
Каб жы ло ся лепш
Указ № 506 кі раў ні ка дзяр жа вы, 

які да ты чыц ца раз віц ця Ар шан-
ска га ра ё на, сён ня на слы ху. На га-
даю, што ён пад пі са ны 31 снеж ня 
2018 го да і стаў ча кан ным і, без-
умоў на, доб рым на ва год нім па да-
рун кам для мяс цо ва га на сель ніц-
тва і дзе ла вых лю дзей.

Тым, хто неш та да дум вае, пе-
ра каз вае, чы тае ка мен та рыі не 
заў сё ды адэ кват ных «экс пер таў», 
раю знай сці ў се ці ве ары гі нал да-
ку мен та і пра гра му раз віц ця ра ё на 
(на прык лад, на httр://рrаvо.bу/). 
На шас ці дзе ся ці ста рон ках вель мі 
да ступ на на пі са на, для ча го і для 
ка го ўказ з'я віў ся на свет.

Як на га даў пер шы на мес нік 
стар шы ні Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма Алег МАЦ КЕ ВІЧ, указ 
пад пі са ны, каб ства рыць умо вы 

для комп лекс на га са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця ра ё на, па вы шэн-
ня якас ці і ўзроў ню жыц ця на сель-
ніц тва. А так са ма для сты му ля ван ня 
прад пры маль ніц тва, для ўкла дан ня 
срод каў у рэ гі ён, для рос ту да хо даў 
мяс цо ва га бюд жэ ту.

Стар шы ня Ар шан ска га рай-
вы кан ка ма Ігар ІСА ЧАН КА ў раз-
мо ве з жур на ліс та мі кан ста та ваў, 
што рэа лі за цыя пра гра мы раз віц ця 
на кі ра ва на на вы ра шэн не клю ча-
вых праб лем, фар мі ра ван не доў-
га тэр мі но вай асно вы ўстой лі ва га 
рос ту эка но мі кі і яе кан ку рэн та-
здоль нас ці. Па ра лель на ад бу дзец-
ца і па вы шэн не ўзроў ню даб ра бы ту 
гра ма дзян. За пла на ва на, што пра-
дук цый насць пра цы па вя лі чыц ца 
ў 1,9 ра за, ад па вед на, мож на іс тот-
на па вя лі чыць і за роб кі.

Пра гра ма раз віц ця ра ё на ўклю-
чае 18 пад пра грам. На прык лад, на 
па вы шэн не якас ці жыц ця і ства рэн-
не кам форт на га і бяс печ на га ася-
род дзя на кі ра ва на 13 з іх: «Бу даў ні-
чы комп лекс і бу даў ніц тва жыл ля», 
«Жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі», 
«Ахо ва зда роўя», «Якас ная аду ка-
цыя», «Ган даль, гра мад скае хар ча-
ван не і бы та выя па слу гі» і ін шыя.

У вы ні ку да кан ца 2023 го-
да тэ ры то рыя Ар шан ска га ра ё на 
па він на стаць ад ной з най больш 
пры ваб ных у краіне для біз не су і 
ін вес та раў. Пе ра за груз ка, як на зы-
ва юць тут вы ка нан не ўка за мно-
гія, у тым лі ку і афі цый ныя асо бы, 
да зво ліць рас крыць рэ гі я наль ныя 
маг чы мас ці.

Важ ныя дро бя зі
Але не ўсім у рам ках рэа лі за-

цыі на зва на га ўка за га ран та ва ныя 
льго ты і прэ фе рэн цыі.

На чаль нік ін спек цыі Мі ніс-
тэр ства па па дат ках і збо рах 
па Ві цеб скай воб лас ці Ва ле рый 
ЛА БА ЦЭ ВІЧ пад крэс ліў, што трэ-
ба, каб ін ды ві ду аль ны прад пры-
маль нік, юры дыч ная асо ба бы лі 
не прос та за рэ гіст ра ва ныя ў ра ё не, 
але і ажыц цяў ля лі тут сваю дзей-

насць. Пры гэ тым ёсць ню ан сы, 
пра якія трэ ба ве даць, каб атрым-
лі ваць «бо ну сы».

