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Сіс тэ ма Tах frее за пра ца ва ла 
ў ГУ Ме. Пра ва на вяр тан не ПДВ 
па куп ні кі атрым лі ва юць пры куп-
лі на су му больш за Br800 тыс. 
Пры гэ тым куп ля па він на быць 
зроб ле на на пра ця гу ад на го пра-
цоў на га дня ў ад ной кра ме, якая 
ўдзель ні чае ў пра гра ме вяр тан-
ня ПДВ. ПДВ не бу дуць вяр таць 
пры куп лі ты ту нё вых вы ра баў, 
ал ка го лю, дзі ця чых та ва раў, 
пра дук таў хар ча ван ня, аў та ма-
біль на га па лі ва.

Вяр хоў ны суд ад мя ніў смя рот-
ны пры суд Го мель ска га аб лас но-
га су да пры зна на му ві на ва тым у 
здзяйс нен ні жорст ка га за бой ства 
сту дэнт кі ў Го ме лі. Кры мі наль ная 
спра ва на кі ра ва ная на но вы су-
до вы раз гляд но вым скла дам Го-
мель ска га аб лас но га су да.

КОРАТКА

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.10.2013 г. 

Долар ЗША    9150,00
Еўра 12510,00
Рас. руб. 286,50
Укр. грыўня 1118,58

З 1 ліс та па да бу дзе пра ве дзе на ка рэк ці роў ка 
ся рэд няй за ра бот най пла ты ў рэс пуб лі цы, пры-
ме не най пры па пя рэд нім пе ра раз лі ку пен сій. 
Зар пла та па вя лі чыц ца на 5,4%, і, ад па вед на, бу-
дуць па вы ша ны пра цоў ныя пен сіі.

Ся рэд няя за ра бот ная пла та, якую пры мя ня лі пры 
па пя рэд нім пе ра раз лі ку пен сій, бы ла 4 481 800 руб-
лёў. Гэ ты па каз чык, пра ін дэк са ва ны на 5,4%, да сяг не 
ўзроў ню ў 4 723 900 руб лёў. У вы ні ку пе ра раз лі ку з 
ліс та па да пра цоў ныя пен сіі па ўзрос це па вя лі чац ца, 
па ацэн цы Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Бе ла ру сі, у ся рэд нім на 5,3%.

Па пя рэд няе па вы шэн не пен сій ад бы ло ся ў чэр ве ні 

гэ та га го да. Та ды па мер пен сій вы рас на 10%. На га да-
ем, што 1 ве рас ня ся рэд няя пра цоў ная пен сія ў кра і не 
бы ла 2 182 782 руб лі, мі ні маль ная скла да ла кры ху 
больш за 1,5 міль ё на руб лёў.

З 1 ліс та па да ся рэд няя пра цоў ная пен сія па ўзрос це 
скла дзе 2 295 000 руб лёў. Па вы шэн не пен сій за кра не 
2,4 млн ча ла век.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПРА ЦОЎ НЫЯ ПЕН СІІ 
ПА ВЯ ЛІ ЧАЦ ЦА Ў СЯ РЭД НІМ НА 5,3%

Мі ні маль ныя і са цы яль ныя пен сіі ў кра і не 
пе ра гля да юц ца што квар таль на. Чар го вы 
пе ра раз лік іх бу дзе так са ма ў ліс та па дзе.

Фi нан са вы вы дат нiкФi нан са вы вы дат нiк  ��

«ПА ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ 
Ў СВОЙ БАНК — 

СЭКА НО МI ЦЕ ЧАС...»
На го дай для сён няш няй пуб лi ка цыi стаў зва нок на шай чы тач кi, якая аб-
ма ля ва ла на ступ ную сi ту а цыю. Га доў 5 та му яна афор мi ла карт ку на зар-
пла ту, але не звы чай ную, а з аверд раф там. Ця пер яна вый шла на пен сiю, 
i тая карт ка ёй больш 
не па трэб на. Жан чы на 
па пы та ла ся, што ад-
бы ло ся з гэ тым аверд-
раф там, цi па вiн на яна 
яшчэ што-не будзь бан-
ку, або з яе ўжо ўсё 
вы лi чы лi. Пра ўваж лi-
васць пры чы тан нi да-
га во раў i аверд рафт 
па га дзi ла ся рас па вес-
цi наш экс перт Але на 
ЛА ГУ НI НА, на чаль нiк 
ад дзе ла ар га нi за цыi 
пра цы Раз лi ко ва га 
цэнт ра плас ты ка вых 
кар так Бе-
 ларус -
бан ка.

