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КОРАТКА

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 10.07.2013 г. 

Долар ЗША    8860,00
Еўра 11420,00
Рас. руб. 268,00
Укр. грыўня 1086,78
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У Бе ла ру сі за цвер джа на но вае 
Па ла жэн не аб па рад ку за бес пя-
чэн ня да па мо га мі па ча со вай не-
пра ца здоль нас ці і па ця жар нас ці 
і ро дах. 

Асноў ная на ві на за клю ча ец ца ў тым, 
што ця пер не бу дзе пры зна чац ца да па мо-
га па ча со вай не пра ца здоль нас ці ў су вя зі 
з за хвор ван нем або траў май, пры чы най 
якіх з'я ві ла ся ўжы ван не ал ка го лю, нар-
ка тыч ных срод каў, псі ха троп ных рэ чы-
ваў і іх ана ла гаў, так січ ных або ін шых 
адур мань ва ю чых рэ чы ваў, за пер шыя 
шэсць ка лян дар ных дзён ча со вай не пра-
ца здоль нас ці .

Ся род ін шых на ва цый — па ве лі чэн не 
пе ры я ду, за які да па мо га пры зна ча ец ца ў 
па ме ры 80% ся рэд ня дзён на га за роб ку, з 
6 да 12 ка лян дар ных дзён. За на ступ ныя 
ка лян дар ныя дні бес пе ра пын най ча со вай 
не пра ца здоль нас ці да па мо га бу дзе пры-
зна чац ца ў па ме ры 100% ся рэд ня дзён-
на га за роб ку.

Баль ніч ны ліст ця пер бу дзе а плач вац ца 
за ка лян дар ныя дні ча со вай не пра ца здоль-
нас ці, а не за ра бо чыя. Ся рэд ня дзён ны 
за ро бак для вы лі чэн ня баль ніч на га ліс та 
бу дзе вы зна чац ца не за 2, а за 6 ка лян дар-
ных ме ся цаў, якія па пя рэд ні ча юць ме ся цу, 
у якім на сту пі ла хва ро ба. Ся рэд ня дзён ны 
за ро бак для вы лі чэн ня да па мог і іх па мер 
бу дзе вы зна чац ца без улі ку па ве лі чэн ня 
та рыф най стаў кі (акла ду) за шэсць ме ся-
цаў, што па пя рэд ні ча юць ме ся цу, у якім 
з'я ві ла ся пра ва на да па мо гу, і ў пе ры я дзе 
ча со вай не пра ца здоль нас ці або вод пус ку 
па ця жар нас ці і ро дах.

Да па мо га па ча со вай не пра ца здоль-
нас ці бу дзе пры зна чац ца ў мі ні маль ным 
па ме ры асо бам, за якіх аба вяз ко выя 
стра ха выя ўзно сы на са цы яль нае стра-
ха ван не вы плач ва лі ся менш чым за 6 
ме ся цаў да хва ро бы. Мі ні маль ны па мер 
баль ніч на га ліс та та кім ра бот ні кам скла-
дзе за ме сяц 50% бюд жэ ту пра жыт ко ва-
га мі ні му му.

Свят ла на БУСЬ КО.

Сяр гей 
НА ЛI ВАЙ КА, 

пер шы 
на мес нiк 
мi нiст ра 

па па дат ках 
i збо рах:

«Бе ла русь раз лiч вае ўвай сцi 
ў 2013 го дзе ў сот ню кра iн рэй-
тын га Су свет на га бан ка па 
па дат ка аб кла дан нi. Су свет-
ны банк асаб лi ва ад зна чыў 
кро кi на шай кра i ны па пра вя-
дзен нi рэ фор маў у па дат ка аб-
кла дан нi. Асаб лi ва ад зна ча на, 
што Бе ла русь зра бi ла пра цэс 
па дат ка аб кла дан ня больш 
прос тым i менш за трат ным 
для кам па нiй. На па ляп шэн не 
па зi цый у рэй тын гу Су свет-
на га бан ка ў пер шую чар гу 
паў плы ва лi па мян шэн не коль-
кас цi дэк ла ра цый, якiя прад-
стаў ля юц ца, пад атко вых 
пла ця жоў, знач нае ска ра чэн-
не коль кас цi вы пад каў, якiя 
пра ду гледж ва юць аба вяз ко вае 
пра да стаў лен не да ку мен таў 
у пад атко выя ор га ны для па-
цвяр джэн ня льгот».

