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ПА ДА ТКУ 
НА БА ГАЦ ЦЕ НЕ БУ ДЗЕ, 

але ма ё мас ны трэ ба пла ціць
Дэ длайн — 15 ліс та па да

Да ся рэ дзі ны ліс та па да на шым 

гра ма дзя нам трэ ба за пла ціць 

зя мель ны па да так і па да так на 

не ру хо масць. Тым, хто пра тэр-

мі нуе або за бу дзе ўнес ці па да-

так, па гра жа юць штраф, пе ні 

і ў вы ключ ных вы пад ках вас 

мо гуць не вы пус ціць з кра і ны. 

Але гэ та, па ра шэн ні су да...

Спа чат ку 
ад ка жам на тры 
га лоў ныя пы тан ні: 
дзе яго вы пла ціць? 
Што ра біць, 
ка лі ня ма па ве дам лен ня? Як пла ціць па да так у АРІП?

На чаль нік Га лоў на га ўпраў лен ня па дат ка аб кла дан ня фі зіч ных асоб Мі ніс-

тэр ства па па дат ках і збо рах Мі ха іл РА СОЛЬ КА ўдак лад няе, што апла ціць збор 
мож на лю бым зруч ным для пла цель шчы ка спо са бам: на яў ны мі праз банк, до ма на 
ка на пе за паў ня ючы гра фу ін тэр нэт-бан кін гу, праз пош ту, пад атко вую 
ін спек цыю, сель скія са ве ты.

Пе да га гіч ная май стэр няПе да га гіч ная май стэр ня

СІ НЕР ГЕ ТЫЧ НЫ 
ЭФЕКТ

Як ЕdСаmр Bеlаrus на тхняе пе да го гаў 
пра ца ваць у су час ным фар ма це

«Ура а а а а аа!!!!!». «Я так ра зу мею, што мы хут ка 

су стрэ нем ся?». « Ана ла гіч ная ра дасць. На ад ной 

хвалі». «І я, і я, і я!». «Праў да, як жа клас на, ка лі лю-

дзі з роз ных ку точ каў Бе ла ру сі ра зу ме юць, пра што 

га вор ка. Да су стрэ чы, сяб ры». «Хут ка па ба чым ся». 

Та кі мі эмо цы я мі дзя лі лі ся ў «Фэй сбу ку» пе да го гі, 

якія атры ма лі за пра шэн не на ЕdСаmр Bеlаrus — 

2019. На стаў ні кі ад ліч ва лі дні да яго па чат ку, як дзе-

ці ў ча кан ні Но ва га го да.

ПА ДОБ РАЙ ВО ЛІ
Пе да га гіч ная (не)кан фе рэн цыя прай шла ў ста ліч ным 

клу бе «Іма гу ру» ўжо трэ ці раз з ня змен ным анш ла гам. 
У свае вы хад ныя дні на стаў ні кі з усёй кра і ны пры еха лі 
ў ста лі цу, каб па дзя ліц ца ад но з ад ным са мы мі су час-
нымі пе да га гіч ны мі прак ты ка мі або прос та па слу хаць 
май стар-кла сы ад «гу ру» пе да го гі кі. Га лоў ны прын цып 
фо ру му — доб ра ах вот насць: «дай, ка лі мо жаш, вазь мі — 
ка лі хо чаш».

Усе тут мо гуць быць як спі ке ра мі, так і слу ха ча мі. Мо-
гуць пра па на ваць сваю пе да га гіч ную ідэю, агу чыць праб-
ле му і шля хі яе вы ра шэн ня, зы хо дзя чы з улас на га до све ду, 
пра вес ці май стар-клас, а мо гуць прос та пра-
га ла са ваць за тое, што хо чуць па чуць.
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• ЦВК акрэдытава-

ла больш за 330 назі-

ральнікаў ад СНД для 

маніторынгу выбараў 

у Парламент.

• На па га шэн не і аб слу-
гоў ван не дзяр жаў на га доўгу 
ў 2020 го дзе ў Бе ла ру сі 
спат рэ біц ца Br8,7 млрд.

• Бе ла рус кі пісь мен нік 

Пят ро Ва сю чэн ка па смя-

рот на на мі на ва ны на са-

мую прэ стыж ную між на-

род ную прэ мію ў сфе ры 

дзі ця чай лі та ра ту ры — 

ALMA Astrіd Lіndgren 

Memorіal Award.

• Аран жа вы ўзро вень 
не бяс пе кі аб' яў ле ны ў Бе-
ла ру сі сён ня, 22 каст рыч-
ні ка, з-за ту ма ну.

• Больш за сем ты-

сяч ак таў аб кра дзя жы 

элект ра энер гіі скла лі су-

пра цоў ні кі «Мінск энер га» 

з па чат ку го да.

КОРАТКА
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Іна МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

стар шы ня На цы я наль на га 

ста тыс тыч на га ка мі тэ та:

«Пра цэнт бе ла ру саў, 
якія са ма стой на прай шлі 
пе ра піс на сель ніц тва 
па ін тэр нэ це, ад па вя дае 
ліч бе, што ў па чат ку 
кам па ніі праг на за ваў 
Бел стат. Я за да во ле на 
тым, як прай шоў 
ін тэр нэт-пе ра піс. 
У нас 21 % ад коль кас ці 
на сель ніц тва 
пе ра пі са ла ся 
па ін тэр нэ це — 
гэ та вель мі доб рая ліч ба. 
Мы на яе раз ліч ва лі, 
і гэ та бы ла на ша 
ацэн ка, ка лі на бі ра лі 
пе ра піс чы каў, 
ацэнь ва лі іх коль касць. 
На ста цы я нар ных 
участ ках і ў ін тэр нэ це 
пе ра пі са ла ся 4,9 міль ё на 
ча ла век. Ад па вед на, 
на груз ка на пе ра піс чы каў 
на па кі ну тыя дні 
змен шы ла ся ў два ра зы».

ЦЫТАТА ДНЯ Дзя ду ле ва эн цык ла пе дыя

Уні каль ную, са праў ды ты та ніч ную пра цу пра вёў жы хар га рад ско га па сёл ка 
Бе шан ко ві чы Ана толь КРАЧ КОЎ СКІ, каб пад рых та ваць два та мы эн цык ла пе-
дый пра свой ра ён. Пер шая эн цык ла пе дыя на зы ва ец ца «Бе шан ко віч чы на», дру-
гая — «Па мяць. Ад ста ра жыт на сці да на шых дзён», над які мі бы лы су пра цоў нік 
ра ён най га зе ты і ды рэк тар гіс то ры ка-края знаў ча га му зея пра ца ваў амаль со рак 
га доў, скру пу лёз на вы ву ча ю чы рэд кія ар хіў ныя да ку мен ты, пісь мы і гіс та рыч ныя 
ар ты ку лы. Ана толь Вя ча сла ва віч, які сён ня ўжо на пен сіі, на зы вае ся бе ўкла даль-
ні кам эн цык ла пе дый, хоць на са май спра ве ён паў на вар тас ны аў тар, у тым лі ку 

і ды зай нер, і на бор шчык, і сты ліст-мо ва вед, і ка рэк тар у ад ной асо бе. Толь кі ў 
эн цык ла пе дыі «Па мяць» на ліч ва ец ца 709 ка ля ро вых ста ро нак. Пакуль гэ тыя кні гі 
іс ну юць толь кі ў ад ным эк зэмп ля ры — каб вы даць іх хоць не вя лі кім на кла дам, 
па трэб ны знач ныя срод кі.

На гэ тым фо та ства раль нік эн цык ла пе дыч ных фа лі ян таў Ана толь Крач коў скі 
па каз вае свае ру ка пі сы ўнуч цы Аль бі не ЖУР КО і яе сяб роў цы Со ні ПЯ СЕЦ КАЙ, 
да лу ча ю чы дзяў чы нак да гіс то рыі род на га краю.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


