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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Як у Брэс це 
пад трым лi ва юць бiз нес, 
якi па цяр пеў ад знi жэн ня 
па куп нiц ка га 
по пы ту? стар. 14

Не адзiн, а шэсць (!) 
ука заў на кi ра ва ны на 
пе ра адо лен не на ступ стваў 
пан дэ мii ў эка но мi цы. 
Якiя? стар. 13

Лi дар за пра шае

Мо ладзь 
у пры яры тэ це

У кра i не з'я вiў ся 
Ма ла дзёж ны са вет 
(пар ла мент), сфар мi ра ва ны 
пры На цы я наль ным 
схо дзе. стар. 2
18-е мес ца са 166 

Па зi цыя Бе ла ру сi 
ў ад мыс ло вым рэй тын гу 
па да сяг нен нi Мэт 
устой лi ва га раз вiц ця 
па вы ша ец ца. стар. 3

Не толь кi Указ 
№ 143

У На ва груд ку, 
што на Гро дзен шчы не, 
ад крыў ся су час ны 
спар тыў на-азда раў лен чы 
комп лекс.

стар. 16 стар. 16

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на стар. 4-14

Ад 
прад пры маль нi ка 

да рэ зi дэн та

Сён ня ад 25-кi ла мет ро вай 
лi нii аба ро ны, якая пра хо дзi ла 
лi та раль на на ўез дзе ў су час ны 
Ма гi лёў з бо ку Мiн ска, за ха ваў ся 
толь кi не вя лi кi ўчас так. Ён 
зна хо дзiц ца амаль на ўскрай ку 
ле су i да ня даў ня га ча су нi як не 
быў аба зна ча ны.

— Раз мо вы пра тое, каб уста-
на вiць тут па мят ны знак, вя лi ся i 
ра ней, але атры ма ла ся толь кi ця-
пер, — ка жа дэ пу тат Ма гi лёў ска-
га гар са ве та Га лi на БЯ ЛЯ Е ВА. 
— Я звяр ну ла ўва гу дэ пу та таў на 
не аб ход насць рэа лi за ваць гэ-
тую iдэю, i яны мя не пад тры ма лi. 

Стар шы ня гар са ве та Мак сiм Гу рын 
аса бiс та вы ра шаў шмат ар га нi за-
цый ных мо ман таў — да маў ляў ся, 
тлу ма чыў, пра сiў. I нам да па ма-
га лi — вы ка наў чая ўла да, гра мад-
скiя ар га нi за цыi, жы ха ры го ра да. 
На пэў на, та му атры ма ла ся зра бiць 
гэ тую спра ву ўся го за два ме ся цы.

Па чы на лi з су бот нi ка, бо мес-
ца бы ло, мяк ка ка жу чы, за ня дба-
нае: га ра джа не па сва iм ня ве дан-
нi вы ка рыс тоў ва лi яго для ад па-
чын ку i пас ля ся бе час та па кi да лi 
смец це. Ак ты вiс ты са бра лi 
тут амаль ма шы ну роз ных 
ад хо даў. 

 

Ма гi лёў скiя дэ пу та ты ра зам з мяс цо вай ула дай i гра мад скас цю 
ўста на вi лi на мес цы аба ро ны Ма гi лё ва ў Ка зi мi раў цы па мят ны знак

КА ЛЯ 
23 МIЛЬ Ё НАЎ 

РУБ ЛЁЎ
ужо скла дае дзярж пад трым ка 
эка но мi кi ва ўмо вах COVID-19.

Гэ тую лiч бу агу чыў прэм' ер-
мi нiстр Ра ман ГА ЛОЎ ЧАН КА 
пад час су стрэ чы з ка лек ты вам 
ААТ «Ба ры саў скi за вод аў та-
трак тар на га элект ра аб ста ля ван-
ня» — кi ру ю чай кам па нii хол дын га 
«Аў та кам па не нты».

«Па Ука зе № 143 «Аб пад-
трым цы эка но мi кi» прэ фе рэн цыi 
i пад атко выя льго ты атры ма лi 
суб' ек ты гас па да ран ня i iн ды вi-
ду аль ныя прад пры маль нi кi на 
су му ка ля 23 мiль ё наў руб лёў. 
Гэ ты пра цэс iдзе па ста ян на, ана-
лi зу юц ца прось бы аб пад трым-
цы», — ад зна чыў ён.

Акра мя та го, быў пры ня ты Указ 
№ 178 «Аб ча со вых ме рах дзяр-
жаў най пад трым кi най маль нi каў i 
асоб ных ка тэ го рый гра ма дзян». 
Да та го ж урад пры няў ра шэн не 
па па ве лi чэн нi па ста вак тэх нi кi на 
ўнут ра ны ры нак, што па вiн на да-
па маг чы за бяс пе чыць за ка зы для 
клю ча вых прад пры ем стваў.

ЛIЧ БА ДНЯ

24 кра са вi ка Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пi саў Указ 
№ 143 «Аб пад трым цы эка но мi кi». 
Да ку мент пры ня ты па вы нi ках 
пра ве дзе най 23 кра са вi ка 2020 го да 
на ра ды аб пер ша чар го вых ме рах па 
за бес пя чэн нi ўстой лi вай ра бо ты эка но мi кi 
i са цы яль най сфе ры кра i ны ва ўмо вах 
су свет най эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi.

Ука зам пра ду гледж ва ец ца рэа лi за цыя 
мер пад трым кi суб' ек таў гас па да ран ня асоб-
ных га лiн эка но мi кi, якiя най больш па цяр-
пе лi ад не спры яль на га ўздзе ян ня пан дэ мii 
ка ра на вi ру са COVID-19. Пе ра лiк та кiх га лiн 

вы зна ча ны ў да дат ку да Ука за (транс парт ная 
дзей насць, па слу гi па ча со вым пра жы ван нi i 
хар ча ван нi, ту рыс тыч ная дзей насць, спорт, 
за ба вы, ад па чы нак i iн шае).

Згод на з да ку мен там, пра ду гле джа на 
ад тэр мi ноў ка i рас тэр мi ноў ка вы пла ты 
пад атко вых крэ ды таў, ска ро ча ны тэр мiн 
вяр тан ня з бюд жэ ту роз нi цы па мiж су май 
пад атко вых вы лi каў i агуль най су май ПДВ. 
Iн ды вi ду аль ным прад пры маль нi кам да-
ец ца маг чы масць пе ра хо ду на iн шыя рэ-
жы мы па дат ка аб кла дан ня i пе ра раз лi ку 
адзi на га па да тку ў су вя зi з ча со вым пры-
пы нен нем iмi дзей нас цi.

Увод зяц ца арэнд ныя ка нi ку лы, ма ра-
то рый на па ве лi чэн не ба за вай арэнд най 
ве лi чы нi i арэнд най пла ты. Акра мя та го, 
мяс цо вым рас па рад чым i вы ка наў чым ор-
га нам да ец ца пра ва па мян шаць ма ё мас-
ныя па да ткi. Юры дыч ным асо бам i iн ды вi-
ду аль ным прад пры маль нi кам — улас нi кам 
ма ё мас цi рэ ка мен да ва на да ваць аран да-
та рам ад тэр мi ноў ку па апла це арэнд най 
пла ты, а так са ма змян шаць яе па мер з 
улi кам аб' ёму iх вы руч кi.

ТЭ МА ТЫД НЯ

ЗА ХА ВАЦЬ БIЗ НЕС I ЛЮ ДЗЕЙ
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ТАН КI ТУТ НЕ ПРАЙ ШЛI