Ка лі, на прык лад, ар шан ская 
аў ды тар ская фір ма бу дзе пра во-
дзіць пра вер кі па-за ме жа мі ра ё на 
з вы ез дам су пра цоў ні каў у ка ман-
дзі роў кі, іль гот не ча кай. Як і для 
прад пры ем ства, адзін цэх яко га ў 
ін шым го ра дзе, а дру гі — у Ор шы. 
У та кім вы пад ку прэ фе рэн цыі — 
толь кі та му, што на Ар шан шчы не.

Ін шая рэч, ка лі, на прык лад, ар-
шан цы за ку пі лі дзяр жан ні ў аб лас-
ным цэнт ры або яшчэ дзе — для 
вы ра бу рыд лё вак. Але ме та ліч-
ныя част кі ро бяць у Ор шы, і там 
жа ажыц цяў ля ец ца кан чат ко вая 
збор ка. У та кім вы пад ку льго та 
бу дзе мець мес ца.

Для тых, хто «ўпі шац ца» ў па-
тра ба ван ні ўка за, умо вы са мыя 
пры ваб ныя. Так, на тэ ры то рыі ра ё-
на ўста лёў ва ец ца асаб лі вы рэ жым 
па дат ка аб кла дан ня як для но вых, 
так і для дзе ю чых суб' ек таў гас-
па да ран ня. У пры ват нас ці, прад-
пры ем ствы бу дуць вы зва ле ныя ад 
вы пла ты па да тку на да баў ле ную 
вар тасць пры ўво зе тэх на ла гіч на га 
аб ста ля ван ня.

І мі ні мум пра ве рак
І гэ та яшчэ не ўсё. На прык лад, 

па мян ша юц ца ад лі чэн ні на пен сій-
нае стра ха ван не, а ад тэр мі ноў ка 
(рас тэр мі ноў ка) па вы пла це па дат-
каў бу дзе ад бы вац ца без на лі чэн ня 
пра цэн таў за яе вы ка ры стан не.

Да зва ля ец ца пры мя нен не бу-
даў ні чых і тэх ніч ных нор маў, уста-
ноў ле ных у ЕС, ЕА ЭС і КНР, — з пра-
вя дзен нем дзяр жаў ных экс пер тыз 
пра ект най да ку мен та цыі без яе 
адап та цыі да нар ма ты ваў.

Пры ства рэн ні або па шы рэн-
ні вы твор час цяў прад пры ем ствы 
ра ё на вы зва ля юц ца ад па крыц ця 

страт сель ска гас па дар чай і ле са-
гас па дар чай вы твор час цяў. Як і 
ад кам пен са цый ных вы плат кош-
ту вы да ле ных аб' ек таў рас лін на га 
све ту.

Ёсць і ін шыя пры ві леі і пры-
ваб ныя ню ан сы. Ска жам, га ран-
ту ец ца, мож на ска заць, вель мі 
ла яль нае стаў лен не да суб' ек таў 
гас па да ран ня з бо ку на гляд ных і 
пра ва ахоў ных ор га наў. Ка неш не, 
ка лі не ідзе раз мо ва пра гру бае 
па ру шэн не за ка на даў ства. У Ка-
мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю 
Ві цеб скай воб лас ці на ват ёсць 
ад па вед ная га ра чая лі нія. Мож-
на па тэ ле фа на ваць і па ве да міць, 
ка лі ёсць су мнен не ў пра віль нас ці 
ві зі ту «рэ ві зо раў» з роз ных ве дам-
стваў.