Свят ло ў акнеСвят ло ў акне  ��

ЯКО ГА КО ЛЕ РУ 
ВО СЕНЬ ЖЫЦ ЦЯ?

У Ві цеб скай воб лас ці на ву чы лі ся знач на эка но міць 
бюд жэт ныя срод кі дзя ку ю чы но вым фор мам са цы-
яль най пра цы з адзі но кі мі пен сі я не ра мі. Для са ста-
рэ лых ар га ні зу юць «да мы зі моў кі», аб іх кла по цяц ца 
пры ём ныя, гас ця выя, па тра нат ныя сем'і. А мож на 
па ста ян на жыць і ў «да мах су мес на га пра жы ван ня». 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па бы ваў у Га ра доц кім ра-
ё не і па гля дзеў, як жы вуць ба бу лі і дзя ду лі ў дзяр-
жаў най уста но ве.

Кла по ціц ца як пра род ную
Свят ла на ЗУ Е ВА, ды рэк тар тэ ры та ры яль на га цэнт-

ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Га ра доц-
ка га ра ё на, па ра і ла аба вяз ко ва на ве даць вёс ку Ма лое 
Лос ві да, дзе пра 77-га до вую Ра і су Ся мё наў ну Сі ду но ву 
кла по ціц ца Аляк сандр Анд рэ е віч Ры ба коў. Па спе цы яль-
нас ці ён то кар сё ма га раз ра ду, зай ма ец ца пча ляр ствам. 
Ка лі б не муж чы на, ба бу лю прый шло ся б «па ся ліць» на 
ме ды ка-са цы яль ны ло жак у Га ра доц кую цэнт раль ную ра-
ён ную баль ні цу. Вя до ма, пры яе жа дан ні. Але ж яна ні ку ды 
не хо ча пе ра ся ляц ца. Акра мя яе, у вёс цы жы вуць двое 
ра ней су дзі мых, а ў цёп лы час го да — дач ні кі. Вё-
сач ка — на бе ра зе зна ка мі та га во зе ра, але 
яна, мож на ска заць, зні кае. 3

«ПРА МАЯ ЛІ НІЯ» 
З МІ НІСТ РАМ 

АБА РО НЫ
25 кастрычніка — «пра-

мая лі нія» з мі ніст рам аба-
ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, ге не рал-лей тэ нан-
там Юры ем Вік та ра ві чам 
ЖА ДО БІ НЫМ. 

За даць пы тан не мі ніст ру 
аба ро ны вы мо жа це ў гэ ты 
дзень з 10 да 11 га дзін па 
ну ма ры 

(8 017) 297 29 20.

Мі ка лай СНАП КОЎ, 
мі ністр эка но мі кі:

«На мі наль ная ся рэд ня ме-
сяч ная за ра бот ная пла та 
бе ла ру саў мо жа да сяг нуць у 
на ступ ным го дзе $628 у эк ві-
ва лен це. Для зба лан са ва нас-
ці ўнут ра на га раз віц ця і зні-
жэн ня ін фля цыі тэмп рос ту 
рэ аль най за ра бот най пла ты 
(104 %) не пе ра вы сіць тэм пу 
рос ту пра дук цый нас ці пра цы 
па ВУП (106 %).  Да рэ чы, пра-
гноз са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця кра і ны на 2014 год 
не за бяс печ вае да сяг нен не шэ-
ра гу коль кас ных па каз чы каў 
пя ці год кі. Тым не менш, ён 
да зва ляе вый сці на якас ныя 
мэ ты раз віц ця (перш за ўсё 
рост да хо даў на сель ніц тва) 
і та кім чы нам зна хо дзіц ца ў 
рэ чы шчы па тра ба ван няў кі-
раў ні ка дзяр жа вы».

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

ПА ЛЯЎ НІ ЧАЯ ЮШ КАПА ЛЯЎ НІ ЧАЯ ЮШ КА

Чле ны Сма ля віц ка га ра ён на га та ва рыст ва Чле ны Сма ля віц ка га ра ён на га та ва рыст ва 
па ляў ні чых і ры ба ло ваў на ад ным з пры ва лаў па ляў ні чых і ры ба ло ваў на ад ным з пры ва лаў 
пас ля ка лек тыў на га за гон на га па ля ван ня.пас ля ка лек тыў на га за гон на га па ля ван ня.
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У падарожжа 
з малымі 
дзецьмі: 

вялікі клопат 
ці вялікая  

радасць?

ПадрабязнасціПадрабязнасці  ��


