных
прадпрымальнікаў, а таксама прадстаўнікоў юрыдычных асоб на
прыём ажыццяўляецца з 08.30 да 13.00 і з 14.00 да 17.30,
панядзелак – пятніца:
– пры асабістым наведванні інспекцыі ў прыёмнай інспекцыі МПЗ
па Гомельскім раёне кабінет № 201 (2 паверх);
– па тэлефоне: (80232) 24 53 89.
«Гарачая
характару

лінія»

па

пытаннях

даведачна-кансультацыйнага

Час працы: панядзелак-пятніца з 8-30 да 13-00, з 14-00 да
17-30
тэлефон 8-0232-24-53-89
Па тэлефоне «гарачай лініі» можна атрымаць даведачнакансультацыйную інфармацыю па пытаннях, якія адносяцца да
кампетэнцыі падатковых органаў. У адпаведнасці з пастановай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2012 г. №
667 “Аб некаторых пытаннях работы са зваротамі грамадзян і
юрыдычных асоб” звароты, якія паступілі на «гарачую лінію», не
падлягаюць уліку.
«Тэлефон па растлумачанні заканадаўства»
Час працы: панядзелак-пятніца з 8-30 да 13-00, з 14-00 до17-30

Тэлефоны 8-0232-24-54-37, 8-0232-24-54-69
Звяртаем увагу, што па ўказаным тэлефоне
растлумачанні заканадаўства прадастаўляецца
арганізацый.

паслуга па
толькі для

Паслуга па растлумачанні заканадаўства па тэлефоне фізічным
асобам і індывідуальным прадпрымальнікам прадастаўляецца пры
іх звароце ў кантакт-цэнтр.
Пытанні, па якіх
Найменне
інспекцыі

Месцазнаходжанне
інспекцыі

ажыццяўляецца
растлумачанне
падатковага
заканадаўства

Пасада, імя, імя па
бацьку спецыяліста,
які ажыццяўляе
тлумачэнне
падатковага
заканадаўства

Нумар
тэлефона для
кансультацый

Тэрміны

Начальнік

прадстаўлення

упраўлення ўліку

падатковых
дэкларацый,

падаткаў Каваленка
Алена Уладзіміраўна

8 (0232)

тэрміны выплаты

Начальнік аддзела

245354

падаткаў, парадак ўліку арганізацый і
пастаноўкі на

індывідуальных

падатковы ўлік,

прадпрымальнікаў

суб’ектамі
гаспадарання

Мельнік Яўгенія
Юр’еўна

8 (0232)
245503

Начальнік
упраўлення
кантрольнай работы
Падаткаабкладанне

Інспекцыя
Міністэрства

246021,

юрыдычных асоб і

вул. Герцэна,

індывідуальных

д.42, г. Гомель

прадпрымальнікаў

Глебец Таццяна
Уладзіміраўна
Начальнік аддзела
кантролю
індывідуальных

па падатках

прадпрымальнікаў

і зборах

Жураўская Альбіна

Рэспублікі

Сяргееўна

Беларусь па
Гомельскім

Начальнік
упраўлення

раёне

падаткаабкладання
фізічных асоб Швед
Падаткаабкладанне
фізічных асоб

Андрэй Міхайлавіч
Начальнік аддзела
падаткаабкладання
маёмасці фізічных

8 (0232)
245480
8 (0232)
257682

8 (0232)
245373
8 (0232)
245521

асоб Ксяндзова
Таццяна
Вячаславаўна
Намеснік начальніка

Аддзел па працы

інспекцыі-

з плацельшчыкамі
па Веткаўскім

Падаткаабкладанне

раёне,

плацельшчыкаў па

Чырвоная Плошча, Веткаўскім раёне
7,247121, г.
Ветка

начальнік аддзела
па працы з

8 (02330)

плацельшчыкамі па

42473

Веткаўскім раёне
Лысы Андрэй
Яўгенавіч

Па пытаннях, якія патрабуюць прыняцця мер рэагавання, у межах
кампетэнцыі, у інспекцыі маецца тэлефон даверу 8 (0232)
24-55-17.

