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Ра сія і Кі тай пад пі шуць па гад нен не 
аб раз лі ках у на цва лю тах за мест до ла ра

Ра сія і Кі тай да кан-

ца бя гу ча га го да ма юць 

на мер пад пі саць па гад-

нен не аб раз лі ках у на-

цы я наль ных ва лю тах. 

Як па ве да міў па вы ні ках 

ра сій ска-кі тай скіх між-

ура да вых пе ра моў кі-

раў нік Знеш эка ном бан-

ка Ігар Шу ва лаў, яко га цы туе ТАСС, пра ект па гад нен ня 

прад стаў ле ны кі раў ні кам ура даў дзвюх кра ін. Шу ва лаў 

за явіў, што ў Ра сіі і Кі тая ўжо ёсць свой ка нал — ана лаг 

сіс тэ мы раз лі каў SWІFT. «Трэ ба прос та да мо віц ца, як 

мы бу дзем уза е ма дзей ні чаць, вы ка рыс тоў ва ю чы гэ тыя 

ка на лы і ін шыя фор мы, каб пра во дзіць раз лі кі. Мы ра-

зу ме ем, як гэ тая схе ма па він на пра ца ваць, яна па він на 

быць апі са на ў па гад нен ні. У са мыя ка рот кія тэр мі ны — 

бы ло б вы дат на, ка лі б мы змаг лі пад пі саць да кан ца 

го да», — ска заў Шу ва лаў. Па вод ле яго слоў, кі тай скі 

бок пры пе ра мо вах пра явіў па вы ша ную ці ка васць да 

за клю чэн ня та ко га па гад нен ня, і кі раў ні кам ура даў Ра сіі і 

Кі тая ўжо прад стаў ле ны пра ект па гад нен ня аб уза ем ных 

раз лі ках. «Яго аб мяр коў ва лі і мі ніст ры фі нан саў, і на мес-

ні кі стар шы ні ўра да РФ, і на мес нік прэм' е ра дзярж са ве та 

КНР», — па ве да міў Ігар Шу ва лаў.

У ЗША зга рэў Рай
У Ка лі фор ніі эва ку і-

ра ва ны 50 ты сяч ча ла-

век з-за ляс ных па жа-

раў, якія раз га рэ лі ся 

ў акру зе Б'ют, раз ме-

шча най у Цэнт раль най 

да лі не шта та на поў нач 

ад го ра да Сак ра мэн та. Агонь ужо прак тыч на цал кам зні-

шчыў го рад Па ра дайс (у пе ра кла дзе з анг лій скай — рай). 

Па ве дам ляецца аб дзвюх ты ся чах бу дын каў, зні шча ных 

тут аг нём. З го ра да, на сель ніц тва яко га скла дае 27 ты сяч 

ча ла век, эва ку і ра ва ны не каль кі ты сяч жы ха роў. Дак-

лад ную коль касць па цяр пе лых і маш таб раз бу рэн няў 

па куль не маг чы ма аца ніць, па коль кі служ бо выя асо бы 

не мо гуць прай сці ў не бяс печ ную зо ну. На мес цы пра цу-

юць ка ля 500 па жар ных. «Увесь го рад ахоп ле ны аг нём. 

Гэ та вы гля дае жу дас на», — цы туе чле на га рад ско га 

са ве та Ско та Ло тэ ра, яко га эва ку і ра ва лі з Па ра дай са 

ра зам з сям' ёй, вы дан не Thе Sасrаmеntо Bее. Больш за 

32 ты ся чы жы ха роў за ста лі ся без элект ра за бес пя чэн ня. 

Гу бер на тар шта та Гэ він Ньюс аб вяс ціў над звы чай нае 

ста но ві шча.

У Грэ цыі свя та роў 
па зба вяць ста ту су дзярж слу жа чых

У Грэ цыі вы ра шы-

лі пе ра стаць пла ціць 

дзяр жаў ную зар пла ту 

пра ва слаў ным свя-

та рам. Ад па вед ная 

да моў ле насць, якая 

ста ла яшчэ ад ным 

кро кам у бок раз-

дзя лен ня царк вы і дзяр жа вы, бы ла скла дзе ная па між 

прэм' ер-мі ніст рам Алек сі сам Цып ра сам і прад ста я це лем 

Элад скай пра ва слаў най царк вы ар хі епіс ка пам Ера ні-

мам ІІ. Свя та ры і епіс ка пы больш не бу дуць лі чыц ца 

дзярж слу жа чы мі. Мяр ку ец ца, што гэ тае ра шэн не, якое 

за кра нае ка ля 10 ты сяч свя та роў і ра бот ні каў царк вы, 

па спры яе па дзе лу царк вы з дзяр жа вай. Пра ва слаў ная 

царк ва ады гры вае знач ную ро лю ў гра мад скім жыц ці 

кра і ны. Пра ва слаўе лі чыц ца дзяр жаў най рэ лі гі яй у Грэ-

цыі. Яго ста тус за ма ца ва ны ў кан сты ту цыі кра і ны, дзе 

яно па зна ча на як «па ну ю чая рэ лі гія». Кі раў ні кі дзяр жа-

вы і царк вы па ве да мі лі, што дзяр жа ва бу дзе вы дзя ляць 

ад па вед ныя суб сі дыі. Гэ тая су ма скла дзе 200 млн еў ра 

ў год, і яна бу дзе за ста вац ца ня змен най не за леж на ад 

та го, вы рас це коль касць свя та роў або па мен шыц ца. 

У сваю чар гу царк ва па абя ца ла не чы ніць пе ра шкод у 

вы пад ку, ка лі ва га рэ лі гіі ў гра мад стве бу дзе змян шац ца, 

і ад мо віц ца ад па тра ба ван няў на не ру хо мую ма ё масць 

пас ля та го, як яна пе рай шла ва ўлас насць дзяр жа вы.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У су вя зі з гэ тай па дзе яй 

ар га ні за та ры са бра лі 

прэс-кан фе рэн цыю 

ў На цы я наль ным 

прэс-цэнт ры, на якой 

пад ра бяз на рас ка за лі аб 

усіх вы стаў ках і фо ру мах 

на пра ця гу ся мі дзён. 

На га да ем, Су свет ны ты дзень 

прад пры маль ніц тва — 

гэ та што га до вае 

гла баль нае ме ра пры ем ства, 

якое аб' яд ноў вае 170 кра ін 

у по шу ку но вых ідэй 

для прад пры маль ніц тва 

ўся го све ту. Бе ла русь пра вя дзе 

яго ўжо ў вось мы раз.

Як ад зна чы ла на мес нік ды рэк та ра 

ТАА «Цэнтр дзе ла вых ка му ні ка цый 

«Бел Біз» Анас та сія ХА МЯН КО ВА, 

гэ та па дзея з'яў ля ец ца важ най для 

на шай кра і ны, па коль кі па каз вае ро-

лю прад пры маль ні каў у раз віц ці эка-

но мі кі дзяр жа вы — сю ды ўва хо дзіць, 

на прык лад, і ства рэн не пра цоў ных 

мес цаў. Да рэ чы, сё ле та ме ра пры ем-

ства прой дзе пры пад трым цы Са ве та 

Мі ніст раў і Мі ніс тэр ства эка но мі кі Бе-

ла ру сі, у пры ват нас ці.

На мес нік мі ніст ра эка но мі кі Бе-

ла ру сі Дзміт рый МА ТУ СЕ ВІЧ рас ка-

заў, што пад час Су свет на га 

тыд ня прад пры маль ніц тва 

пла ну ец ца пад пі саць пра-

ект эка на міч на га раз віц ця 

Бе ла ру сі на мяс цо вым уз-

роў ні. Па вод ле яго слоў, да 

вы ні ко ва га ра шэн ня прый-

шлі су мес на з ПРААН і Еў ра-

пей скім са юзам, да ку мент 

мо жа быць пад пі са ны ўжо 

13 ліс та па да і ў та кім вы-

пад ку за кра не 12 ра ё наў 

кра і ны. На мес нік мі ніст ра 

на зваў і су мы, пра ду гле джа-

ныя пра ек там: па 500 ты сяч 

еў ра на рэ гі ён.

«У рам ках гэ та га да ку мен та, ка лі 

ён прой дзе ўсе пра цэ ду ры і за пра цуе 

ў па чат ку 2019 го да, кож ны з ра ё наў 

змо жа рэа лі за ваць шэ раг іні цы я тыў 

як па пад трым цы інф ра струк ту ры, 

біз не су, так і клас тар ных іні цы я тыў, 

са цы яль на га прад пры маль ніц тва», — 

рас тлу ма чыў Дзміт рый Ма ту се віч.

Фо рум прой дзе ў вы ста вач ным 

цэнт ры «Бел Экс па». 13—14 ліс та-

па да ад бу дзец ца вы стаў ка GEW 

EXPO — гэ та пер шая пля цоў ка для 

іна ва цый ных кам па ній, якія га то вы 

прэ зен та ваць свае ідэі між на род най 

су поль нас ці і дзяр жа ве на са мым вы-

со кім уз роў ні. Стэн ды па дзе ле ны па 

сек цы ях: фі нан са выя тэх на ло гіі, ін вес-

ты цыі, іна ва цыі, пад трым ка біз не су, 

аду ка цыя для біз не су, тэх на ло гіі для 

біз не су і тэх ніч ныя су поль нас ці.

Яшчэ ад на пля цоў ка — Між на род-

ны фо рум прад пры маль ніц тва. Ён ар-

га ні за ва ны для прад стаў ні коў біз нес-

су поль нас ці і стар тап-эка сіс тэ мы. Мэ-

та — аб мер ка ваць, як ства раць доб ры 

пра дукт і раз ві ваць біз нес. Пе рад гас-

ця мі вы сту пяць экс пер ты ў сва іх сфе-

рах, у тым лі ку і за меж ныя.

Ці ка ва, што Су свет ны ты дзень 

прад пры маль ніц тва раз лі ча ны і на 

пад лет каў: так, 14 ліс та па да ад бу-

дзец ца дзе ла вая кан фе рэн цыя, на 

якой спі ке ра мі вы сту пяць юныя прад-

пры маль ні кі. Яны прад ста вяць свае 

пра ек ты і ідэі пе рад аў ды то ры яй, для 

дзя цей ува ход на ме ра пры ем ства бу-

дзе бяс плат ны.

Не абы шло ся і без ха ка то на — гэ та 

та кі фо рум рас пра цоў шчы каў, пад час 

яко га спе цы я ліс ты з роз ных аб лас цей 

ра зам пра цу юць над ра шэн нем якой-

не будзь праб ле мы. На Тыд ні прад пры-

маль ніц тва ён пач нец ца 12 ліс та па да і 

бу дзе доў жыц ца 48 га дзін. Тэх ніч ныя 

спе цы я ліс ты пры муць вы клік ад між-

на род ных кам па ній і ство раць но вае 

ра шэн не пры ўдзе ле экс пер таў з Вя-

лі ка бры та ніі. Да рэ чы, сё ле та за да чы 

на фо ру ме па ста віць і зна ка мі тая кам-

па нія ІKEA.

Тэ ма ты ка Тыд ня ў мно гіх кра і-

нах роз ная, ад нак ёсць тэ ма, якая 

аб' яд ноў вае ўсіх, — гэ та жа но чае 

прад пры маль ніц тва. У гэ тым го дзе 

ў Бе ла ру сі ў рам ках на цы я наль на га 

кон кур су «Прад пры маль нік го да» 

Мі ніс тэр ства эка но мі кі па га дзі ла ся 

на тое, каб Між на род ная фі нан са-

вая кар па ра цыя ў Бе ла ру сі (адзін з 

парт нё раў ме ра пры ем ства. — Аўт.) 

вы ста ві ла дзве да дат ко выя на мі на-

цыі: «Най леп шая жан чы на-прад пры-

маль нік Бе ла ру сі» і «Най-

леп шы старт жа но ча га біз-

не су».

