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ЦЫТАТА ДНЯ

Сяргей НАЛІВАЙКА,
міністр па падатках і зборах:

«Адназначна можна сказаць,
што не плануюцца і не будуць
уводзіцца новыя падаткі,
плацяжы. Гэтая тэндэнцыя
пазначана і ў плане сацыяльнаэканамічнага развіцця краіны
на бягучы перыяд,
і ў тым пакеце дакументаў,
які падпісваецца кіраўніком
дзяржавы па стымуляванні
дзелавой актыўнасці. Таксама
можна казаць і пра магчымасць
пашырэння ў далейшым пераліку
відаў эканамічнай дзейнасці,
якімі грамадзяне маюць права
займацца без рэгістрацыі
ў якасці індывідуальных
прадпрымальнікаў пры ўмове
выплаты адзінага падатку.
Калі ўводзіўся заяўны прынцып,
у спісе значылася не больш
за 10 відаў дзейнасці. Потым
стала больш. Цяпер у нас
сумарна 30 відаў дзейнасці,
якія могуць ажыццяўляцца па
заяўным прынцыпе».
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Эвеліне ГАЛАГАН пакуль няўцям, што гэтая
скульптура на пастаменце — помнік геройскаму
сабаку пароды грэйхаўнд. Вядома, малая яшчэ,
усяго толькі шэсць гадочкаў ёй. Разам з матуляй
Эвеліна прыехала ў Нясвіж з Баранавічаў.
Але пройдзе некалькі гадоў, і, успамінаючы
вандроўку ў залаты ад восеньскай ліс тоты

нясвіжскі парк, дзяўчынка знойдзе інфармацыю і
даведаецца, што гэты сабака выратаваў жыццё
свайму гаспадару — Антонію Вільгельму Радзівілу. Гэта было ў 1796 годзе, на паляванні. Гісторыя сведчыць, што ў бойцы з мядзведзем сабака
загінуў, а ў гонар адважнага сябра на адной з
алей парку князь паставіў помнік. Дзяўчынка

 Узровень

даведаецца, што копію старой скульптуры падчас рэканструкцыі парку зрабіў мінскі скульптар
Валяр'ян Якушкевіч. А пакуль, у вяночку з залатой лістоты, Эвеліна караскаецца на высокі
пастамент, каб сфатаграфавацца з прыгожым
сабачкам.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
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МІНСК СТАНЕ
СТАЛІЦАЙ ДЗІЦЯЧАГА
«ЕЎРАБАЧАННЯ-2018»
Прэстыжны міжнародны музычны конкурс
пройдзе ў Беларусі ўжо другі раз

ХТО КУПЛЯЕ
КАРАЛЕЎСКУЮ ПТУШКУ
Фазанавая ферма ў Гродзенскім раёне
павялічвае кола спажыўцоў

Да пачатку дзіцячага «Еўрабачання-2017», якое адбудзецца ў Тбілісі 26 лістапада, застаецца крыху больш за месяц, а арганізатар
маштабнага шоу, Еўрапейскі вяшчальны саюз (EBC), ужо афіцыйна абвясціў, куды адправіцца конкурс налета. У Беларусь!

Экзатычную птушку тут пачалі разводзіць некалькі год таму. Ініцыятар і гаспадар фермы — Гродзенскі мясакамбінат. А ідэя ўзнікла
пасля таго, як да прадпрыемства далучылі нерэнтабельны сельскагаспадарчы кааператыў. Землі тут пясчаныя, не ўрадлівыя. Вось і
пачалі новыя гаспадары шукаць для свайго філіяла «Парачанка»
альтэрнатыву. Вырашылі паспрабаваць разводзіць фазанаў.

Нагадаем, наша краіна ўжо прымала 14 краін — удзельніц дзіцячага
«Еўрабачання» ў 2010-м, прычым тады выканаўчы прадзюсар ЕВС Свантэ
Стакселіус асобна адзначыў высокі ўзровень работы Белтэлерадыёкампаніі: «Гэта было адно з найлепшых шоу, на якіх я наогул калі-небудзь
быў». Акрамя таго, Беларусь заўжды паказвала добрыя вынікі і на самім
конкурсе: на творчым рахунку нашых юных артыстаў — два «золаты»
(больш мае толькі Грузія), адно «серабро» і дзве «бронзы» дзіцячага
«Еўрабачання».
Клапоцячыся пра будучыню міжнароднага дзіцячага песеннага конкурсу, кіруючая група ЕВС вырашыла ўнесці змены ў правілы мерапрыемства, паводле якіх краіна, што перамагла ў папярэднім шоу, мела
права першай адмовы ад арганізацыі наступнага конкурсу. Таму заяўкі
на правядзенне дзіцячага «Еўрабачання» прымаліся загадзя, і менавіта
беларуская была прызнана наймацнейшай сярод усіх.
Як падкрэсліў у інтэрв'ю БЕЛТА старшыня Белтэлерадыёкампаніі Генадзь Давыдзька, медыяхолдынг мае ўсе тэхнічныя магчымасці для правядзення маштабнага творчага форуму на самым высокім узроўні. Група
прафесіяналаў ужо распрацоўвае слоган і лагатып конкурсу 2018 года.
Акрамя таго, неўзабаве Мінск наведае супервайзер «Еўрабачання» Ян
Ола Санд, каб агледзець патэнцыйныя конкурсныя пляцоўкі
і абмеркаваць шэраг арганізацыйных момантаў.

З галоўным спецыялістам — паляўнічым Аляксандрам ЛАКІЗАМ
накіроўваемся на ферму. З Гродна да цэнтра гаспадаркі больш за
30 кіламетраў, адтуль па добрай асфальтаванай дарозе даязджаем
амаль да самай фермы. За
высокім драўляным плотам
і месціцца фазанарый, пра
які даводзілася толькі чуць.
А зараз з'явілася магчымасць і ўбачыць.
Загадчык фазанарыя
Мікалай ТАЛІШ праводзіць
па адкрытых і закрытых
вальерах. Іх некалькі — для
птушак рознага ўзрос ту.
Маладзейшыя знаходзяцца асобна ад дарослага
пагалоўя. Цяпер тут крыху
больш за чатыры тысячы
птушак, але аптымальная
колькасць —
6—7 тысяч.
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