Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Работнікі Фонду сацыяльнай
абароны насельніцтва
дапамагаюць нам збіраць
грошы на сваю будучую
2
пенсію.
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ЦЫТАТА ДНЯ

СЯЛЕЦКІ ГАСПАДАР

Сяргей
НАЛIВАЙКА,
першы
намеснiк
мiнiстра
па падатках
i зборах:

У Беларусі 55 тыс. грамадзян маюць дзве і больш кватэр на праве ўласнасці і выплачваюць падатак з другой
кватэры.
Інфляцыя ў краіне ў чэрвені
2013 года склала 0,3 працэнта. Такім чынам, індэкс спажывецкіх цэн на тавары і паслугі
ў чэрвені ў параўнанні з маем
2013 года склаў 100,3 працэнта, са снежнем 2012-га — 107
працэнтаў.
У Гомелі паў тарагадовае
дзіця выпала з акна кватэры,
размешчанай на пятым паверсе, і засталося жывым. Маці на
некалькі хвілін пакінула сына ў
пакоі, дзе было адкрыта акно.
Дзіця падчас падзення спачатку ўдарылася аб кандыцыянер,
пасля чаго ўпала на кветкавую
клумбу, дзе яго і ўбачыла жанчына, якая праходзіла міма.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 10.07.2013 г.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

8860,00
11420,00
268,00
1086,78
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ДАЛЕЙШАЕ ПАШЫРЭННЕ СЭЗ НЕМЭТАЗГОДНА
Аб гэ тым кі раў нік дзяр жавы заявіў учора, наведваючы
прадпрыемства на тэрыторыі
СЭЗ «Магілёў», перадае карэспандэнт БЕЛТА.
«Лічу, што нам размахвацца тут
няма чаго, і рабочых месцаў у нас
дастаткова. Трэба думаць аб тым,
каб, ства ра ю чы прад пры ем ства
і пра да стаўля ю чы прэ фе рэн цыі,
дзяржава штосьці ад гэтага мела»,
— адзначыў Прэзідэнт.
Міністр эканомікі ў сваю чаргу
заўважыў, што, на яго думку, далей
развіваць свабодныя эканамічныя зоны не трэба, паколькі на сёння яшчэ
далёка не ў поўнай меры асвоены
тэрыторыі ўжо існуючых СЭЗ.

«Трэба сур'ёзна заняцца гэтым
пытаннем і расставіць усе кропкі над
«і», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Пры гэтым ён адзначыў, што калі будзе інтарэс у прыходзе таго ці іншага інвестара, то ёсць іншыя спосабы
для прадастаўлення канкрэтнаму
прадпрыемству якіх-небудзь ільгот
або прэферэнцый.
Аляксандру Лукашэнку далажылі
аб дзейнасці свабодных эканамічных зон у Беларусі і, у прыватнасці, СЭЗ «Магілёў». Паводле слоў
Мікалая Снапкова, усе СЭЗ даюць
каля 10 працэнтаў агульнага аб'ёму экспарту, а па СЭЗ «Магілёў»
— амаль палавіну ў рэгіянальным
экспарце. Як рас тлумачыў старшыня Магілёўскага аблвыканкама

Пётр Руднік, гэта ў тым ліку звязана з тым, што перавагамі рэзідэнтаў свабоднай эканамічнай зоны на
гэты момант карыс таецца шэраг
буйных валаўтваральных прадпрыемстваў. Паводле слоў Прэзідэнта,
такую прак тыку трэба паступова
спыняць. «Давайце дамовімся так:
гэту пяцігодку дапрацоўваем і ўсё,
акрамя замежных прадпрыемстваў.
Ім (дзяржпрадпрыемствам. — Заўвага БелТА) час да канца пяцігодкі,
і трэба прыглядацца да новых кіраўнікоў, якія будуць ведаць, што з 2015
года трэба будзе больш прыкладаць
намаганняў і плаціць па поўнай стаўцы», — сказаў кіраўнік дзяржавы.
Як адзначыў Прэзідэнт, у Беларусі ўжо не стаіць востра пытанне

АСОБЫ З «П'ЯНАЙ» ТРАЎМАЙ
БАЛЬНІЧНЫ ЗА ПЕРШЫЯ
ШЭСЦЬ ДЗЁН НЕ АТРЫМАЮЦЬ
У Бе ла ру сі за цвер джа на но вае
Па ла жэн не аб па рад ку за бес пячэння дапамо га мі па часо вай непрацаздоль насці і па цяжар нас ці
і ро дах.
Асноўная навіна заключаецца ў тым,
што цяпер не будзе прызначацца дапамога па часовай непрацаздольнасці ў сувязі
з захворваннем або траўмай, прычынай
якіх з'явілася ўжыванне алкаголю, наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх аналагаў, таксічных або іншых
адурманьваючых рэчываў, за першыя
шэсць каляндарных дзён часовай непрацаздольнасці .
Сярод іншых навацый — павелічэнне
перыяду, за які дапамога прызначаецца ў
памеры 80% сярэднядзённага заробку, з
6 да 12 каляндарных дзён. За наступныя
каляндарныя дні бесперапыннай часовай
непрацаздольнасці дапамога будзе прызначацца ў памеры 100% сярэднядзённага заробку.

