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«Для вытворчасцi высокатэхналагiчнай прадукцыi
задзейнiчаць беларускiя прадпрыемствы»

ЦЫТАТА ДНЯ

Аляксандр Лукашэнка наведаў навукова-вытворчае прыватнае ўнiтарнае прадпрыемства «АДАНI»

СЭЗ I МЭТА
Аляксандр Лукашэнка падрабязна пацiкавiўся парадкам
падаткаабкладання рэзiдэнтаў СЭЗ «Мiнск», на якой размешчана ў тым лiку i АДАНI. Прэзiдэнта праiнфармавалi, што
гэтыя прадпрыемствы не плацяць падатак на прыбытак, —
згодна з новай рэдакцыяй Падатковага кодэкса, рэзiдэнты
вызваленыя ад гэтага абавязку да 2050 года на ўвесь перыяд
дзейнасцi ў свабоднай эканамiчнай зоне пры ўмове экспарту
прадукцыi цi продажу iншаму рэзiдэнту. Па ўсiх СЭЗах краiны аб'ём экспарту складае 65 працэнтаў. АДАНI экспартуе
80—85 працэнтаў прадукцыi. Дарэчы, летась усе рэзiдэнты
СЭЗ заплацiлi 1,3 мiльярда рублёў падаткаў, а
льгот атрымалi на 900 мiльёнаў.
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Фота БелТА.

Аляксандр ЧАРВЯКОЎ,
мiнiстр эканомiкi:
«Электрамабiлi стануць
для грамадзян нашмат
таннейшыя. Разлiкi
паказваюць, што з
улiкам iльгот i абнулення
мытных пошлiн эканомiя
пры куплi i эксплуатацыi
новага электрамабiля
можа скласцi ад
15 тысяч да 30 тысяч
рублёў, у залежнасцi
ад маркi. Важна
адзначыць, што льготы
датычацца i аўтамабiляў
з прабегам. Мы хочам
павысiць прывабнасць
электрамабiляў для
грамадзян i ўпэўненыя,
што рост iх колькасцi,
у сваю чаргу, будзе
спрыяць развiццю
iнфраструктуры».

Як захаваць баланс iнтарэсаў дзяржавы i бiзнесу
праз падаткi i льготы? Як стварыць высокатэхналагiчную вытворчасць? Чаму сацыяльная
накiраванасць — найлепшы рухавiк справы? Чаму
проста замясцiць iмпарт копiямi недастаткова?
Дыялог зацiкаўленых бакоў адбыўся ў самым
«жыццёвым» фармаце, на прадпрыемстве, пад гул
3D-прынтара.

Рэпарцёры атрымалi заданне...

...КУПIЦЬ МАСКУ Ў АПТЭЦЫ
Наколькi проста i пачым можна набыць актуальны на сённяшнi дзень атрыбут?

КОРАТКА
• Указам Прэзiдэнта
адменены састарэлыя i
ўведзены новыя прадметы ваеннай формы, змене ны ма дэ лi iс ну ю чых
прадметаў адзення.

Апошнiм часам медыцынская маска
стала паўнавартасным аксесуарам
i, магчыма, неабходнай рэччу, якую абавязкова трэба захапiць акрамя ключоў
i тэлефона, калi зранку выходзiш з дому. Канешне, можна доўга спрачацца
наконт iх эфектыўнасцi i мэтазгоднасцi,
але попыт расце i ён павiнен быць задаволены ў поўнай меры. Прынамсi, такая
задача неаднойчы ставiлася на найвышэйшым узроўнi. Нашы карэспандэнты
ў Мiнску i Вiцебску атрымалi заданне
высветлiць, цi проста купіць маскi ў аптэках.
Журналiст «Звязды» прагуляўся па цэнтральных вулiцах Віцебска i завiтаў у аптэкi i «пункты

• Амаль 20 мiжгароднiх
аўтобусных маршрутаў цяпер адпраўляюцца з аўтавакзала «Усходнi».

