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№ 01-13/05 от 24.02.2021 г.
М Ыстэрства юстыцьн Р эс п у б л т Беларусь
Управление па пытаннях некамерцыйных аргашзацый

1нфармацыя аб працягу дзейнасщ,
паступленш i выдатко^ванш
грашовых сродкау i шшай маёмасщ
Асветнщкае грамадскае аб’яднанне «Фонд iMH Льва Caneri» у адпаведнасщ з часткай
шостай артыкула 24 Закона Рэспублш Беларусь ад 4 кастрычшка 1994 г. № 3254-ХИ «Аб
грамадсюх аб’яднаннях», на падставе артыкула 9-2 Закона Рэспублш Беларусь ад 30 чэрвеня
2014 г. № 163-3 «Аб мерах па прадухшенш легатзацьп дахода^, атрыманых злачынным
шляхам, фшансавання тэрарыстычнай дзейнасщ i фшансавання распа^сюджвання 36poi
масавага паражэння» наюроувае адпаведную шфармацыю аб сваёй дзейнасщ, у тым л1ку
шфармацыю аб паступленн1 i выдаткоуванн1 грашовых сродкау i 1ншай маёмасц! з мэтай яе
давядзенне да ^сеагульнага ведама шляхам размяшчэння (публ!кацьн) на афщыйным 1нтэрнетпартале М1н1стэрства юстыцьн.
1нфармацыя аб працягу дзейнасц1
Асветнщкае грамадскае аб’яднанне «Фонд 1мя Льва Caneri» паведамляе, што працягвае у
2021 г. сваю дзейнасць i шфармуе, што Прауленне АГА «Фонд 1мя Льва Caneri» размешчана па
адрасе: г. Мшск, 220123, вул. В.Харужай, 13, пам. 510.
Па стане на 1 студзеня 2021 г. колькасць членау грамадскага аб’яднання складае
124 чалавею. 3 ix жыве:
у Брэсцкай вобл.
17 чалавек;
у Вщебскай вобл.
24 чалавек;
у Гомельскай вобл.
12 чалавек;
у Гродзенскай вобл.
33 чалавек;
у MiHCKafi вобл.
8 чалавек;
у Маплёускай вобл.
11 чалавек;
у горадзе MiHCKy
19 чалавек
Асветн1цкае грамадскае аб’яднанне «Фонд 1мя Льва Caneri» не мае аргашзацыйных
структур.
Cnicbi члена^ выбарных органа^ АГА «Фонд 1мя Льва Caneri» па стане на 01.01.2021 г. ва
устано^ленай форме дадаюцца (глядз1 дадатю 1 i 2) (публ1кацьп не падлягаюць).
1нфармацыя аб мерапрыемствах АГА «Фонд 1мя Льва Caneri», праведзеных у выкананне
статутных мэтах аб’яднання $2020 г., дадаецца (глядз1 дадатак 3).
' Ш ш ш рства юстыцьп Рэспубаь-::

НАСТУПИЛА

1нфармацыя аб паступленш грашовых сродкау i шшай маёмасщ
Вщ шфармацьп

Л1чбаваезначэнне
шфармацьп

1.

Агульная сума паступлення грашовых сродкау i
шшай маёмасщ, у тым лжу:

15 920,00

1.1.

Звестю пра Уступныя i членсюя складю
(не прадугледжаны Статутам)

0

1.2.

Звестю пра паступленш ад лекцый, выстау,
спартыуных i шшых мерапрыемствау, яюя
праводзяцца у статутных мэтах

0

1.3.

Звестю пра даходы ад прадпрымальнщкай
дзейнасщ, якая ажыццяуляецца у парадку,
устаноуленым часткай трэцяй артыкула 20 Закона
Рэспублш Беларусь "Аб грамадсюх аб'яднаннях"

0

1.4.

Звестю пра дабраахвотныя ахвяраванш

1.5.

3eecTKi пра паступленш ад замежных дзяржау
(аргашзацый), м1жнародных аргашзацый

0

1.6.

Звестю пра шшыя крышцы, не забароненыя
заканадауствам

0

№ п/п

15 920,00

1нфармацыя аб выдатко^ванш грашовых сродкау i шшай маёмасщ
Вщ шфармацьп

Л1чбаваезначэнне
шфармацьп

2.

Агульная сума выдатковання грашовых сродкау
i шшай маёмасщ, у тым лпсу:

15 759,63

2.1.

Звестю аб колькасщ работшкау грамадскага
аб'яднання, памерах аплаты ix працы

0

2.2.

Звестю аб выдатках на мaтэpыяльнa-тэxнiчнae
забеспячэнне

0

2.3.

Звестю аб выкарыстанш грашовых сродкау i шшай
маёмасщ

№ п/п

15 759,63

Дадаткк
1.

Cnic членау Правления АГА «Фонд 1мя Льва Caneri»
(на 01.01.2021)

на 1 аркушы у 1 асобншу;

Cnic членау Рэв1зШнай KaMicii АГА «Фонд iMH Льва Caneri»

(на 01.01.2021)
3.

на 1 аркушы у 1 асобнжу;

1нфармацыя аб мерапрыемствах АГА4<Фонд 1мя Льва Caneri»,
праведзеных у статутных мзтах
У 2020 г.
на 1 аркушы у 1 асобшку.
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М.У. Кобаса

