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У бiз нес-ко лах Гро дзен шчы ны лi чаць, 
што ме ры па пад трым цы эка но мi кi 
з'я вi лi ся свое ча со ва. Маг чы масць 
ад тэр мi ноў кi пад атко вых пла ця жоў, 
знi жэн не су мы па дат каў цi на огул iх 
спi сан не да зва ля юць прад пры ем ствам 
пе ра жыць цяж кас цi, звя за ныя 
з пан дэ мi яй ка ра на вi ру са. Для 
пад трым кi эка но мi кi ў рам ках ука за 
№ 143 ула ды Грод на пры ня лi шэ раг 
ра шэн няў па пад атко вых iль го тах 
у да чы нен нi да прад пры ем стваў 
гас цi нiч на га бiз не су, транс пар ту, 
ганд лю i не ка то рых iн шых ка тэ го рый.

ТЭСТ НА ТРЫ ВА ЛАСЦЬ
Па сло вах стар шы нi Гро дзен скай 

аб лас ной аса цы я цыi прад пры маль-
нiц тва Iга ра ЧАР НЯ КО ВА, ма лы i ся-
рэд нi бiз нес ад чу вае пэў ныя цяж кас цi ва 
ўмо вах пан дэ мii. Але бiз нес ме ны — лю дзi 
ма бiль ныя i шу ка юць шля хi ў но вых ня-
прос тых умо вах гас па да ран ня. На прык-
лад, мно гiя швей нi кi ў ка рот кi тэр мiн пе-
рай шлi на вы твор часць ахоў ных ма сак, 

якiя за па тра ба ва ны. Прад пры ем ствы 
хар ча ван ня, дзе на зi ра ец ца спад по пы ту, 
ро бяць знач ныя знiж кi тым, хто да стаў-
ляе ежу ў ме ды цын скiя ўста но вы.

— У на шай аб лас ной аса цы я цыi ка ля 
60 чле наў. Прак тыч на ўсе ста ра юц ца за-
ха ваць свой бiз нес, бо ра зу ме юць: уз на-
вiць дзей насць вель мi цяж ка — мож на 
стра цiць i парт нё раў, i кад ры, i рын кi. 
Та му ро бяць усё маг чы мае, каб збераг-
чы на пра ца ва ныя су вя зi, i ра зам з тым 
шу ка юць но выя сфе ры, — рас тлу ма чыў 
сi ту а цыю су раз моў ца.

Та кiя на ма ган нi да юць свой плён. 
Спры яе гэ та му i ста бi лi за цыя эпi дэ мi я ла-
гiч най аб ста ноў кi. Ад кры ва юц ца за меж-
ныя рын кi, ёсць па трэ ба ў транс парт ных 
па слу гах. Больш упэў не на ад чу ва юць 
ся бе ту рыс тыч ная сфе ра, гра мад скае 
хар ча ван не. У ка вяр нях, рэ ста ра нах уз-
наў ля юц ца за ка зы на лi пень, жнi вень. 
Па сло вах бiз нес ме на, ня прос ты пе ры-
яд трэ ба пе ра жыць i на кi ра ваць на ма-
ган нi на ўзнаў лен не па зi цый. I ў гэ тым 
бiз нес-су поль насць атры ма ла знач ную 

пад трым ку з бо ку дзяр жа вы ў вы гля дзе 
прэ фе рэн цый у пад атко вай сфе ры.

— Мы вы каз ва лi свае пра па но вы, i 
нас па чу лi. Доб ра, што боль шасць мер 
знай шла ад люст ра ван не ў но вых нар-
ма тыў ных да ку мен тах. Мы чар го вы раз 
упэў нi лi ся, што дыя лог бiз не су i ўла ды 
эфек тыў ны i пры но сiць кан крэт ныя вы-
нi кi. Гэ та да па мо жа нам вый сцi з кры зiс-
най сi ту а цыi з мi нi маль ны мi стра та мi, — 
пад крэс лiў Iгар Чар ня коў.

Па яго сло вах, знач ныя льго ты да ты-
чац ца iн ды вi ду аль ных прад пры маль нi-
каў. Для iх, згод на з ра шэн нем се сii аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў, пад атко вая стаў ка 
знi зi ла ся ўдвая. Акра мя та го, змен шыў ся 
ка даст ра вы кошт зя мель ных участ каў. 
Так са ма да ец ца ад тэр мi ноў ка пла ця жоў, 
яны мо гуць вы плач вац ца част ка мi, пра-
ду гле джа ны пад атко вы крэ дыт i iн шыя 
льго ты. Усё гэ та дае маг чы масць бiз нес-
су поль нас цi ад чу ваць ся бе больш упэў не-
на. На зi ра ец ца за цi каў ле насць у ад крыц цi 
ўлас най спра вы. Та кiя за яў кi ўжо ёсць, ад-
зна чыў стар шы ня аса цы я цыi.

