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ЯК рас ка заў «МС» стар шы ня 
ка мi тэ та эка но мi кi 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
Мi ха iл СА МА ЛА ЗАЎ, 
ра бо та па рэа лi за цыi ўка за 
№ 143 па ча ла ся з раз гля ду 
ад па вед ных пы тан няў на се сii 
аб лса ве та. Яшчэ 18 мая 
дэ пу та ты пры ня лi ра шэн не 
«Аб па мян шэн нi ста вак адзi на га 
па да тку з iн ды вi ду аль ных 
прад пры маль нi каў i iн шых 
фi зiч ных асоб». Гэ тым 
ра шэн нем у дру гiм i трэ цiм 
квар та лах удвая знi жа ец ца 
па мер ста вак адзi на га 
па да тку з iн ды вi ду аль ных 
прад пры маль нi каў i фi зiч ных 
асоб, якiя з'яў ля юц ца iх 
пла цель шчы ка мi.

Рас па ра джэн нем стар шы нi 
абл вы кан ка ма ство ра на ра бо-
чая гру па па раз гля дзе пы тан няў 
пад трым кi эка но мi кi i ка ар ды-
на цыi ра бо ты па рэа лi за цыi ўка-
за. Ана ла гiч ныя ра бо чыя гру пы 
ство ра ны ў 19 га рад скiх i ра ён ных 
вы ка наў чых ка мi тэ тах. Са ве ты на 
мес цах на дзя лi лi свае вы кан ка мы 
паў на моц тва мi па ака зан нi асоб-
ных вi даў пад трым кi га рад скiм i 
ра ён ным вы кан ка мам. Гэ та зроб-
ле на для апе ра тыў на га вы ра шэн-
ня пы тан няў.

— I ўсё гэ та свое ча со ва, — 
пад крэс лi вае стар шы ня ка мi тэ та 
эка но мi кi. — Бо для атры ман ня 
да па мо гi не аб ход на най перш 
афор мiць да ку мен ты. Каб ча ла-
ве ку ляг чэй бы ло ары ен та вац ца, 

нар ма тыў ную ба зу па гэ тай тэ ме, 
да ве дач ны ма тэ ры ял, узо ры да ку-
 мен таў раз мяс цi лi на сай тах ра ён -
ных i га рад скiх вы кан ка маў.

Па вод ле iн фар ма цыi ка мi тэ-
та эка но мi кi, лю дзi ска рыс та лi ся 
маг чы мас цю атры маць iль го ты i 
знiж кi. Па ста не на 1 лi пе ня 206 
юры дыч ным асо бам i iн ды вi ду а-
ль ным прад пры маль нi кам
воб лас цi бы ло дадзена льгот на 
су му 743,6 ты ся чы руб лёў. Лiч ба 
па вя лiч ва ец ца кож ны ты дзень у 
ся рэд нiм на 4-5 пра цэн таў. Яна 
ўклю чае ад тэр мi ноў ку i рас тэр-
мi ноў ку вы пла ты па дат каў, пад ат-
ко вы крэ дыт, па мян шэн не 
су мы па да тку на не ру хо масць 
i зям лю, су мы арэнд най пла ты 
за ма ё масць i зя мель ныя ўчаст-
кi. З улi кам па мян шэн ня ста вак 
адзi на га па да тку су ма пад трым-

кi скла ла 2612 руб лёў, з якiх
82,5 пра цэн та пры хо дзiц ца на 
не дзяр жаў ны сек тар эка но мi кi.

Дзе ян не ўка за ад чу лi на са бе i 
рэ зi дэн ты СЭЗ «Брэст». Ад мi нiст ра -
цыя сва бод най эка на мiч най
зо ны сва iм ра шэн нем у два ра зы 
па мен шы ла су му арэнд най пла ты 
ў дру гiм i трэ цiм квар та лах го да 
за зя мель ныя ўчаст кi, якiя рэ зi-
дэн ты СЭЗ атры ма лi ў арэн ду.

