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АЎТОРАК
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Кошт 1800 рублёў

СВЯТАЯ
КРЫНІЦА
ЖЫЦЦЯ

Мост
Густава Эйфеля
ў Баранавічах
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ЦЫТАТА ДНЯ

Сяргей НАЛІВАЙКА, міністр
па падатках і зборах:

«Калі казаць пра паняцце
дармаедства, то, з аднаго
боку, гаворка вядзецца
пра асоб, якія вядуць
асацыяльны лад жыцця,
а з другога — пра свайго роду
сацыяльных утрыманцаў,
тых, хто займаецца
нелегальным бізнесам,
атрымлівае зарплату ў
канвертах і не ў поўным
аб'ёме выплачвае падаткі.
У праекце дэкрэта аб
стымуляванні працоўнай
занятасці грамадзян
прадугледжана норма, якая
дазволіць грамадзяніну
даказаць, што ён не
з'яўляецца дармаедам.
Чалавек можа прыйсці ў
падатковую інспекцыю,
паказаць дакументы, якія
пацвярджаюць, што ён
удзельнічае ў фінансаванні
дзяржаўных расходаў, і гэта
будзе прынята. Калі нават
будзе дапушчана памылка
на ўзроўні падатковай
інспекцыі, то ў грамадзяніна
ёсць права звярнуцца ў суд.
Для эфектыўнай барацьбы
з дармаедствам неабходна
ўзмацняць меры адказнасці,
ствараць атмасферу
нецярпімасці да гэтай з'явы
ў грамадстве».

АДКАЗНАСЦЬ
ЗА СВАЁ СЛОВА
павінен несці кожны журналіст,
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Мінчанка
Людміла
Жупранская
з сынам
Захарам
ля
крыніцы
ў двары царквы
ў гонар святога
апостала
Андрэя
Першазваннага
ў час
асвячэння
вады
на Вадохрышча.

Як Міністэрства інфармацыі збіраецца навесці парадак у інтэрнэце? Якой
павінна быць газета, каб чытач штодзень упускаў яе ў свой дом? Якія
змены ў бліжэйшы час чакаюць тэлегледачоў і радыёслухачоў? Пра гэта і не толькі наша размова з Ліліяй
Станіславаўнай.
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17200,00
228,50
936,91

Фота Надзеі БУЖАН.
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— Пачнём, калі дазволіце, з самага хвалюючага. У новы год інфармацыйнае поле ўвайшло з сур'ёзнымі пераменамі. Гэта ў першую чаргу звязана з тым, што з
1 студзеня ўступілі ў сілу папраўкі ў Закон
«Аб сродках масавай інфармацыі». Лілія
Ста ні сла ваў на, рас ка жы це, ка лі лас ка,
падрабязней пра галоўныя навацыі.

— Дзеянне закона аб СМІ цяпер распаўсюджваецца ў тым ліку і на інтэрнэт-рэсурсы
(за выключэннем патрабаванняў аб дзяржаўнай рэгістрацыі). Гэта, бадай, самая галоўная
навацыя. У прыватнасці, з уступленнем змен і
дапаўненняў у сілу, інтэрнэт павінен прытрымлівацца тых жа прынцыпаў, што і друкаваныя
СМІ, радыё і тэлебачанне: дакладнасць, законнасць, павага правоў і свабод чалавека,
разнастайнасць думак, выкананне нормаў
прафесійнай этыкі журналіста і агульнапрынятых нормаў маралі. Калі будзе выяўлена
парушэнне закона, Міністэрства інфармацыі
мае права вынесці папярэджанне ўладальніку
інтэрнэт-рэсурсу і абавязаць яго выдаліць супрацьпраўны матэрыял.
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