Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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Новыя
тэхрэгламенты
ў Мытным саюзе
ЦЫТАТА ДНЯ

Ірына НАРКЕВІЧ,
намеснік міністра гандлю:

«Стварэнне дзяржаўнага інфармацыйнага рэсурсу «Рэестр бытавых паслуг Рэспублікі Беларусь» накіравана на
стымуляванне развіцця прадпрымальніцкай актыўнасці ў
гэтай сферы. Таксама рэсурс
дазволіць прыцягнуць у бытавую сферу інвестыцыі. Ён
будзе спрыяць фарміраванню
прававых асноў сферы бытавога абслугоўвання насельніцтва і павышэнню ступені
абароненасці правоў спажыўцоў бытпаслуг. Акрамя таго,
інфармацыйная пляцоўка мае
на мэце змяншэнне колькасці суб'ектаў і аб'ектаў, якія
ажыццяўляюць нелегальную
прадпрымальніцкую дзейнасць
у гэтай сферы. Паводле ацэнак
Камітэта дзяржаўнага кантролю, каля паловы сектара бытавых паслуг знаходзіцца сёння ў так званай «нелегальнай
зоне». Такім чынам, дзяржаўны бюджэт у сувязі з утойваннем выручкі штогод недаатрымлівае каля 50% агульнага падатковага паступлення
ад дзейнасці функцыянуючых
аб'ектаў бытавога абслугоўвання».
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Пад
пільным
вокам
Рагнеды
Другі раз Заслаўе стане
сталіцай свята высокай
культуры і духоўнасці —
Дня беларускага
пісьменства. Менавіта
тут, паводле падання,
у 985 г. пасялілася
полацкая князёўна,
шчырая прыхільніца
хрысціянства Рагнеда
з сынам Ізяславам.
Скульптар Анатоль
Арцімовіч і архітэктар Ігар
Марозаў стварылі княгіні
помнік, які ўстаноўлены
ў Заслаўі каля гарадскога
Дома культуры.

Фота Надзеі БУЖАН.

Дзе знаходзяцца
могілкі
салдат
Першай сусветнай?

 Здароўе нацыі

КАБ ПАЦЫЕНТЫ
ПЕРАСТАЛІ
СКАРДЗІЦЦА,
А ЎРАЧЫ — ПЕРАГРУЖАЦЦА
Праблема з кадрамі ў звычайных паліклініках пакуль захоўваецца. Урачоў не хапае. Самі медыкі бачаць праблему найперш у высокіх нагрузках — яны
не хочуць і не могуць вытрымліваць перагрузкі за
любыя грошы. А тым больш за малыя, што адзначаецца медыкамі ўжо як другая частка кадравай праблемы на першым узроўні аказання медыцынскай
дапамогі. Як жа разгрузіць урача? Як зменшыць
чэргі ў паліклініках? Аказваецца, задача не такая
ўжо невырашальная. Сваім поглядам на сітуацыю
дзеліцца член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя,
фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь, старшыня Беларускай
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асацыяцыі ўрачоў Дзмітрый ШАЎЦОЎ.

МІЖВОЛЬНАЯ
РАБІНЗАНАДА
ЯК НЕ ЗАБЛУДЗІЦЦА
ПАДЧАС ЛЯСНЫХ ВАНДРОВАК?
Другая палова лета — гэта час, калі ў лес па грыбы
і ягады выпраўляецца шмат людзей. Для адных гэта
спосаб дадатковага заробку, для другіх — выдатная
магчымасць правесці вольны час на свежым
паветры і ў цішыні як мага далей ад горада. Аднак
і заблудзіцца ў лясным гушчары даволі проста
не толькі для неспрактыкаванага чалавека…
— 72-гадовая жыхарка Свіслацкага раёна Гродзенскай вобласці
адправілася на прагулку ў лес і прапала, — прыводзіць далёка не
адзінкавы прыклад памочнік міністра па надзвычайных сітуацыях
Віталь НАВІЦКІ. — Пошукі старой працягваліся некалькі дзён. Урэшце
яна звязалася з родзічамі па мабільным тэлефоне. Дзякуючы гэтаму
міліцыянеры змаглі ўстанавіць прыкладны раён месцазнаходжання
старой і хутка яе знайшлі. Аказалася, што да бліжэйшай вёскі заставалася ўсяго толькі прыкладна пяць кіламетраў. Але наўрад ці іх
змагла б прайсці бабуля, бо яна правяла тыдзень на палянцы
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без ежы і вады…

