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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Для раз віц ця 
тэ ры то рый

Па тэн цы ял, якім ва ло да юць 
Са ве ты дэ пу та таў, 
мо жа вы ка рыс тоў вац ца 
больш эфек тыў на. стар. 2

Пло шчы пла до ва-ягад ных 
на са джэн няў у Брэсц кай воб лас ці 
пла ну юць аб на віць 
і па шы рыць.

Смач на і ка рыс на

стар. 16

стар. 3

Рас пра цоў шчы кі — пра но вы 
Пад атко вы ко дэкс.

На прын цы пах 
доб ра сум лен нас ці

стар. 4

Та кі пла на ва ны аб' ём 
фі нан са ван ня па пра гра ме ЕС, якая 
рых ту ец ца ў га лі не рэ гі я наль на га 
раз віц ця і пад трым кі мяс цо вых 
іні цы я тыў у Бе ла ру сі.

18 міль ё наў еў ра

стар. 2

У Грод не амаль кож ны ты дзень 
ад кры ва юц ца ба ры і ка вяр ні, 
але іх усё роў на не ха пае.

Го рад 
са сма кам ка вы

стар. 15

Для га ла са ван ня на вы ба рах дэ пу та таў 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду сё ма га склі кан ня ўтво ра ны 5831 
учас так. Та кая ін фар ма цыя раз ме шча на 
на сай це ЦВК, па ве дам ляе Бел ТА.

У Брэсц кай воб лас ці ство ра на 911 участ-
каў, у Ві цеб скай — 768, у Го мель скай — 

1009. У Гро дзен скай воб лас ці іх утво ра на 
669, у Мін скай — 982, у Ма гі лёў скай — 739, 
у Мін ску — 707. За мя жой бе ла ру сы змо-
гуць пра га ла са ваць на 46 участ ках.

Па звест ках ЦВК, з больш чым 5,8 ты-
ся чы ўчаст каў для га ла са ван ня 234 бу дуць 
пра ца ваць у са на то ры ях, пра фі лак то ры ях, 

да мах ад па чын ку, баль ні цах і ін шых ар га-
ні за цы ях ахо вы зда роўя, якія аказ ва юць 
ме ды цын скую да па мо гу ў ста цы я нар ных 
умо вах, у вай ско вых час цях — 17.

На га да ем, вы ба ры ў Па ла ту прад стаў-
ні коў пры зна ча ныя на 17 ліс та па да, у Са вет 
Рэс пуб лі кі — на 7 ліс та па да.

Ле тась у дзе ян не ўсту піў но вы Пад атко вы ко дэкс, пры зва ны 
па леп шыць іс ну ю чую ў кра і не сіс тэ му па дат ка аб кла дан ня, 
зра біць яе больш прос тай і дас ка на лай. На ву ко ва-кан суль-
та тыў ны са вет, які пра цуе пры Прэ зі ды у ме Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пры ехаў у Ма гі лёў, 
каб вы свет ліць, на коль кі гэ ты за ка на даў чы акт зруч ны для 
яго ка рыс таль ні каў і ка рыс ны для бюд жэ ту. Дэ пу та ты ра зам 
са спе цы я ліс та мі, ву чо ны мі, прад стаў ні ка мі мі ніс тэр стваў 
на пры кла дзе кан крэт ных прад пры ем стваў і ве дам стваў 
зна ё мі лі ся з тым, як пра цу юць но выя нор мы і па ла жэн ні, 

на коль кі яны зра зу ме лыя і ці ка выя біз не су, кан крэт ным 
пла цель шчы кам. Удзель ні кам на ву ко ва-кан суль та тыў на-
га са ве та бы ло важ на да ве дац ца, як змя ніў ся фі нан са вы стан 
суб' ек таў гас па да ран ня, на коль кі эфек тыў на паў плы ва лі 
змя нен ні на раз віц цё прад пры маль ніц кай дзей нас ці, 
а га лоў нае, дзе і ў чым мож на яшчэ гэ тую сіс тэ му па леп шыць. 
Ме на ві та тэ ма ўдас ка на лен ня пад атко ва га за ка на даў ства 
і ста ла га лоў най пад час па шы ра на га па ся джэн ня са ве та, 
якое ад бы ло ся па вы ні ках су стрэ чы з прад стаў ні ка мі 
дзе ла вых ко лаў, біз не су, пад атко вых ор га наў.

ВЫ БА РЫ-2019

Дзе мож на пра га ла са ваць?

Ба га тыя Ба га тыя 
прадпрыемствы — прадпрыемствы — 
квіт не ю чая кра і наквіт не ю чая кра і на

У Ма гі лё ве раз гля да лі, як пра цуе но вы Пад атко вы ко дэкс 
і ці па трэб ныя да яго ка рэк ці роў кі
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