ГРАФІК правядзення «прамых» тэлефонных ліній інспекцыі МПЗ
Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне на красавік 2019 года
Пасада,
прозвішча, імя,
імя па бацьку

Дата
Час
правядзення правядзення

Нумар
тэлефона

Тэма
правядзення
Па

Начальнік
інспекцыі
Барыскіна Марына
Георгіеўна

2019/04/03 14.00-17.00

24-53-89

пытаннях,
якія
ўваходзяць
у
кампетэнцыю
інспекцыі

Першы намеснік
начальніка ІМПЗ
Лукаш Святлана
Вячаславаўна

Па
пытаннях,
якія
2019/04/10 14.00-17.00

24-53-43

ўваходзяць
у
кампетэнцыю
інспекцыі
Па

Намеснік
начальніка ІМПЗ
Глебец Таццяна
Уладзіміраўна

Намеснік
начальніка ІМПЗ
Лысы
Андрэй Яўгенавіч

2019/04/17 14.00-17.00

24-54-37

пытаннях,
якія
ўваходзяць
у
кампетэнцыю
інспекцыі
Па
пытаннях,
якія

2019/04/10
14.00-17.00 8-02330-4-24-73 ўваходзяць
2019/04/24
у
кампетэнцыю
інспекцыі

Інспекцыя МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне
ажыццяўляе кансультаванне грамадзян у буднія дні з 8.30 да
17.30

Пасада, імя, імя па
Пытанні, па якіх
бацьку спецыяліста,
ажыццяўляецца
Нумар
Месцазнаходжанне
які ажыццяўляе
тлумачэнне
тэлефона для
інспекцыі
тлумачэнне
падатковага
кансультацый
падатковага
заканадаўства
заканадаўства

Тэрміны
прадстаўлення
падатковых
дэкларацый,
тэрміны выплаты
падаткаў, парадак
пастаноўкі на
падатковы ўлік,
суб’ектамі
гаспадарання

Начальнік
упраўлення ўліку
падаткаў
Каваленка Алена
Уладзіміраўна
Начальнік аддзела
ўліку арганізацый і
індывідуальных

8 (0232)
245354
8 (0232)
245492

прадпрымальнікаў
Лось Наталля
Васільеўна
Намеснік начальніка

Падаткаабкладанне
246021,
вул. Герцэна, д. юрыдычных асоб і
індывідуальных
42,
г. Гомель

прадпрымальнікаў

інспекцыі
Лукаш Святлана
Вячаславаўна

8 (0232)

Начальнік аддзела

245437
8 (0232)

камеральных
праверак

245381

Луцэнка Сяргей
Аляксандравіч
Начальнік
упраўлення
падаткаабкладання
фізічных асоб
Падаткаабкладанне
фізічных асоб

Швед Андрэй
Міхайлавіч

8 (0232)
245373

Начальнік аддзела
падаткаабкладання

8 (0232)
245521

маёмасці фізічных
асоб
Ксяндзова Таццяна
Вячаславаўна

Намеснік начальніка

Аддзел па працы
з плацельшчыкамі
па Веткаўскім
раёне,

Падаткаабкладанне
плацельшчыкаў па

Чырвоная Плошча, Веткаўскім раёне
7,247121, г.
Ветка

інспекцыіначальнік аддзела
па працы з
плацельшчыкамі па
Веткаўскім раёне

8 (02330)
42473

Лысы Андрэй
Яўгенавіч

Кніга заўваг і прапаноў
Інспекцыя МПЗ па Гомельскім раёне

(г.Гомель, ул.Герцена, 42)

Адказны за вядзенне кнігі заўваг і прапаноў (прозвішча, імя,
імя па бацьку, пасада, службовы тэлефон) – Лукаш Святлана
Вячаславаўна , першы намеснік начальніка інспекцыі, тэл. 8
(0232) 24 53 43 , на час адсутнасці – Сарокіна Таццяна
Мікалаеўна , галоўны спецыяліст аддзела прававой і кадравай
работы, тэл. 8 (0232) 24 53 55
Месцазнаходжанне кнігі заўваг і прапаноў (юрыдычны адрас,
нумар кабінета) – г.Гомель, ул.Герцена 42, каб. №107
Пры ажыццяўленні прыёму плацельшчыкаў кіраўніцтвам інспекцыі
МПЗ кніга заўваг і прапаноў знаходзіцца ў асобы, якая
ажыццяўляе прыём плацельшчыкаў .
Пісьмовы зварот можа быць накіраваны ў інспекцыю МПЗ па
Гомельскім раёне па адрасе: вул. Герцэна, 42, г. Гомель,
246021.
Аддзел па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне (г.Ветка,
Чырвоная Плошча, 7)
Адказным за вядзенне кнігі заўваг і прапаноў з’яўляецца
намеснік начальніка інспекцыі – начальнік аддзела па працы з
плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне Лысы Андрэй Яўгенавіч ,
тел.8 (02330) 4 24 73, (на час адсутнасці – намеснік
начальніка аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім

раёне Герасіменка Марына Віктараўна , тел.8 (02330) 4 24 74).
Месцазнаходжанне кнігі заўваг і прапаноў – г. Ветка, Чырвоная
Плошча, 7, каб. №1-1.
Кніга заўваг і прапаноў выдаецца па першым патрабаванні
грамадзян намеснікам начальніка інспекцыі – начальнікам
аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне Лысым
А.Я.
У адсутнасць Лысага А.Я. кніга заўваг і прапаноў выдаецца
намеснікам начальніка аддзела па працы з плацельшчыкамі па
Веткаўскім раёне Герасіменка М.В.
Пры ажыццяўленні прыёму плацельшчыкаў кіраўніцтвам інспекцыі
МПЗ кніга заўваг і прапаноў знаходзіцца ў асобы, якая
ажыццяўляе прыём плацельшчыкаў .
Пісьмовы зварот можа быць накіраваны ў аддзел па працы з
плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне інспекцыі МПЗ па Гомельскім
раёне па адрасе: Чырвоная Плошча, г. Ветка, 247131.
Электроннае дэклараванне
Інспекцыя МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне
Пасада, прозвішча,
імя, імя па
Месцазнаходжанне
інспекцыі

Пытанні, па якіх

бацьку спецыяліста, Кантактны

ажыццяўляецца

які ажыццяўляе

тэлефон, №

тлумачэнне

тлумачэнне

кабінета

падатковага
заканадаўства

Устаноўка
праграмнага
забеспячэння
«Крыптаправайдар»,
«Персанальны
менеджар
сертыфікатаў
Авеста», АРМ

Вядучы
адміністратар сетак
Бандарэнка Ірына
Валер’еўна

8 (0232)
245513,
каб.301

«Плацельшчык»,
налады АРМ
«Плацельшчык»
Начальнік
упраўлення ўліку
падаткаў Каваленка
246021,
вул. Герцэна, д.

Пытанні
метадалагічнага

42,

характару

г. Гомель

(падаткаабкладанне
арганізацый,
індывідуальных
прадпрымальнікаў,
фізічных асоб)

Алена Уладзіміраўна

8 (0232)

Начальнік
упраўлення

245354,
каб. 207

камеральнага

8 (0232)

кантролю Луцэнка

245381,

Сяргей

каб.204

Аляксандравіч

8 (0232)

Начальнік
упраўлення

245373,
каб.106

падаткаабкладання
фізічных асоб Швед
Андрэй Міхайлавіч
Начальнік аддзела
Парадак прыёму
дэкларацый у
электронным
выглядзе

ўліку арганізацый і
індывідуальных

8 (0232)

прадпрымальнікаў

245503,

упраўлення ўліку
падаткаў Мельнік

каб.305

Яўгенія Юр’еўна

Устаноўка
праграмнага
забеспячэння
«Крыптаправайдар»,
«Персанальны
менеджар
сертыфікатаў
Авеста», АРМ
Аддзел па працы

«Плацельшчык»,

з плацельшчыкамі

налады АРМ

па Веткаўскім

«Плацельшчык»; па

раёне, Чырвоная

пытаннях

Плошча,

метадалагічнага

7,247121, г.
Ветка

характару
(падаткаабкладанне

Намеснік начальніка
інспекцыі-начальнік
аддзела па працы з
плацельшчыкамі па
Веткаўскім Лысы
Андрэй Яўгенавіч

арганізацый,
індывідуальных
прадпрымальнікаў,
фізічных асоб)
Парадак прыёму
дэкларацый у
электронным
выглядзе

Падаходны падатак –

2020: Усё пра новаўвядзенні

Новаўвядзенні 2019 года
Інфармаванне грамадзян
Інспекцыя МПЗ РБ па Гомельскім раёне інфармуе

8 (02330)
42473,
каб.1-1