Яшчэ адзін важ ны кі ру нак 

Тыд ня, на які звяр ну лі ўва гу 

ар га ні за та ры, — ін клю зіў нае 

прад пры маль ніц тва. Са вет нік 

па ганд лё вых і эка на міч ных 

пы тан нях Па соль ства Вя лі-

ка бры та ніі ў Бе ла ру сі Ін эса 

Пал та ран ад зна чы ла, што 

вель мі важ на пад трым лі ваць 

та кія па чы нан ні, па коль кі для 

іна ва цый ных ідэй бар' е раў не 

іс нуе.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Па да ткіПа да ткі

Ка ля 170 ты сяч бе ла ру саў 
ма юць дзве і больш ква тэ ры
Коль касць ула даль ні каў дада т ко ва га жыл ля 

па вя ліч ва ец ца што год амаль на 10 %
Пра гэ та па ве да міў на чаль нік упраў лен ня па дат-

ка аб кла дан ня да хо даў і ма ё мас ці фі зіч ных асоб 

Міністэрства па па дат ках і збо рах Анд рэй Ка ва леў скі. 

Ён на га даў, што да 15 ліс та па да не аб ход на апла ціць 

зя мель ны па да так, па да так на не ру хо масць і арэнд-

ную пла ту за зя мель ныя ўчаст кі, якія зна хо дзяц ца ў 

дзяр жаў най улас нас ці. Ад па да тку на не ру хо масць 

вы зва ля юц ца ўла даль ні кі ад ной ква тэ ры. Тым, у ка го 

іх дзве і больш, трэ ба гэ ты па да так пла ціць. А та кіх у 

нас кры ху больш за 169 ты сяч ча ла век.

Па вод ле ін фар ма цыі пад атко ва га ве дам ства, пла цель-

шчы ка мі зя мель на га па да тку і па да тку на не ру хо масць у 

на шай кра і не з'яў ля юц ца ка ля 2,8 мільёна фі зіч ных асоб. 

Але з улі кам раз на стай ных іль гот іх фак тыч на аплач ва юць 

1,5 мільёна гра ма дзян. Сё ле та на сель ніц тву бы ло прад' яў-

ле на да вы пла ты 75,3 міль ё на руб лёў ма ё мас ных па дат-

каў, з іх 42,4 міль ё на руб лёў — па да так на не ру хо масць, 

20,7 міль ё на руб лёў — зя мель ны па да так, а 12,2 міль ё ны 

руб лёў — арэнд ная пла та за зям лю.

Прад стаў ні кі пад атко вай ін спек цыі ад зна чы лі, што за ня-

вы пла ту зга да ных па дат каў за ка на даў ствам пра ду гле джа на 

на кла дан не пе ні і ад мі ніст ра цый на га штра фу, мі ні мум яко га 

раў ня ец ца па ла ві не ба за вай ве лі чы ні.

Анд рэй Ка ва леў скі па ве да міў, што кож ны год у на шай 

кра і не пад атко выя ор га ны ана лі зу юць да хо ды і рас хо-

ды 20—25 ты сяч ча ла век, якія здзейс ні лі буй ныя па куп кі. 

Пры клад на пя ці ты ся чам з іх пры хо дзіц ца да плач ваць 

па да ткі па стаў цы 16 % га да вых.

Як вя до ма, ця пер карэктуецца но вы Пад атко вы ко дэкс, 

які, згод на з пла на мі, за пра цуе ў на шай кра і не з 1 сту дзе ня 

на ступ на га го да. Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс таў, Анд-

рэй Ка ва леў скі ўдак лад ніў, што кар ды наль ных змя нен няў 

у апла це зя мель на га па да тку і па да тку на не ру хо масць у 

2019 го дзе не бу дзе. Пла ну ец ца за ха ваць той жа па ра дак 

апла ты і тэр мі ны. Пра па ну ец ца так са ма за ха ваць да во лі 

вя лі кі аб' ём іль гот па апла це гэ тых па дат каў. «Яны да юц ца 

асоб ным най больш ураз лі вым ка тэ го ры ям на сель ніц тва — 

пен сі я не рам, ін ва лі дам, не пра ца здоль ным асо бам, шмат-

дзет ным сем' ям. Па куль не пла ну ец ца ўво дзіць і па датка-

аб кла дан не кож най ква тэ ры — гэ та зна чыць па лёг ку 

пры на яў нас ці ва ўлас нас ці ад ной ква тэ ры мяр ку ец ца 

за ха ваць», — рас тлу ма чыў Анд рэй Ка ва леў скі.