КА МУ ДА ДЗЕ НЫ 
ПРЭ ФЕ РЭН ЦЫI

Пад трым ка эка но мi кi пад час пан дэ-
мii рэг ла мен ту ец ца ўка зам № 143. Тут 
ёсць не каль кi па зi цый. Як рас тлу ма чыў 
на чаль нiк фi нан са ва га ўпраў лен ня 
Гро дзен ска га гар вы кан ка ма Пётр 
ШВЕЦ, суб' ёек там гас па да ран ня да 30 
ве рас ня да ец ца ад тэр мi ноў ка пля ця жоў, 
а за тым рас тэр мi ноў ка да кан ца го да. 
Пла ця жы па вiн ны па сту паць роў ны мi 
част ка мi. Яшчэ ад на па зi цыя — пад атко-
вы крэ дыт. Гэ та ад тэр мi ноў ка за па зы-
ча нас цi, якая па вiн на па га шац ца па-
сту по ва. Трэ цяя асаб лi васць — да ван не 
льгот па па дат ках, што пра ду гледж вае 
знi жэн не ка э фi цы ен ту — на зям лю, не ру-
хо масць i арэн ду. Каб вы ра шаць гэ тыя 
пы тан нi больш апе ра тыў на, се сiя гар са-
ве та пе рад ала паў на моц твы вы ка наў чай 
ула дзе. Ад ра зу бы ла ство ра на ра бо чая 
гру па, якая па ча ла раз гля даць за явы ад 
суб' ек таў гас па да ран ня. Усе, хто трап ляе 

ў ка тэ го рыi, пе ра лi ча ныя ва ўка зе, атры-
ма лi пра ва на ад тэр мi ноў ку, пад атко вы 
крэ дыт i змян шэн не па дат каў. Гэ та тыя 
срод кi, якiя суб' ек ты гас па да ран ня па-
вiн ны вяр нуць у бюд жэт.

Мiж тым ёсць яшчэ ад на ка тэ го рыя 
пла ця жоў, якiя дзяр жа ва па га шае цал-
кам.

— Мы пра ана лi за ва лi сi ту а цыю i ўзя лi 
са мыя ўраз лi выя ка тэ го рыi. У пер шую 
чар гу гэ та па са жыр скi транс парт. Сi ту а-
цыя скла да ная: па са жы ра па ток знач на 
знi зiў ся, бы вае, што га рад скi тран парт 
во зiць не каль кi ча ла век, але ў го ра дзе 
за ха ва лi ўсе марш ру ты i ру хо мы са стаў, 
на ват пус цi лi но выя. Каб пад тры маць 
транс парт нi каў, iм да дзе на льго та па па-
дат ках на зям лю, не ру хо масць i арэнд-
ную пла ту з мак сi маль на знi жа ным ка э-
фi цы ен там, — тлу ма чыць фi нан сiст.

З ад па вед най за явай да ўлад звяр-
ну лi ся прад стаў нi кi гас цi нiч на га бiз не су. 
Асноў ная ма ты ва цыя — рэз ка знi зiў ся 
па ток ту рыс таў. Не ка то рыя гас цi нi цы не 
ма юць на ват 10 % клi ен таў. У той жа час 
трэ ба за ха ваць штат i пла цiць зар пла-
ту. Та му ра бо чая гру па пры ня ла ра шэн-
не даць та кую льго ту пя цi гас цi нiч ным 
комп лек сам го ра да. Уся го па збаў ле ны 
пла ця жоў 10 суб' ек таў гас па да ран ня.

КАБ НI КО ГА 
НЕ ПА КРЫЎ ДЗIЦЬ

У гар вы кан кам звяр ну ла ся больш за 
100 суб' ек таў гас па да ран ня з прось бай 
аб прэ фе рэн цы ях. Тым, хто трап ляе пад 
дзе ян не ўка за, за явы за да во ле ны. Бы-
лi i тыя, хто не ўка за ны ў спi се: ад моў-
ле на дзе вя цi за яў нi кам, у пры ват нас цi 
прад стаў нi кам рэ ста ран на га бiз не су. 
А вось тыя, хто на ле жыць да гас цi нiч на-
рэ ста ран на га комп лек су, атры ма лi прэ-
фе рэн цыi. Агуль ная су ма ад тэр мi но вак 
скла дае 440 ты сяч руб лёў. Яшчэ амаль 
242 ты ся чы вы дзе ле на га рад скiм бюд-
жэ там бяз вы плат на.