Як вя до ма, ад на ступ стваў 
пан дэ мii моц на па цяр пе лi ганд лё -
выя цэнт ры i рын кi не дзяр жаў-
 ных фор маў улас нас цi. Iх улас-
нi кам ад ра зу пас ля пры няц ця да ку-
 мен та бы лi на кi ра ва ны лiс ты з 
пра па но ва мi знi жэн ня па ме раў 
арэнд най пла ты. 45 улас нi каў 
рын каў i ганд лё вых цэнт раў у 
воб лас цi пры ня лi ра шэн не аб знi-
 жэн нi арэнд най пла ты, ад зна ча юць 

у ка мi тэ це эка но мi кi. З улi кам
да хо даў i вi ду дзей нас цi па ме-
ры знi жэн ня ва га юц ца ад 10 да 
50 пра цэн таў. На iн шых рын ках i 
ганд лё вых цэнт рах арэнд ная пла-
та не па вя лiч ва ла ся i за ха ва ла ся 
на ра ней шым уз роў нi. Ад тэр мi-
ноў ка па арэнд най пла це да ец ца 
аран да та рам на пад ста ве за явы. 
Асоб ныя гас па да ры на зва ных 
прад пры ем стваў не на лiч ва юць 
пе ню ў вы пад ку пра тэр мi ноў кi па 
арэнд ных пла ця жах.

На рын ках аб лспа жыў са ю за 
ра шэн нi па знi жэн нi арэнд най 
пла ты пры ма юц ца зы хо дзя чы са 
спе цы фi кi дзей нас цi аран да та ра, 
у асоб ных вы пад ках ён цал кам 
вы зва ля ец ца ад апла ты. Рай спа-
жыў са ю зы на сва iх рын ках вы-
ка рыс тоў ва юць роз ныя фор мы
пад трым кi прад пры маль нi каў — 
усё за ле жыць ад сi ту а цыi. Як па-
ве да мiў стар шы ня Лу нi нец ка га 
рай спа жыў та ва рыст ва Мак сiм 
СУ МАР, ад пра па на ва най ад тэр-
мi ноў кi арэнд най пла ты лу нi нец кiя 
прад пры маль нi кi ад мо вi лi ся. Лю-
дзi пра лiч ва юць, як iм вы гад на, — 
усё роў на ж пла цiць. Але яны з 
удзяч нас цю пры ня лi маг чы масць 
па ве лi чэн ня тэр мi ну пла ця жоў з 10 
да 25 чыс ла кож на га ме ся ца i ад-
мо ву ад на лi чэн ня пе нi ў вы пад ку 
не каль кiх дзён за трым кi апла ты.

Стар шы ня Iва цэ вiц ка га 
рай спа жыў та ва рыст ва Але-
на КУ РАТ НIК па ве да мi ла, што 
ра шэн нем рай вы кан ка ма для
ўсiх 13 пунк таў гра мад ска га 

хар ча ван ня пры ня ты па нi жаль ны 
ка э фi цы ент арэнд най пла ты на 
зям лю i не ру хо масць.

— Гэ та зна чыць, у дру гiм i 
трэ цiм квар та лах на шы ка вяр нi, 
ста лоў кi, бу фе ты бу дуць пла-
цiць толь кi 10 пра цэн таў ад па-
ме ру арэн ды. Для нас гэ та вель-
мi iс тот ная знiж ка, — пад крэс лi ла 
Але на Мi ка ла еў на. — Прад пры ем -
ствы гра мад ска га хар ча ван ня
атры ма юць маг чы масць на гнаць 
упу шча нае, ума ца ваць сваё 
фi нан са вае ста но вi шча.

Кi раў нiк Бя ро заў ска га рай-
спа жыў та ва рыст ва Ана толь 
ВАЙ ТЭН КА ад зна чыў, што для 
сва iх прад пры маль нi каў, якiя ча-
со ва за кры лi ганд лё выя пунк ты 
на рын ку, рай спа жыў та ва рыст ва 
па кi ну ла мес цы з апла тай 50 пра-
цэн таў арэн ды. «Стра ты ня сём 
вя лi кiя», — пад крэс лiў Ана толь 
Ры го ра вiч.

