У падарожжа
з малымі
дзецьмі:
вялікі клопат
ці вялікая
радасць?

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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КАСТРЫЧНІКА 2013 г.

СЕРАДА

№ 200 (27565)

Кошт 1600 рублёў

ПА ЛЯЎ НІ ЧАЯ ЮШ КА

ЦЫТАТА ДНЯ

Мікалай СНАПКОЎ,
міністр эканомікі:

КОРАТКА
Сістэма Tах frее запрацавала
ў ГУМе. Права на вяртанне ПДВ
пакупнікі атрымліваюць пры куплі на суму больш за Br800 тыс.
Пры гэтым купля павінна быць
зроблена на працягу аднаго працоўнага дня ў адной краме, якая
ўдзельнічае ў праграме вяртання ПДВ. ПДВ не будуць вяртаць
пры куплі тытунёвых вырабаў,
ал ка голю, дзі ця чых та ва раў,
прадуктаў харчавання, аўтамабільнага паліва.
Вярхоўны суд адмяніў смяротны прысуд Гомельскага абласнога суда прызнанаму вінаватым у
здзяйсненні жорсткага забойства
студэнткі ў Гомелі. Крымінальная
справа накіраваная на новы судовы разгляд новым складам Гомельскага абласнога суда.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 23.10.2013 г.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9150,00
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1118,58
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Члены Смалявіцкага раённага таварыства
паляўнічых і рыбаловаў на адным з прывалаў
пасля калектыўнага загоннага палявання.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

 Падрабязнасці

ПРАЦОЎНЫЯ ПЕНСІІ
ПАВЯЛІЧАЦЦА Ў СЯРЭДНІМ НА 5,3%

З 1 лістапада будзе праведзена карэкціроўка
сярэдняй заработнай платы ў рэспубліцы, прымененай пры папярэднім пераразліку пенсій.
Зарплата павялічыцца на 5,4%, і, адпаведна, будуць павышаны працоўныя пенсіі.
Сярэдняя заработная плата, якую прымянялі пры
папярэднім пераразліку пенсій, была 4 481 800 рублёў. Гэты паказчык, праіндэксаваны на 5,4%, дасягне
ўзроўню ў 4 723 900 рублёў. У выніку пераразліку з
лістапада працоўныя пенсіі па ўзросце павялічацца,
па ацэнцы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
Беларусі, у сярэднім на 5,3%.
Папярэдняе павышэнне пенсій адбылося ў чэрвені

Мінімальныя і сацыяльныя пенсіі ў краіне
пераглядаюцца штоквартальна. Чарговы
пераразлік іх будзе таксама ў лістападзе.
гэтага года. Тады памер пенсій вырас на 10%. Нагадаем, што 1 верасня сярэдняя працоўная пенсія ў краіне
была 2 182 782 рублі, мінімальная складала крыху
больш за 1,5 мільёна рублёў.
З 1 лістапада сярэдняя працоўная пенсія па ўзросце
складзе 2 295 000 рублёў. Павышэнне пенсій закране
2,4 млн чалавек.
Святлана БУСЬКО.

 Фiнансавы выдатнiк

«ПАТЭЛЕФАНУЙЦЕ
Ў СВОЙ БАНК —
СЭКАНОМIЦЕ ЧАС...»
Нагодай для сённяшняй публiкацыi стаў званок нашай чытачкi, якая абмалявала наступную сiтуацыю. Гадоў 5 таму яна аформiла картку на зарплату, але не звычайную, а з авердрафтам. Цяпер яна выйшла на пенсiю,
i тая картка ёй больш
не патрэбна. Жанчына
папыталася, што адбылося з гэтым авердрафтам, цi павiнна яна
яшчэ што-небудзь банку, або з яе ўжо ўсё
вылiчылi. Пра ўважлiвасць пры чытаннi дагавораў i авердрафт
пагадзiлася распавесцi наш эксперт Алена
ЛАГУНIНА, начальнiк
ад дзе ла ар га нi за цыi
пра цы Раз лi ко ва га
цэнтра пластыкавых
картак Беларусбанка.
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«ПРАМАЯ ЛІНІЯ»
З МІНІСТРАМ
АБАРОНЫ
25 кастрычніка — «прамая лінія» з міністрам абаро ны Рэс пуб лі кі Бе ларусь, генерал-лейтэнантам Юрыем Віктаравічам
ЖАДОБІНЫМ.
Задаць пытанне міністру
абароны вы можаце ў гэты
дзень з 10 да 11 гадзін па
нумары

(8 017) 297 29 20.

 Святло ў акне

ЯКОГА КОЛЕРУ
ВОСЕНЬ ЖЫЦЦЯ?
У Віцебскай вобласці на вучы лі ся значна экано міць
бюджэтныя сродкі дзякуючы новым формам сацыяль най працы з адзіно кімі пенсіяне рамі. Для састарэлых арганізуюць «дамы зімоўкі», аб іх клапоцяцца
прыём ныя, гасцявыя, патра натныя сем'і. А можна
пастаянна жыць і ў «дамах сумеснага пражывання».
Ка рэспандэнт «Звязды» па бы ваў у Гара доц кім раё не і па глядзеў, як жы вуць ба булі і дзя дулі ў дзяржаўнай устано ве.

Клапоціцца як пра родную

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

«Намінальная сярэднямесяч ная за ра бот ная пла та
беларусаў можа дасягнуць у
наступным годзе $628 у эквіваленце. Для збалансаванасці ўнутранага развіцця і зніжэння інфляцыі тэмп росту
рэальнай заработнай платы
(104 %) не перавысіць тэмпу
росту прадукцыйнасці працы
па ВУП (106 %). Дарэчы, прагноз сацыяльна-эканамічнага
развіцця краіны на 2014 год
не забяспечвае дасягненне шэрагу колькасных паказчыкаў
пяцігодкі. Тым не менш, ён
дазваляе выйсці на якасныя
мэты развіцця (перш за ўсё
рост даходаў насельніцтва)
і такім чынам знаходзіцца ў
рэчышчы патрабаванняў кіраўніка дзяржавы».

Святлана ЗУЕВА, дырэк тар тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Гарадоцка га раё на, параіла абавязкова наведаць вёску Малое
Лос віда, дзе пра 77-гадовую Раі су Сямёнаў ну Сіду нову
кла поціц ца Аляксандр Андрэевіч Рыбакоў. Па спецы яльнас ці ён токар сёмага разраду, займа ецца пчалярствам.
Ка лі б не мужчы на, бабулю прыйшлося б «пася ліць» на
медыка-сацыяльны ложак у Гарадоцкую цэнтральную раённую бальніцу. Вядома, пры яе жаданні. Але ж яна нікуды
не хоча перася ляц ца. Акрамя яе, у вёсцы жывуць двое
раней судзімых, а ў цёплы час года — дач ні кі. Вёсач ка — на бе разе зна ка мітага возе ра, але
яна, можна сказаць, зні кае.
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