ЗА ПА ВЕД НЫ СВЕТ 
ПА ЛЕС КАЙ АМА ЗО НІІ

Спа кой ны і ве ліч ны, як і ўся пры ро да бе ла рус ка га 
Па лес ся, амаль на 190 ты ся чах гек та раў раз мяс ціў-
ся Пры пяц кі дзяр жаў ны ланд шафт на-гід ра ла гіч ны 
за па вед нік. За сна ва ны ён быў у 1969 го дзе з мэ тай 
за ха ван ня ў пер ша па чат ко вым вы гля дзе ўні каль на га 
і не паў тор на га ланд шаф ту, ха рак тэр на га для поўд ня 
Бе ла ру сі. У 1996 го дзе пе ра ўтво ра ны ў на цы я наль ны 
парк.

За па вед нік раз ме шча ны ў паўд нё ва-за ход няй част цы 
Го мель скай воб лас ці па пра вым бе ра зе Пры пя ці. Ён вы цяг-
нуў ся ўздоўж ра кі на дзя сят кі кі ла мет раў. З двух ба коў яго 
тэ ры то рыю акруж ва юць рэч кі Убарць і Сцві га са шмат лі кі мі 
азё ра мі, ва да ёма мі і ка на ла мі...

АСО БЫ З «П'Я НАЙ» ТРАЎ МАЙ 
БАЛЬ НІЧ НЫ ЗА ПЕР ШЫЯ 

ШЭСЦЬ ДЗЁН НЕ АТРЫ МА ЮЦЬ
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Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа-
вы за явіў учо ра, на вед ва ю чы 
прад пры ем ства на тэ ры то рыі 
СЭЗ «Ма гі лёў», пе рад ае ка рэс-
пан дэнт БЕЛ ТА.

«Лі чу, што нам раз мах вац ца тут 
ня ма ча го, і ра бо чых мес цаў у нас 
да стат ко ва. Трэ ба ду маць аб тым, 
каб, ства ра ю чы прад пры ем ства 
і пра да стаў ля ю чы прэ фе рэн цыі, 
дзяр жа ва штось ці ад гэ та га ме ла», 
— ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Мі ністр эка но мі кі ў сваю чар гу 
за ўва жыў, што, на яго дум ку, да лей 
раз ві ваць сва бод ныя эка на міч ныя зо-
ны не трэ ба, па коль кі на сён ня яшчэ 
да лё ка не ў поў най ме ры асвое ны 
тэ ры то рыі ўжо іс ну ю чых СЭЗ.

«Трэ ба сур' ёз на за няц ца гэ тым 
пы тан нем і рас ста віць усе кроп кі над 
«і», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Пры гэ тым ён ад зна чыў, што ка лі бу-
дзе ін та рэс у пры хо дзе та го ці ін ша-
га ін вес та ра, то ёсць ін шыя спо са бы 
для пра да стаў лен ня кан крэт на му 
прад пры ем ству якіх-не будзь іль гот 
або прэ фе рэн цый.