Згод ны з ка ле гам стар шы-
ня Сто лiн ска га рай спа жыў-
та ва рыст ва Сяр гей КРЫ ЖЫК. 
У Сто лi не за бяс пе чы лi па нi жэн-
не арэнд най пла ты на ват буй-
ным парт нё рам, якiя ганд лю юць 
мэб ляй i iн шы мi пра мыс ло вы мi 
та ва ра мi. А вось для пунк таў гра-
 мад ска га хар ча ван ня спа жыў-
 та ва рыст ва, як i ў Iва цэ вi чах, рай-
 вы кан кам ужыў па нi жаль ны ка э -
фi цы ент на арэн ду зям лi i не ру-
 хо мас цi. Гэ та асаб лi ва ак ту аль на 
для ка вяр няў, ста ло вак у Сто лi не, 
Рэ чы цы, Да выд-Га рад ку.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

УКАЗ № 143 даў маг чы масць мяс цо вым 
ор га нам ула ды мя няць тэр мi ны 

вы пла ты па дат каў, збо раў i пош лiн, якiя 
iдуць у мяс цо выя бюд жэ ты. На прык лад, 
толь кi ў Ма гi лё ве ад тэр мi ноў ку па 
вы пла це арэнд най пла ты да 30 ве рас ня 
бя гу ча га го да з на ступ най рас тэр мi ноў кай 
атры ма лi 104 аран да та ры.

Пры Ма гi лёў скiм гар вы кан ка ме ство-
ра на спе цы яль ная ка мi сiя па рэа лi за цыi 
ўка за. У яе ўвай шлi прад стаў нi кi гар вы кан-
 ка ма, ра ён ных ад мi нiст ра цый го ра да, пад ат-
ко вых ор га наў, фi нан сiс ты, эка на мiс ты.

— Ка мi сiя ў iн ды вi ду аль ным па рад ку 
раз гля дае ўсе пы тан нi, якiя па сту па юць ад 
суб' ек таў гас па да ран ня i iн ды вi ду аль ных 
прад пры маль нi каў, — удак лад няе пер шы 
на мес нiк стар шы нi Ма гi лёў ска га гар-
вы кан ка ма Аляк сандр ПА ЦЁМ КIН. — 
Перш за ўсё звяр та ем ува гу на фi нан са вы 
склад нiк ар га нi за цыi, коль касць за ня тых 
i, ад па вед на, на тое, як кан крэт на ка ра на-
вi рус паў плы ваў на ра бо ту та го цi iн ша га 
суб' ек та гас па да ран ня. Ся род тых, па якiх 
пры ня тае ра шэн не пад тры маць, — прад-
пры ем ствы «Ма гi лёў аб лаў тат ран са», якiя 
функ цы я ну юць у ме жах го ра да, — мы ма-
ем пра ва раз гля даць i льго ты i прэ фе рэн-
цыi толь кi на тыя па да ткi, якiя па сту па юць 
у мяс цо вы бюд жэт. У на шым вы пад ку раз-
мо ва iдзе пра аў та парк № 1, тра лей бус ны i 
гру за вы пар кi. Вы руч ка па гэ тых суб' ек тах 
гас па да ран ня знi зi ла ся за пе ры яд пан дэ мii 
на 30 %. Пад трым ку вы ра ша на ака заць 
так са ма i гас цi нi цам, ну мар ны фонд якiх 

скла дае больш за 120 ну ма роў, — гэ та «Ма гi -
лёў» i «Ту рыст». Ад тэр мi ноў ку па зя мель-
 ным па да тку i па да тку на не ру хо масць
атры ма ла i прад пры ем ства «Ма гi лёў -
Ат рак цы ё ны». Ка лi быў пе ры яд са ма iза ля цыi, 
ат рак цы ё ны не пра ца ва лi на огул — ад па-
вед на, за гэты перыяд істотна ўпала вы руч ка.

