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47,9 %
склала ўдзельная вага
плацяжоў арганізацый
недзяржаўнага сектара
эканомікі ў фарміраванні
даходаў бюджэту
ў 2018 годзе. Гэта
на 0,5 працэнтнага пункта
больш, чым у 2017 годзе,
паведаміла прэс-служба
Міністэрства
па падатках і зборах.
За 2018 год падатковыя
органы забяспечылі
паступленне даходаў
у бюджэт краіны ў
памеры Br24,825 млрд
(гэта складае 100,8 %
планавых назначэнняў
кансалідаванага
бюджэту), у тым ліку
ў рэспубліканскі
бюджэт — Br10,7373 млрд
(100,7 %), у мясцовыя
бюджэты —Br14,0878 млрд
(100,9 %). Звыш плана
ў бюджэт паступіла
Br195,2 млн. Тэмп росту
даходаў кансалідаванага
бюджэту склаў 99,5 %
да ўзроўню 2017 года, у
тым ліку рэспубліканскага
бюджэту — 103,3 %.

СЕРАДА

ЛЮТАГА 2019 г.

Не кожны горад і, тым больш, не кожная вёска могуць пахваліцца кнігай
пра сваю гісторыю, радаводы, цікавых людзей і іх лёсы. А невялікай
вёсачцы Замошша Чашніцкага раёна з яе адзінаццаццю жыхарамі
ў гэтым пашанцавала: у населенага пункта з'явіўся свой летапіс
у выглядзе кнігі-альманаха. Нядаўна непасрэдна ў вёсцы адбылася
прэзентацыя кнігі «Замошша. Гісторыя вёскі і ваколіц», сведкам якой
стала і «Звязда».

КОРАТКА
• Узносы страхавых
арганізацый у краіне па
прамым страхаванні і сустрахаванні ў 2018 годзе
склалі Br1 млрд 203,3 мільёна і выраслі ў параўнанні
з 2017 годам на 12,4 %.

І хоць кніга пра Замошша не стала экспанатам кніжнай
выстаўкі-кірмашу, якая адкрываецца сёння ў Мінску, яе
з'яўленне на кніжным небасхіле стала знакавым для многіх людзей, чые карані паходзяць з замашанскай зямлі, а
таксама красамоўным прыкладам таго, як можна любіць
сваю малую радзіму і захаваць аб ёй добрую
памяць.

Размова па сутнасці

Аляксандр КАРЛЮКЕВІЧ:

«КНІГІ —
ГЭТА ХАРАКТАР ЖЫЦЦЯ
Ў РОЗНЫХ ЯГО ПРАЯВАХ»

• У 2018 годзе ў Беларусі зарэгістравана больш
за 60,7 тыс. шлюбаў, з іх ва
ўрачыстай абстаноўцы —
больш за 37,2 тыс. (61 %).

Міністр інфармацыі
аб сэнсе дэвізу кніжнай
выстаўкі, аб чытацкіх
перавагах, мастацкай
паліграфіі і някрызісе жанраў

• У Мінску і Віцебску
ўчора паступілі паведамленні аб мініраванні офісаў «Белавія». На месцы
выязджалі брыгады сапёраў, паведамленні не пацвердзіліся. Устанаўліваюцца асобы лжэмінёраў,
заведзена крымінальная
справа.

Фота Кастуся ДРОБАВА.
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Сёння ў сталіцы адкрываецца
ўжо традыцыйны ў культурнаасветніцкім жыцці краіны форум —
ХХVІ Мінская міжнародная
кніжная выстаўка-кірмаш.
Мерапрыемства, прыцягальнае
і для выдаўцоў, і для пісьменнікаў,
і для чытачоў. Аб тэндэнцыях
у выдавецкай галіне, аб попыце
і прапановах на кніжным рынку,
аб грамадскім значэнні
пісьменніцкага дыялогу
мы напярэдадні адкрыцця
пагутарылі з міністрам інфармацыі
Аляксандрам
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Не стой
пад стралой!
Чым небяспечныя
вежавыя краны?
Калі перафразаваць
вядомую прымаўку,
то ў многіх праблем
ёсць тры абавязковыя
характарыстыкі: прозвішча, імя і імя
па бацьку. Славуты чалавечы фактар,
аднак, можа прывесці і да лятальнага канца.
Прыкладам таму — сітуацыя з пад'ёмнымі
механізмамі. Летась пры рабоце на кранах
у Беларусі адбылося 17 няшчасных
выпадкаў. На вялікі жаль, два з іх скончыліся
лятальна. Падрабязней пра гэта расказаў
начальнік упраўлення нагляду за бяспекай
пад'ёмных збудаванняў і атракцыёнаў
Пётр КЛІМКО.
— Большасць няшчасных выпадкаў, аварый і інцыдэнтаў, якія звязаны з выкарыстаннем грузапад'ёмных кранаў, мае арганізацыйны характар, — кажа
суразмоўнік. — Напрыклад, да кіравання і абслугоўвання кранаў у якасці кранаўшчыкоў і стропальшчыкаў дапускаюцца асобы без належнай кваліфікацыі.
Калі ж з прафесійнай падрыхтоўкай усё добра, то не
заўжды ажыццяўляецца патрэбны кантроль за тым,
як выконваюцца рабочыя інструкцыі і тэхналагічныя
рэгламенты. Стропальшчыкі парушаюць схемы работы і выкарыстоўваюць для аперацый няспраўныя прыстасаванні. Чым гэта заканчваецца —
разбяром на канкрэтных прыкладах.
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