Но вы Пад атко вы ко дэкс пад рых та ва ны з улі кам та го, што 

яго дзе ян не бу дзе рас паў сюдж вац ца на на ступ ныя тры га-

ды — 2019, 2020 і 2021-ы. За гэ ты час дзяр жаў ныя ор га ны 

па він ны ад пра ца ваць усе нюансы, якія ўзнік нуць у названы 

пе ры яд, у тым лі ку маг чы мыя пы тан ні зме ны ўз но саў у фонд 

са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва і ін шыя пра па но вы. За 

тры га ды па він ны быць вы пра ца ва ны адзі ныя ра шэн ні па 

гэ тых пы тан нях, каб да 2022 го да пад рых та ваць но вую за-

ка на даў чую ба зу, ка лі гэ та бу дзе не аб ход на.

Анд рэй Ка ва леў скі пад крэс ліў: «Пад атко вы ко дэкс па ві-

нен дзей ні чаць тры га ды без змен, і гэ та бу дзе вель мі зруч на 

для па дат ка пла цель шчы каў — ар га ні за цый і гра ма дзян».

Сяр гей КУР КАЧ.

ПАД ТРЫ МАЦЬ 
СЛО ВАМ І СПРА ВАЙ

У па ня дзе лак у Бе ла ру сі стар туе Су свет ны ты дзень прад пры маль ніц тва

Блізкая ўладаБлізкая ўлада

Ад мі ніст ра цыя вы слу хае
Кі раў ніц тва і служ бо выя асо бы Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі пра цяг ва юць ажыц цяў ляць 

вы яз ныя пры ёмы гра ма дзян і юры дыч ных асоб 

у рэ гі ё нах.

13 ліс та па да ў Пет ры каў скім рай вы кан ка ме пры ём пра-

вя дзе па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь — ін спек-

тар па Го мель скай воб лас ці Юрый ШУ ЛЕЙ КА.

14 ліс та па да ў Ла гой скім рай вы кан ка ме гра ма дзян вы-

слу хае на чаль нік га лоў на га дзяр жаў на-пра ва во га ўпраў-

лен ня Анд рэй МА ЦЕЛЬ СКІ.

У той жа дзень у ад мі ніст ра цыі За вод ска га ра ё на 

г. Мін ска мож на тра піць на пры ём да на мес ні ка на чаль-

ні ка га лоў на га эка на міч на га ўпраў лен ня — на чаль ні ка 

ўпраў лен ня раз віц ця вы твор ча га па тэн цы я лу Мі ка лая 

РАГОЖ НІКА.

15 ліс та па да ў Шар каў шчын скім рай вы кан ка ме пра-

вя дзе пры ём па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 

інспек тар па Ві цеб скай воб лас ці Ві таль ВОЎК.

У той жа дзень пра вя дзе пры ём у Пін скім рай вы кан ка ме 

пер шы на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня па ра бо-

це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб — на чаль нік 

упраў лен ня пісь мо вых і элект рон ных зва ро таў Крыс ці-

на ПО БАЛЬ (11.30 — 14.30).

16 ліс та па да ў Шчу чын скім рай вы кан ка ме можна трапіць 

на прыём да Юрыя КРЫ ВА ШЭ Е ВА, на чаль ні ка га лоў на га 

ўпраў лен ня кад ра вай па лі ты кі.

За пі сац ца на пры ём мож на па тэ ле фо нах ад дзе лаў 

па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян ад па вед ных вы ка-

наў чых ка мі тэ таў і ад мі ніст ра цыі ра ё наў Мін ска. Усе 

ме ра пры ем ствы ад бу дуц ца з 10.00 да 13.00.


