
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА 

дзяржаўнай службовай асобы адкрытага акцыянернага таварыства 

«Белліфт» (для генеральнага дырэктара, яго намеснікаў, галоўнага 

бухгалтара) 

Я, ___________________________________________________________ 

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку) 

у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2015 N 305-З "Аб барацьбе 

з карупцыяй" абавязуюся: 

- не займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю асабіста або праз іншых 

асоб, якія не аказваць садзейнічанне мужу (жонцы), блізкім сваякам ці 

роднымi у ажыццяўленні прадпрымальніцкай дзейнасці, 

выкарыстоўваючы службовае становішча; 

- не быць прадстаўніком трэціх асоб па пытаннях, звязаных з дзейнасцю 

адкрытага акцыянернага таварыства "Белліфт"; 

- не здзяйсняць ад імя адкрытага акцыянернага таварыства «Белліфт» у 

парушэнне парадку, устаноўленага заканадаўчымі актамі аб гаспадарчых 

таварыствах, здзелкі з юрыдычнымі асобамі, уласнікамі маёмасці 

якіх, або афіляваныя асобамі якіх у адпаведнасці з 

заканадаўчымі актамі аб гаспадарчых таварыствах з'яўляюцца мой муж 

(жонка),блізкія, сваякі ці родныя, а таксама з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, 

з'яўляюцца маім мужам 

(жонкай), блізкімі сваякамі або роднымi, а роўна даручаць 

здзяйсненне такіх здзелак іншым службовым асобам; 

- не прымаць удзел асабіста або праз іншых асоб у кіраванні камерцыйнай 

арганізацыяй, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных Законам Рэспублікі 

Беларусь ад 15.07.2015 N 305-З "Аб барацьбе з карупцыяй" і іншымі 

заканадаўчымі актамі; 

- не мець рахункі ў замежных банках, за выключэннем выпадкаў выканання 

дзяржаўных функцый у замежных дзяржавах і іншых выпадкаў, 

устаноўленых заканадаўчымі актамі; 

- не выконваць маючых дачыненне да службовай (працоўнай) дзейнасці 

ўказанні і даручэнні палітычнай партыі, іншага грамадскага аб'яднання, 

членам якой (якога) я з'яўляюся, не выкарыстоўваць службовае становішча ў 

інтарэсах палітычных партый, рэлігійных арганізацый, іншых юрыдычных 

асоб, а таксама фізічных асоб, калі гэта разыходзіцца з інтарэсамі 

дзяржаўнай службы; 

- не прымаць маёмасць (падарункі), за выключэннем сувеніраў, уручаных 

пры правядзенні пратакольных і іншых афіцыйных мерапрыемстваў, не атрымліваць 

іншую выгаду для сябе або для трэціх асоб у выглядзе работы, паслугі ў сувязі з 

выкананнем службовых (працоўных) абавязкаў; 

- не ажыццяўляць паездкі за кошт фізічных і (або) юрыдычных асоб, 

адносіны з якімі ўваходзяць у сферу маёй службовай (працоўнай) 

дзейнасці, за выключэннем наступных паездак: службовых камандзіровак; 

па запрашэнні мужа (жонкі),блізкіх сваякоў або родных; якія ажыццяўляюцца ў 

адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь ці па дамоўленасці 

паміж дзяржаўнымі органамі Рэспублікі Беларусь і органамі замежных 

дзяржаў за кошт сродкаў адпаведных дзяржаўных органаў і (або) 

міжнародных арганізацый; якія ажыццяўляюцца са згоды вышэйстаячай 

службовай асобы або калегіяльнага органа кіравання для ўдзелу ў 

міжнародных і замежных навуковых, спартыўных, творчых і іншых 

мерапрыемствах за кошт сродкаў грамадскіх аб'яднанняў (фондаў), у тым ліку 

паездак, якія ажыццяўляюцца ў рамках статутнай дзейнасці такіх грамадскіх 



аб'яднанняў (фондаў) па запрашэннях і за кошт замежных партнёраў; 

- не выкарыстоўваць ва пазаслужбовых мэтах сродкі фінансавага,  

матэрыальна-тэхнiчнага і інфармацыйнага забеспячэння, іншую маёмасць арганізацыі 

і інфармацыю, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана, 

атрыманыя пры выкананні службовых (працоўных) абавязкаў; 

- прыпыніць сваё членства ў палітычнай партыі, калі ў адпаведнасці з 

заканадаўствам выкананне дзяржаўных функцый з'яўляецца 

несумяшчальным з прыналежнасцю да палітычнай партыі; 

- не выконваць іншую аплачваемую працу, не звязаную з выкананнем 

службовых (працоўных) абавязкаў па месцы асноўнай працы (акрамя 

педагагічнай (у частцы рэалізацыі зместу адукацыйных праграм), 

навуковай, культурнай, творчай дзейнасці і медыцынскай практыкі), калі 

іншае не ўстаноўлена Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і іншымі 

заканадаўчымі актамі; 

- не ўваходзіць у склад органаў, якія ажыццяўляюць функцыі нагляду і кантролю ў 

ААТ «Белліфт», за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўчымі 

актамі. 

Мне растлумачана, што дзяржаўная службовая асоба, якая парушыла 

дадзенае пісьмовае абавязацельства, прыцягваецца да адказнасці, у тым ліку 

вызваляецца ад займаемай пасады, у парадку, прадугледжаным 

заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь. 

_____________ __________________ _____________________________ 

(дата) 

(подпіс) 

(ініцыялы, прозвішча) 

 