Бальнічны ліст цяпер будзе аплачвацца
за каляндарныя дні часовай непрацаздольнасці, а не за рабочыя. Сярэднядзённы
заробак для вылічэння бальнічнага ліста
будзе вызначацца не за 2, а за 6 каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу,
у якім наступіла хвароба. Сярэднядзённы
заробак для вылічэння дапамог і іх памер
будзе вызначацца без уліку павелічэння
тарыфнай стаўкі (акладу) за шэсць месяцаў, што папярэднічаюць месяцу, у якім
з'явілася права на дапамогу, і ў перыядзе
часовай непрацаздольнасці або водпуску
па цяжарнасці і родах.
Дапамога па часовай непрацаздольнасці будзе прызначацца ў мінімальным
памеры асобам, за якіх абавязковыя
страхавыя ўзносы на сацыяльнае страхаванне выплачваліся менш чым за 6
месяцаў да хваробы. Мінімальны памер
бальнічнага ліста такім работнікам складзе за месяц 50% бюджэту пражытковага мінімуму.
Святлана БУСЬКО.

з рабочымі месцамі, а таму, магчыма, няма неабходнасці прыцягваць
з дапамогай СЭЗ прадпрыемствы
і даваць ім пэўныя прэферэнцыі.
«Больш мы не будзем гэтым займац ца, ды я ўжо і так стрым ліваў гэты працэс. Але прыцягваць
прадпрыемствы, нават з замежным
капіталам, такім чынам я не лічу
патрэбным», — заявіў кіраўнік дзяржавы, адзначыўшы, што ў Беларусі
ёсць шмат менш развітых тэрыторый у невялікіх гарадах і пасёлках,
дзе створаны не менш прывабныя
ўмовы для інвес тараў. Больш таго, такая палітыка ўзгадняецца з
дамоўленасцямі ў рамках Адзінай
эканамічнай прасторы, дадаў беларускі лідар.

ЗАПАВЕДНЫ СВЕТ
ПАЛЕСКАЙ АМАЗОНІІ
Спакойны і велічны, як і ўся прырода беларускага
Палесся, амаль на 190 тысячах гектараў размясціўся Прыпяцкі дзяржаўны ландшафтна-гідралагічны
запаведнік. Заснаваны ён быў у 1969 годзе з мэтай
захавання ў першапачатковым выглядзе ўнікальнага
і непаўторнага ландшафту, характэрнага для поўдня
Беларусі. У 1996 годзе пераўтвораны ў нацыянальны
парк.
Запаведнік размешчаны ў паўднёва-заходняй частцы
Гомельскай вобласці па правым беразе Прыпяці. Ён выцягнуўся ўздоўж ракі на дзясяткі кіламетраў. З двух бакоў яго
тэрыторыю акружваюць рэчкі Убарць і Сцвіга са шматлікімі
азёрамі, вадаёмамі і каналамі...

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

КОРАТКА

Шматгадовы вопыт агранома і ферме ра да зва ляе жы ха ру вёс кі Ся лец
Быхаўскага раёна Мікалаю Кусянкову
дасягаць добрых ураджаяў збожжавых і
гародніны, у тым ліку і бульбы. Небеспадстаўныя спадзяванні на шчодры ўраджай
са сваіх палеткаў у Мікалая Міхайлавіча і
сёлета. Сярод многіх фермераў магілёўскага Прыдняпроўя ён лічыцца адным з
лепшых майстроў працы на зямлі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Беларусь разлiчвае ўвайсцi
ў 2013 годзе ў сотню краiн рэйтынга Сусветнага банка па
падаткаабкладаннi. Сусветны банк асаблiва адзначыў
крокi нашай краiны па правядзеннi рэформаў у падаткаабкладаннi. Асаблiва адзначана,
што Беларусь зрабiла працэс
падаткаабкладання больш
простым i менш затратным
для кампанiй. На паляпшэнне
пазiцый у рэйтынгу Сусветнага банка ў першую чаргу
паўплывалi памяншэнне колькасцi дэкларацый, якiя прадстаў ля юц ца, пад атко вых
плацяжоў, значнае скарачэнне колькасцi выпадкаў, якiя
прадугледжваюць абавязковае
прадастаўленне дакументаў
у падатковыя органы для пацвярджэння льгот».
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