«МС» і на да лей бу дзе ад соч-
ваць, як рэа лі зу ец ца ўказ, рас-
каз ваць пра но выя вы твор час ці, 
ма дэр ні за цыю іс ну ю чых прад-
пры ем стваў, ства рэн не но вых 
ра бо чых мес цаў. Як вя до ма, 
по тым на пра ца ва ны во пыт бу-
дзе вы ка рыс тоў вац ца ў ін шых 
ра ё нах кра і ны. Та му тэ ма ці ка-
віць усіх.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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ГЛА БАЛЬ НЫ ГЛА БАЛЬ НЫ 
ПА ДЫ ХОД ПА ДЫ ХОД 
ДА ПРАБ ЛЕМ ДА ПРАБ ЛЕМ 
КОЖ НА ГАКОЖ НА ГА
Пер шы На цы я наль ны фо рум па ўстой лі вым 
раз віц ці прай шоў учо ра ў Мін ску
На ім са бра лі ся прад стаў ні кі пар ла мен та і мяс цо вай ула ды, 
ура да і між на род ных ар га ні за цый і ін шыя. На ча ты рох 
се сі ях удзель ні кі раз гле дзе лі, як на прак ты цы ад бы ва ец ца 
да сяг нен не 17 Мэт устой лі ва га раз віц ця.

На цы я наль ны ка ар ды на тар па да сяг нен ні МУР, на-
мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Бела ру сі Мар' я на ШЧОТ КІ НА пад крэс лі ла: «Ра зу ме ю чы, што 
па тэн цы я лу толь кі дзяр жаў на га апа ра ту бу дзе не да стат ко ва 
для па спя хо ва га пра соў ван ня кра і ны, у ра бо ту (па да сяг нен ні 
МУР. — Аўт.) уцяг ну ты важ ныя гуль цы — гэ та пар ла менц кая 
гру па На цы я наль на га схо ду і парт нёр ская гру па, у склад якой 
ува хо дзяць гра мад скія аб' яд нан ні, біз нес, на ву ко выя ко лы. І нам 
вель мі пры ем на, што пе рад па чат кам фо ру му да нас звяр ну лі ся 
прад стаў ні кі рэ лі гій ных ар га ні за цый у на шай кра і не для та го, каб 
так са ма паў дзель ні чаць у фо ру ме. Бо гэ та спра ва агуль ная. Тут 
важ нае мес ца ад во дзіц ца рэ гі я наль ным гру пам, бо ўстой лі вае 
раз віц цё кра і ны прос та не маг чы мае, ка лі не бу дзе ўстой лі ва га 
раз віц ця тэ ры то рый».

Пры гэ тым Мар' я на Шчот кі на ад зна чы ла, што «нель га вярс-
таць пра грам ныя стра тэ гіч ныя да ку мен ты толь кі звер ху, трэ ба 
іс ці на су страч ад но ад на му. Пра па но вы па він ны быць зні зу, з 
улі кам спе цы фі кі тэ ры то рый. І ў на ступ ны пе ры яд нам не аб ход на 
пе ра адо лець роз на па ско ра насць ру ху па ар га ні за цыі дзей нас ці 
ў аб лас цях».

На цы я наль ны ка ар ды на тар па МУР звяр ну ла ўва гу на 
ста ноў чы во пыт Брэсц кай і Ма гі лёў скай аб лас цей. Яна па-
рэ ка мен да ва ла раз гля даць пы тан не па да сяг нен ні МУР на 
па ся джэн нях абл вы кан ка маў.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бела-
ру сі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ ад зна чыў, што Бе ла русь раз гля дае 
Па ра дак-2030 як уні каль ную асно ву для но вай гла баль най па-
лі ты кі ў га лі не ўстой лі ва га раз віц ця. Пад час фо ру му ўдзель ні кі 
маг лі ўнес ці но выя ідэі ў гэ тым на прам ку — да рэ чы, пра па но вы 
пры ма юц ца і раз гля даюц ца на пра ця гу яшчэ пя ці дзён пас ля фо-
ру му і бу дуць улі ча ны ў вы ні ко вым да ку мен це. Да та го ж Мі ха іл 
Мяс ні ко віч пад крэс ліў, што ад на з умоў па спя хо вай рэа лі за цыі 
МУР — ін тэ гра цыя іх ідэй у на цы я наль нае за ка на даў ства.