Аляк санд ру Лу ка шэн ку да ла жы лі 
аб дзей нас ці сва бод ных эка на міч-
ных зон у Бе ла ру сі і, у пры ват нас-
ці, СЭЗ «Ма гі лёў». Па вод ле слоў 
Мі ка лая Снап ко ва, усе СЭЗ да юць 
ка ля 10 пра цэн таў агуль на га аб'-
ёму экс пар ту, а па СЭЗ «Ма гі лёў» 
— амаль па ла ві ну ў рэ гі я наль ным 
экс пар це. Як рас тлу ма чыў стар-
шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Пётр Руд нік, гэ та ў тым лі ку звя за-
на з тым, што пе ра ва га мі рэ зі дэн-
таў сва бод най эка на міч най зо ны на 
гэ ты мо мант ка рыс та ец ца шэ раг 
буй ных ва лаў тва раль ных прад пры-
ем стваў. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 
та кую прак ты ку трэ ба па сту по ва 
спы няць. «Да вай це да мо вім ся так: 
гэ ту пя ці год ку да пра цоў ва ем і ўсё, 
акра мя за меж ных прад пры ем стваў. 
Ім (дзярж прад пры ем ствам. — За-
ўва га Бел ТА) час да кан ца пя ці год кі, 
і трэ ба пры гля дац ца да но вых кі раў-
ні коў, якія бу дуць ве даць, што з 2015 
го да трэ ба бу дзе больш пры кла даць 
на ма ган няў і пла ціць па поў най стаў-
цы», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, у Бе ла-
ру сі ўжо не ста іць вост ра пы тан не 

з ра бо чы мі мес ца мі, а та му, маг чы-
ма, ня ма не аб ход нас ці пры цяг ваць 
з да па мо гай СЭЗ прад пры ем ствы 
і да ваць ім пэў ныя прэ фе рэн цыі. 
«Больш мы не бу дзем гэ тым зай-
мац ца, ды я ўжо і так стрым лі-
ваў гэ ты пра цэс. Але пры цяг ваць 
прад пры ем ствы, на ват з за меж ным 
ка пі та лам, та кім чы нам я не лі чу 
па трэб ным», — за явіў кі раў нік дзяр-
жа вы, ад зна чыў шы, што ў Бе ла ру сі 
ёсць шмат менш раз ві тых тэ ры то-
рый у не вя лі кіх га ра дах і па сёл ках, 
дзе ство ра ны не менш пры ваб ныя 
ўмо вы для ін вес та раў. Больш та-
го, та кая па лі ты ка ўзгад ня ец ца з 
да моў ле нас ця мі ў рам ках Адзі най 
эка на міч най пра сто ры, да даў бе-
ла рус кі лі дар.

ДА ЛЕЙ ШАЕ ПА ШЫ РЭН НЕ СЭЗ НЕМЭТАЗГОДНА

Шмат га до вы во пыт аг ра но ма і фер-
ме ра да зва ляе жы ха ру вёс кі Ся лец 
Быхаўскага раёна Мі ка лаю Ку сян ко ву 
да ся гаць доб рых ура джа яў збож жа вых і 
га род ні ны, у тым лі ку і буль бы. Не бес пад-
стаў ныя спа дзя ван ні на шчод ры ўра джай 
са сва іх па лет каў у Мі ка лая Мі хай ла ві ча і 
сё ле та. Ся род мно гіх фер ме раў ма гі лёў-
ска га Пры дняп роўя ён лі чыц ца ад ным з 
леп шых май строў пра цы на зям лі.
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У Бе ла ру сі 55 тыс. гра ма-
дзян ма юць дзве і больш ква-
тэр на пра ве ўлас нас ці і вы-
плач ва юць па да так з дру гой 
ква тэ ры.

Ін фля цыя ў кра і не ў чэр ве ні 
2013 го да скла ла 0,3 пра цэн-
та. Та кім чы нам, ін дэкс спа жы-
вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі 
ў чэр ве ні ў па раў на нні з ма ем 
2013 го да склаў 100,3 пра цэн-
та, са снеж нем 2012-га — 107 
пра цэн таў.

У Го ме лі паў та ра га до вае 
дзі ця вы па ла з акна ква тэ ры, 
раз ме шча най на пя тым па вер-
се, і за ста ло ся жы вым. Ма ці на 
не каль кі хві лін па кі ну ла сы на ў 
па коі, дзе бы ло ад кры та акно. 
Дзі ця пад час па дзен ня спа чат-
ку ўда ры ла ся аб кан ды цы я нер, 
пас ля ча го ўпа ла на квет ка вую 
клум бу, дзе яго і ўба чы ла жан-
чы на, якая пра хо дзі ла мі ма.

Ра бот ні кі Фон ду са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва 
да па ма га юць нам збі раць 
гро шы на сваю бу ду чую 
пен сію.


