
Са жал ка з чыр во ны мі рыб ка мі
Аляк сандр Пі ку ля рас тлу ма чыў свой зва рот прос та: «На-

кі пе ла». Маў ляў, ру кі апус ка юц ца неш та ра біць, ка лі ні ко му 
да гэ та га ня ма спра вы. І га зе та не ста ла ад кла даць та кі вель мі 
па трэб ны рэ пар таж на по тым. На ве даць усіх да стой ных не 
атры ма ла ся, але тое, што ўба чы лі, і са праў ды ўра зі ла.

На дзея Аляк санд раў на СМА ЛЯ КО ВА з за да валь-
нен нем па каз вае нам сваю пры га жосць, якую, 
па яе сло вах, зра біў сын, дэ ман струе са праўд ны 
рай скі ку то чак з арэ ля мі, са жал кай і на ват не-
вя ліч кім фан та нам.
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ТЭМА ТЫДНЯ

У
СЁ тое, што вы пус ка юць суб' ек ты ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва, скла да ла ў апош нія га ды ад 19 да 26% — 
пя тую част ку ці на ват чвэрць — ад ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту кра і ны. І ня хай гэ ты па каз чык у мі ну лым го дзе 
ў па раў на нні з 2015-м на ват па вя лі чыў ся, але коль касць та кіх прад пры ем стваў у апош нія га ды змян ша ец ца. 

Ча му так ад бы ва ец ца? Што пе ра шка джае раз ві вац ца суб' ек там ма ло га прад пры маль ніц тва? З які мі праб ле ма мі 
да во дзіц ца су стра кац ца тым, хто ўсё ж та кі вы ра шыў зай мац ца ўлас най спра вай? Ад ка зы на гэ тыя пы тан ні 
мы шу ка лі ра зам з экс пер та мі. стар. 4

МА ЛЕНЬ КА МУ КА РАБ ЛЮ — МА ЛЕНЬ КА МУ КА РАБ ЛЮ — 
ВЯ ЛІ КАЕ ПЛА ВАН НЕ?ВЯ ЛІ КАЕ ПЛА ВАН НЕ?
Як раз ві ва ец ца сфе ра ма ло га біз не су ў на шай кра і не
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Фота носіць ілюстрацыйны характар.Фота носіць ілюстрацыйны характар.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

ВЫ ХА ВАН НЕ ВЫ ХА ВАН НЕ 
ПРЫ ГА ЖОС ЦЮПРЫ ГА ЖОС ЦЮ

Жы ха ры мік ра зо ны Пад гор най у Ма гі лё ве даў но ча ка юць, 
ка лі ў іх пра вя дуць кон курс на са мае леп шае пад вор'е

— Апош ні раз ад мі ніст ра цыя 
Ле нін ска га рай вы кан ка ма вы зна ча ла 
най леп шых тры га ды та му, 
а по тым пра нас на огул за бы лі ся, — 
абу раў ся, за ві таў шы ў кар пункт 
«Звяз ды», ста рас та аб' яд на най 
мік ра зо ны Пад гор ная і Пад мі кол ле 
Аляк сандр ПІ КУ ЛЯ. — Хоць я шмат 
ра зоў на гад ваў пра гэ та. Жы ха ры 
хва лю юц ца, ча ка юць, каб іх аца ні лі. 
Ба чы лі б вы, якую пры га жосць яны 
зра бі лі на сва іх участ ках!На дзея СМА ЛЯ КО ВА і Аляк сандр ПІ КУ ЛЯ.

СТРА ТЭ ГІЯ ЛІ БЕ РА ЛІ ЗА ЦЫІ

Ча ка ем эфек туЧа ка ем эфек ту
Біз нес і дзяр жаў ныя чы ноў ні кі ўжо шмат 
га доў дыс ку ту юць на тэ му, як трэ ба 
пра віль на пра ца ваць. Біз нес ме ны, мо жа, 
і ве да юць, ча го яны хо чуць, але адзі на га 
мер ка ван ня ў іх усё ж ня ма. Дзяр жа ва, 
у сваю чар гу, хо ча кант ра ля ваць 
за кон насць пра явы дзе ла вой 
іні цы я ты вы, ра біць яе праз рыс тай, 
прос тай і атрым лі ваць пры гэ тым 
ад прад пры маль ні каў па да ткі.

Шэ раг да ку мен таў, якія па він ны спрас-
ціць пра цу дзе ла во га ася род дзя ў кра і-
не, рас пра цоў ва юц ца і кант ра лю юц ца на 
ўзроў ні кі раў ні ка дзяр жа вы. На На цы я-
наль ным пра ва вым пар та ле ўжо не каль кі 
ме ся цаў для гра мад ска га аб мер ка ван ня 
апуб лі ка ва ны па кет да ку мен таў аб спра-
шчэн ні ўмоў вя дзен ня біз не су: Дэ крэт 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб раз-
віц ці прад пры маль ніц тва і вы клю чэн ні за-
ліш ніх па тра ба ван няў, што прад' яў ля юц-
ца да біз не су»; Указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Аб удас ка на лен ні кант роль най 
(на гляд най) дзей нас ці»; За кон Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Аб уня сен ні змя нен няў і да-
паў нен няў у Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 
і Пра цэ су аль на-вы ка наў чы ко дэкс Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях»; Указ Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь «Аб не ка то рых ме рах 
па ства рэн ні ўмоў для раз віц ця ганд лю, 
гра мад ска га хар ча ван ня, бы та во га аб слу-
гоў ван ня на сель ніц тва» і ін шыя.

Дзя ку ю чы гэ тым да ку мен там мяр ку-
ец ца спра шчэн не пра цэ ду ры ад крыц ця 
біз не су і вя дзен ня сва ёй спра вы, іс тот нае 
змян шэн не коль кас ці пра ве рак. Бу дзе па-
вя лі ча на коль касць ві даў дзей нас ці, які мі 
мож на зай мац ца без рэ гіст ра цыі ІП пры 
ўмо ве вы пла ты адзі на га па да тку. Так са-
ма па ві нен з'я віц ца ін сты тут падатко вых 
кан суль тан таў — па ся рэд ні каў па між біз-
не сам і пад атко вы мі ор га на мі. У сфе ры 
гра мад ска га хар ча ван ня знік не рэ гу ля-
ван не асар ты мен ту ўлас най пра дук цыі 
гра мад ска га хар ча ван ня. Так са ма ўста-
но вы гра мад ска га хар ча ван ня бу дуць 
на дзе ле ны пра вам вы ра шаць, ці мож-
на ча ла ве ку пры но сіць ва ўста но ву свае 
спірт ныя на поі.

Раз ня во лен не біз не су за пла на ва на сё-
ле та на пер ша га каст рыч ні ка.
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