лекаў», размешчаныя ў папулярных сярод гараджан i гасцей горада гандлёвых цэнтрах.
Калi казаць шчыра: цi патрэбны маскi ўсiм?
Не! У першую чаргу — хворым, каб не заразiлi
iншых, ды здаровым, якiя знаходзяцца ў памяшканнях. На свежым паветры iнфекцыю «падчапiць» немагчыма, сцвярджаюць медыкi.
Дарэчы, на вулiцы мiнакоў, якiя былi ў масках, аўтар гэтых радкоў за дзве гадзiны налiчыў
чалавек пяць, i большасць з iх — мужчыны...
Жарты пры знаёмстве з дзяўчатамi i дамамi,
якiя праходзiлi мiма, наконт таго, дзе яны купiлi такую прыгажосць на твары, успрымалiся
са смехам. Вiрус вiрусам, а жыццё ж працягваецца. Тым больш што вясна набiрае моц.
Так што панiкi, страху заразiцца аўтар падчас
прагулкi не адчуў.

У пачатку «марафону» зайшоў у аптэку ў
гiпермаркеце, якi побач з «МакДональдсам».
Гэта недалёка ад, бадай, самых вядомых вiцебскiх спальных мiкрараёнаў пад агульнай назвай
Бiлева. Прыдумаў легенду — маўляў, строгая
начальнiца дала даручэнне купiць калектыву
аддзела маскi. I пажадана, канешне, знайсцi
танныя. Фармацэўт адказала, што, на жаль,
танных мне прапанаваць не можа, бо па 50 i 70
капеек раскупiлi даўно. Але так званую шматразовую за 1 рубель 45 капеек купiць нават
больш выгадна. Так, трэба праз дзве-тры гадзiны замянiць. Але, калi ўзяць для разлiку працягласць рабочага дня з перапынкам, дык пяцi масак хопiць. А далей — дома памыў,
адпрасаваў i нацягвай зноў.
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РЭПЕТЫЦЫЙНАЕ ТЭСЦIРАВАННЕ ПАДОЎЖАЦЬ ДА КАНЦА МАЯ

•

Брыгады сацработнiкаў у Мiнску будуць дастаўляць адзiнокiм пажылым людзям прадукты i
лекi.

Фiнальны этап рэпетыцыйнага тэсцiравання не адмяняецца, але пройдзе з захаваннем усiх рэкамендацый эпiдэмiялагiчнай службы ў сувязi з пагрозай распаўсюджвання
вострых рэспiраторных iнфекцый i каранавiруса. Пра гэта
журналiсту Звязды» паведамiлi ў прэс-службе Мiнiстэрства адукацыi.

• Грамадскi транспарт
Мiнска з 23 сакавiка ранiцай будзе хадзiць часцей.
• Бабруйскi завод бiятэхналогiй пачаў выпускаць антысептычны гель
для рук.
• Беларускае таварыства паляўнiчых i рыбаловаў
плануе сёлета запусцiць
рыбу ў 21 вадаём.
adukar.by

Традыцыйна менавiта трэцi этап рэпетыцыйнага тэсцiравання
прыцягвае найбольшую колькасць патэнцыйных абiтурыентаў.
У сувязi з гэтым становяцца актуальнымi рэкамендацыi па абмежаваннi колькасцi людзей у адной аўдыторыi.
Да пачатку рэпетыцыйнага тэсцiравання ва ўсiх установах
адукацыi павiнен быць забяспечаны запас сродкаў дэзiнфекцыi i
вадкага мыла. Пры ўваходзе ў навучальныя карпусы, аўдыторыi,
санвузлы i г. д. размесцяць антысептычныя сродкi для апрацоўкi
рук. Акрамя таго, арганiзуюць дадатковую апрацоўку дзвярных
ручак, дзвярэй, поручняў, парэнчаў, кранаў i iншых месцаў, якiя
маюць вялiкую колькасць тактыльных кантактаў.
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