Ад бы лi ся па слаб лен нi i для iн ды вi ду аль -
ных прад пры маль нi каў. Ма гi лёў скi 
аб лса вет дэ пу та таў пры няў ра шэн не ў два 
ра зы знi зiць су му адзi на га па да тку для
прад стаў нi коў ма ло га бiз не су. Толь кi ў Ма гi -
лё ве пла цель шчы ка мi адзi на га па да тку
з'яў ля юц ца 3321 ча ла век.

— За кошт гэ та га стра ты га рад ско га 
бюд жэ ту скла лi адзiн мiль ён сто трыц цаць 
ты сяч руб лёў, — ад зна чае Аляк сандр 
Па цём кiн. — Але на ша за да ча — не да пус цiць
па дзен ня коль кас цi на сель нiц тва, за ня та га 
ў эка но мi цы го ра да Ма гi лё ва.

Ана ла гiч ныя ра шэн нi пры ма юц ца на 
ўзроў нi кож на га з ра ё наў Ма гi лёў скай
воб лас цi. У Мсцi сла ве, на прык лад, збi ра ю-
ц ца ака заць вель мi не аб ход ную пад-
 трым ку двум прад пры ем ствам ра ё на. Як 
па ве да мi лi ў рай вы кан ка ме, уся го па да-
па мо гу звяр ну ла ся шэсць суб' ек таў гас-
па да ран ня.

— Мы лi чым па трэб ным знi зiць стаў кi па 
зям лi i не ру хо мас цi для двух на шых прад-
пры ем стваў — аг ра фiр мы «Аг ра Тэх Ус ход»
i аў та пар ка, — па ве да мi ла на чаль нiк фi нан-
 са ва га ад дзе ла Мсцi слаў ска га рай-
 вы кан ка ма Але на КУК СОЎ СКАЯ. — 
Ка лi нам гэ тыя да ку мен ты за цвер дзяць, 

суб' ек ты гас па да ран ня атры маюць да па-
мо гу. Указ № 143 вель мi свое ча со вы i па-
трэб ны. I спра вяд лi ва, што вы зна чац ца з 
тым, ка му да па маг чы, мож на на мес цах. 
Гэ та, ка неш не, да вя дзец ца ўзгад няць на 
аб лас ным уз роў нi, што так са ма спра вяд-
лi ва, бо бюд жэт ныя гро шы аб ме жа ва ныя. 
Мы са свай го бо ку раз гля да ем асоб на 
кож нае прад пры ем ства, ар га нi за цыю, 
iн ды вi ду аль на га прад пры маль нi ка. I ка лi ў 
кра мы лю дзi з пры хо дам пан дэ мii ха дзiць 
не пе ра ста лi, то, на прык лад, карыстацца 
транспартам ад на знач на ста лi ме ней.

Як па ве да мi лi ў «Ма гi лёў аб лаў тат ран се», 
iх мсцi слаў скi фi лi ял з са ка вi ка амаль
на па ло ву знi зiў свае да хо ды. Стра ты скла лi 
54 ты ся чы руб лёў. Iль вi ную част ку да хо-
даў пры но сiў прад пры ем ству мiж на род-
ны бе ла рус ка-ра сiй скi марш рут Ма гi-
лёў—Сма ленск, якi быў за па тра ба ва ны i 
мсцi слаў скай мо лад дзю, што ву чыц ца ў 
ра сiй скiх на ву чаль ных уста но вах, i мяс-
цо вы мi жы ха ра мi, у якiх шмат рад нi на 
ра сiй скай тэ ры то рыi. Пас ля та го як Ра сiя 
ў су вя зi з пан дэ мi яй за кры ла свае гра нi-
цы, рэйс быў ад ме не ны. За мест яго ця-
пер кур сi руе аў то бус Ма гi лёў—Мсцi слаў, 
але на паў няль насць яго зу сiм не тая. Для 
пад тры ман ня зно сiн па мiж рай цэнт рам i 
на се ле ны мi пунк та мi ра ё на, якiя зна хо-
дзяц ца на марш ру це ад ме не на га па куль 
рэй са Ма гi лёў—Сма ленск, бы лi ўве дзе ны 
да дат ко ва яшчэ два марш ру ты — да вёс кi 
Кась ко ва i аг ра га рад ка Ра за нцы. Але гэ та 
хут чэй са цы яль ныя рэй сы, якiя не па кры-
ва юць страт.

