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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Над чым пра цу юць 
пер шыя аса цы я цыі 
мяс цо вых Са ве таў.

Пра ек ты, асве та, 
во пыт

Ча му 
ў Мін скім ра ё не 
1700 км 
«ні чый ных» да рог?

«Ні прай сці, 
ні пра ехаць...»

У Ар шан скім 
ра ё не стар туе 
са цы яль ны пра ект 
для сель скіх 
жан чын.

На ву чаць 
аг ра біз не су

Кро кі 
да эка ло гіі

«МС» пра цяг вае 
ін тэр ак тыў ны 
пра ект з чы та ча мі.

стар. 4

стар. 14

стар. 15

ЗА НЯ ТАСЦЬ

ПАРТНЁР ТЭМЫ ТЫДНЯ:

З УЛІ КАМ УСІХ З УЛІ КАМ УСІХ 
ЖЫЦ ЦЁ ВЫХ АБ СТА ВІНЖЫЦ ЦЁ ВЫХ АБ СТА ВІН
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У
ЖО заўт ра, 1 снеж ня, за пра цуе ба за не за ня тых 
у эка но мі цы гра ма дзян. А з па чат ку на ступ на га 
го да тыя, хто тра піў у яе, бу дуць аплач ваць асоб ныя 
ка му наль ныя па слу гі па стап ра цэнт ным та ры фе. 
Ка го за кра нуць гэ тыя зме ны і на коль кі «па ця жэ юць» 

жы роў кі — пад ра бяз на тлу ма чым усе но ва ўвя дзен ні, звя за ныя 
з Дэ крэ там № 3 «Аб са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва».

Хто лі чыц ца за ня тым у эка но мі цы?
Тыя, хто пра цуе па кант рак це ці да га во ры пад ра ду, за ня ты на 

дзяр жаў ных па са дах, зна хо дзіц ца ў вы твор чым ка а пе ра ты ве ці фер-
мер скай гас па дар цы. Сю ды ж ад но сяц ца прад пры маль ні кі і фі зіч ныя 
асо бы, што пра цу юць без рэ гіст ра цыі ІП і сплач ва юць адзі ны па да так, 
ра мес ні кі, ад ва ка ты, на та ры у сы. Ка лі вы аказ ва е це па слу гі ў сфе ры 
аг ра эка ту рыз му ці з'яў ля е це ся твор чым ра бот ні кам (ста тус па цвяр джа-

ец ца член ствам у твор чым са ю зе або пра фе сій ным сер ты фі ка там), то 
так са ма лі чы це ся за ня ты мі ў эка но мі цы.

У гэ ту ка тэ го рыю ўклю ча юць вай скоў цаў, ра бот ні каў ва е ні за ва ных 
ар га ні за цый, якія ма юць спе цы яль ныя зван ні, рэ зер віс таў і ва ен на-
аба вя за ных пад час пра хо джан ня збо раў, гра ма дзян, якія зна хо дзяц-
ца на аль тэр на тыў най служ бе. А так са ма слу жы це ляў царк вы, чле наў 
ма нас кай су поль нас ці і на ву чэн цаў ду хоў ных се мі на рый.

За ня ты мі з'яў ля юц ца і гра ма дзя не, якія ма юць ва ўлас нас ці зя-
мель ны ўчас так для вя дзен ня пад соб най гас па дар кі (ці ага род ніц-
тва, тра ды цый ных на род ных про мыс лаў, ін шых мэт) і вы рошч ва-
юць там пра дук цыю рас лі на вод ства (акра мя кве так, дэ ка ра тыў ных 
рас лін, іх на сен ня і ра са ды) ці раз-
вод зяць жы вёл. Але гэ та пра ві ла 
не да ты чыц ца тых, у ка го на дзел у 
ста лі цы і аб лас ных цэнт рах.

ПРАЦЯГ — 
на 15-й стар.

Як бу дзе дзей ні чаць на прак ты цы Дэ крэт № 3: 
рас клад ва ем па па лі цах