«Асаб лі вая ро ля тут на ле жыць На цы я наль на му схо ду Бе ла-
ру сі як прад стаў ні ча му і за ка на даў ча му ор га ну на шай дзяр жа-
вы, — звяр нуў ува гу стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. — Мы гэ тым 
зай ма ем ся прад мет на. Толь кі ў 2018 го дзе быў пры ня ты шэ раг 
за ко наў, на кі ра ва ных на да сяг нен не МУР. Ся род іх мож на вы-
лу чыць но выя за ко ны аб асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры то-
ры ях, аб вы твор час ці і аба ро це ар га ніч най пра дук цыі, а так са ма 
но вую рэ дак цыю за ко на аб піт ным во да за бес пя чэн ні. Гэ та пра ца 
бу дзе пра цяг ну та і ў 2019 го дзе. Пар ла мент пла нуе раз гле дзець 
за ко на пра ек ты аб ахо ве зда роўя, пра вах ін ва лі даў, аб ахо ве 
тар фя ні каў, не траў і мно гія ін шыя, якія не па срэд на ад но сяц ца 
да МУР».

Па ста ян ны ка ар ды на тар ААН у Бе ла ру сі Іа ан на КА ЗА НА-
ВІШ НЯ ВЕЦ КІ так са ма пры ві та ла ўдзель ні каў фо ру му: «Па ды ход 
на асно ве ўдзе лу ўся го гра мад ства і між ве да мас нае парт нёр ства 
з'яў ля юц ца вель мі важ ны мі для да сяг нен ня Мэт устой лі ва га 
раз віц ця. Асаб лі ва важ най з'яў ля ец ца ра бо та мяс цо вых ор га наў 
ула ды і ін шых суб' ек таў на мяс цо вым уз роў ні, бо ме на ві та там 
ад бы ва ец ца раз віц цё. Я ра да ві таць у гэ тай за ле та кую коль касць 
прад стаў ні коў рэ гі ё наў. Ваш удзел у на цы я наль ных дыс ку сі ях 
па ўстой лі вым раз віц ці мае прын цы по вае зна чэн не. На мяс цо-
вым уз роў ні вы су ты ка е це ся з гла баль ны мі праб ле ма мі, якія 
не маг чы ма вы ра шыць без ла каль на га па ды хо ду». Спа да ры ня 
Ка за на-Віш ня вец кі за ве ры ла, што ААН пра цяг не пад трым лі ваць 
урад і ін шых бе ла рус кіх парт нё раў у да сяг нен ні МУР.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

(Больш пад ра бяз на пра ра бо ту сек цый, а так са ма 
пра вы ні кі фо ру му чы тай це ў на ступ ным ну ма ры «МС».)

ПЕРСПЕКТЫВА

ОР ША: ОР ША: 
ПЕ РА ЗА ГРУЗ КАПЕ РА ЗА ГРУЗ КА

У 
Ар шан скім ра ё не дзя ку ю чы ад па вед на му прэ зі дэнц ка му Ука зу 
№ 506 ство ра ны пры ваб ныя ўмо вы для дзей нас ці біз не су. Зроб ле на 
і ро біц ца мно гае, каб дзяр жаў ныя прад пры ем ствы атры ма лі дру гое 

ды хан не. У ін тэр нэ це лю дзі дзе ляц ца дум ка мі і пра гно за мі. У пры ват нас ці, 
ка жуць пра Ар шан шчы ну як пра гэт кі ана лаг аф шо ра. Не ка то рыя 
праг на зу юць, што на асоб на ўзя тай тэ ры то рыі пры пра віль най рэа лі за цыі 
за ду ма на га мож на атры маць эка на міч ны цуд, — ма ю чы на ўва зе 
пад атко выя і ін шыя па слаб лен ні. А што на са май спра ве?
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Й. Указ пад пі са ны, 
каб ства рыць 

умо вы для комп лекс на га 
сацыяльна-экана мічна га 
раз віц ця ра ё на, па вы шэн ня 
якас ці і ўзроў ню жыц ця 
на сель ніц тва. А так са ма 
для сты му ля ван ня 
прад пры маль ніц тва.