Ра зам з тым, пад крэс лiў су раз моў нiк, 
вар та па мя таць i пра са цы яль ную сфе-
ру. Знач ныя вы дат кi прый шлi ся апош нiм 
ча сам на ме ды цы ну ў су вя зi з пан дэ мi яй 
ка ра на вi ру са. Так са ма змяс цiў ся гра фiк 
ад па чын ку на стаў нi каў, што вы клi ка ла 
праб ле мы з вы пла тай ад пуск ных. Та му 
ця пер знач ная част ка бюд жэт ных срод-
каў iдзе на гэ тыя па трэ бы. Як ад зна чыў 
Пётр Швец, са цы яль на аба ро не ныя ар-
ты ку лы скла да юць 96 % бюд жэ ту.

Га рад скiя ўла ды спа дзя юц ца, што ўказ 
па пад трым цы эка но мi кi дасць маг чы-
масць бiз не су па пра вiць свае фi нан са выя 
спра вы i па сту по ва вы пла цiць у бюд жэт 
ад па вед ныя па да ткi, бо ме на вi та яны 
скла да юць асноў ную част ку да хо ду га-
рад ской каз ны. Суб' ек ты гас па да ран ня 
па вiн ны раз лi чыц ца па пла ця жах да кан-
ца го да. Па сло вах фi нан сiс та, ця пер па-
ток за яў па мен шыў ся, бо лю дзi ра зу ме-
юць, што пла цiць трэ ба, та му ста ра юц ца 
не ад клад ваць бя гу чыя пла ця жы.

Мiж тым бiз нес-су поль насць лi чыць, 
што фi нан са вая сi ту а цыя па вiн на вы пра-
вiц ца ў каст рыч нi ку—лiс та па дзе гэ та га 
го да. Та ды мож на бу дзе ка заць, што 
эка но мi ка на блi жа ец ца да ўзроў ню па-
чат ку 2020-га.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, фо та аў та ра.

ГРО ДЗЕН ШЧЫ НА

«МЫ ВЫ КА ЗА ЛI «МЫ ВЫ КА ЗА ЛI 
ПРА ПА НО ВЫ, ПРА ПА НО ВЫ, 
I НАС ПА ЧУ ЛI»I НАС ПА ЧУ ЛI»

Як дзяр жаў ныя прэ фе рэн цыi да па ма га юць пад тры маць 
суб' ек таў гас па да ран ня

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Абра ны ар га нi за цы яй па ра дак пад атко ва га 
ўлi ку кур са вых роз нiц мо жа быць зме не ны ад на-
ра зо ва на пра ця гу 2020 го да i бу дзе дзей нi чаць 
на пра ця гу ўся го пад атко ва га пе ры я ду.

Мi нiст рам ахо вы зда роўя, ан ты ма на поль-
на га рэ гу ля ван ня i ганд лю, а так са ма стар шы нi 
Дзяр жаў на га ка мi тэ та па стан дар ты за цыi да дзе-
на пра ва спы няць дзей насць ганд лё ва га аб' ек та, 
аб' ек та гра мад ска га хар ча ван ня да лiк вi да цыi 
па ру шэн няў (але не больш чым на 90 дзён) у 
вы пад ку ўста наў лен ня па вы нi ках пра вер кi па ру-
шэн няў за ка на даў ства, кант роль за вы ка нан нем 
яко га ад но сiц ца да кам пе тэн цыi ад па вед на га 
ве дам ства. Гэ тая ме ра на кi ра ва на на па вы шэн не 
дыс цып лi ны ў ра бо це суб' ек таў гас па да ран ня, 
асаб лi ва не аб ход най ва ўмо вах бя гу чай эка на-
мiч най i эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi.

У мэ тах за ха ван ня за ня тас цi i па ве лi чэн ня 
пра цоў най ма бiль нас цi ска ро ча ны мi нi маль-
ны тэр мiн па пя рэ джан ня ра бот нi каў аб зме не 
най маль нi кам iс тот ных умоў пра цы (без па мян-
шэн ня па ме раў апла ты пра цы). Так са ма па доў-
жа ны да трох ме ся цаў тэр мiн маг чы ма га ча со-
ва га пе ра во ду ра бот нi каў у су вя зi з вы твор чай 
не аб ход нас цю, з-за не спры яль на га ўздзе ян ня 
эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi, а так са ма для за мя-
шчэн ня ад сут на га ра бот нi ка.