Што да ты чыц ца ТАА «Аг ра Тэх Ус ход», 
якое ў Мсцi сла ве так са ма лi чаць не аб ход-
ным пад тры маць, то гэ та яшчэ зу сiм ма ла-
дое ра сiй ска-ўкра iн скае прад пры ем ства, 
якое за рэ гiст ра ва ла ся ў лi пе нi мi ну ла га го-
да. Спе цы я лi зу ец ца яно на вы рошч ван нi 
збож жа вых i зер не ба бо вых куль тур. Iн-
вес тар вы ку пiў пус ту ю чы бу ды нак шко лы
ў вёс цы Не сце ра ва i зра бiў з яго ад мi нiст ра -
цый на-гас па дар чы аб' ект, улад ка ваў
мехд вор, ства рыў 26 ра бо чых мес цаў. На 
ця пе раш нi мо мант на тэ ры то рыi 2,5 ты ся чы 
гек та раў ТАА «Аг ра Тэх Ус ход» вы рошч вае 
сла неч нiк, рапс, ку ку ру зу i яч мень. А яго 
ды рэк тар Вiк тар АНД РЫ I ШЫН вя дзе 
пе ра мо вы з кi раў нiц твам ра ё на, каб па-
вя лi чыць па сяў ныя пло шчы да 10 ты сяч 
гек та раў. У ра ё не за да во ле ны дзе ян ня мi 
iн вес та ра i лi чаць не аб ход ным яго пад-
тры маць.

— Аг ра фiр ма з'яў ля ец ца пла цель шчы-
кам адзi на га па да тку, — рас тлу ма чы лi ў 
фi над дзе ле. — У за ка на даў стве пра пi са-
на, што вы руч ка за мi ну лы год для прад-
пры ем стваў сель скай гас па дар кi па вiн на 
быць не мен шая за 50 % ад агуль най вы-
руч кi за па пя рэд нi год. Але ў су вя зi з тым, 
што ле тась фiр ма толь кi за рэ гiст ра ва ла ся 
i яшчэ не па спе ла атры маць вы руч ку, яна 
аў та ма тыч на ста но вiц ца пла цель шчы кам 
па да тку на зям лю, а гэ та ў не каль кi ра зоў 
па вя лiч вае iх вы дат кi. Атрым лi ва ец ца, што 
iн вес тар яшчэ i за ра бiць нi чо га не па спеў, 
а ўжо па вi нен нес цi стра ты. Указ № 143 
да зва ляе вы пра вiць гэ ты мо мант.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

БРЭСТ ЧЫ НА

АД ПРАД ПРЫ МАЛЬ НI КА З РЫН КУ АД ПРАД ПРЫ МАЛЬ НI КА З РЫН КУ 
ДА РЭ ЗI ДЭН ТА СЭЗ «БРЭСТ»ДА РЭ ЗI ДЭН ТА СЭЗ «БРЭСТ»

Знiж кi ў арэнд най пла це ста лi най больш па пу ляр най ме рай пад трым кi суб' ек таў гас па да ран ня сiс тэ мы 
аб лспа жыў са ю за (i не толь кi iх)

МА ГI ЛЁЎ ШЧЫ НА

ПАД ТРЫМ КА З МЯС ЦО ВАЙ «КI ШЭ НI»ПАД ТРЫМ КА З МЯС ЦО ВАЙ «КI ШЭ НI»
Ка рэс пан дэнт «МС» вы свят ля ла, хто ў Ма гi лёў скай воб лас цi мае шанц атры маць яе для сва ёй гас па дар чай дзей нас цi.