Пра ду гле джа на вы пла та да па мо гi па ча со-
вай не пра ца здоль нас цi асо бам, якiя ажыц цяў ля-
юць до гляд дзi ця цi ва ўзрос це да 10 га доў, якое 
на вед вае да школь ную ўста но ву або ўста но ву 
агуль най ся рэд няй аду ка цыi, ка лi гэ тае дзi ця 
ад но сiц ца да кан так таў пер ша га або дру го га 
ўзроў ню.

У мэ тах спра шчэн ня пра цэ дур за ку пак за каз-
чы кам да ец ца пра ва на дзярж за куп кi з ад ной 
кры нi цы (у аб' ёме, не аб ход ным для за бес пя-
чэн ня па трэ бы ця гам двух ме ся цаў) у вы пад-
ку, ка лi да га вор з ра ней шым па стаў шчы ком 
ска са ва ны.

Пры гэ тым па стаў шчы кi, якiя не вы ка на лi 
свае аба вя за цель ствы i вы му ша ныя ска са ваць 
да мо ву па аб' ек тыў ных пры чы нах, ча со ва не 
бу дуць уклю чац ца ў спiс ня доб ра сум лен ных па-
стаў шчы коў.

Для та го каб урад мог апе ра тыў на i гнут ка 
рэ ага ваць на па гар шэн не эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а -
цыi, яму да дзе на пра ва на пры няц це спе цы яль-
на га ча со ва га па рад ку ажыц цяў лен ня дзяр жаў-
ных за ку пак, ка лi гэ та спат рэ бiц ца.

Вы зна ча на, што па га шэн не за па зы ча нас цi за 
энер га рэ сур сы ў за меж най ва лю це ад бы ва ец ца 
па кур се руб ля, уста ноў ле ным На цы я наль ным 
бан кам на 31 снеж ня 2019 го да да за меж най 
ва лю ты, якая вы ка рыс тоў ва ец ца для раз лi каў 
за энер га рэ сур сы.

Ука зам пра ду гледж ва ец ца i шэ раг iн шых нор-
маў i па ла жэн няў, якiя да зво ляць пад тры маць 
дзей насць суб' ек таў гас па да ран ня i за ха ваць 
пра цоў ныя ка лек ты вы ва ўмо вах за ма рудж ван-
ня эка на мiч най ак тыў нас цi.

Як па ве да мi ла «МС» Мi нiс тэр ства эка но мi кi, на 
2 лi пе ня 2020 го да з за явай аб да ван нi пад атко вых 
iль гот i прэ фе рэн цый у абл вы кан ка мы i Мiн гар-
вы кан кам звяр ну ла ся ка ля 3,4 ты ся чы cуб'ектаў 
гас па да ран ня. 1193 з iх ужо змаг лi ска рыс тац ца 
льго та мi, 690 за яў яшчэ раз гля да ец ца.

Ка ля 900 суб' ек таў гас па да ран ня атры ма лi 
льго ту па па да тку на не ру хо масць, зя мель ным 
па да тку i арэнд най пла це за зя мель ны ўчас так на 
су му 11,1 мiль ё на руб лёў. З iх амаль 70 пра цэн-
таў — пры ват ны бiз нес. Ад тэр мi ноў кi, рас тэр мi-
ноў кi i пад атко выя крэ ды ты на су му 6,2 мiль ё на 
руб лёў да дзе ныя 303 ар га нi за цы ям, пры чым 
85,5 пра цэн та — так са ма пры ват ны бiз нес.

Што да ты чыц ца за яў па ад тэр мi ноў цы арэнд-
най пла ты, Мi нiс тэр ства эка но мi кi мае звест кi 
толь кi на ся рэ дзi ну чэр ве ня, i па вод ле iх з за явай 
аб ад тэр мi ноў цы звяр ну ла ся 2850 суб' ек таў гас-
па да ран ня. 1780 ад тэр мi ноў ку ўжо атры ма лi, 
на раз гля дзе яшчэ 520. Гэ та да ты чыц ца арэн ды 
дзярж улас нас цi.

Аран да та ры ганд лё вых пло шчаў, якiя зна-
хо дзяц ца ў пры ват най улас нас цi, па вы нi ках 
пра ве дзе най абл вы кан ка ма мi ра бо ты так са ма 
па ве дам ля лi аб знi жэн нi арэнд най пла ты i да-
ван нi ад тэр мi но вак.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗА ХА ВАЦЬ 
БIЗ НЕС 

I ЛЮ ДЗЕЙ


