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МЯСЦОВЫЯ НАВІНЫ —
У РЭЖЫМЕ АНЛАЙН

Макс Лорэнс:
«У нас
з ДзіДзюЛем
творчыя сімпатыі»

Міністр адзначыў, што за гады сваёй работы на пасадзе пабываў у кожнай раённай газеце краіны. «Нашы
раённыя газеты аснашчаны вельмі
добра, ідуць у нагу з часам, у іх ёсць
інтэрнэт-версіі, да якіх звяртаюцца з
усяго свету», — сказаў ён. Важна, што
сайт пачынае выконваць функцыю
«гарачай лініі», паколькі не ўсе рэгіянальныя выданні выходзяць штодзень.
«Навіны раёна, горада ідуць у рэжыме
анлайн. У друкаванай версіі выдаюцца
больш вялікія аналітычныя матэрыялы. На гэта мы арыентуем раённыя
газеты», — адзначыў міністр.

Фота БЕЛТА.

Ці магчыма
ўгадаць
правільныя
адказы на ЦТ?

Сайт раённай газеты
павінен выконваць функцыі
«гарачай лініі». Пра гэта
заявіў міністр інфармацыі
Алег ПРАЛЯСКОЎСКІ
ў Салігорску падчас работы
рэспубліканскага семінара
кіраўнікоў дзяржаўных
рэгіянальных
друкаваных СМІ.

Алег Праляскоўскі падкрэсліў, што
рэгіянальная прэса займае сваю нішу ў
інфармацыйным полі Беларусі, выконваючы функцыю грамадска-палітычнага інфармавання грамадзян. Па папулярнасці
рэгіянальная прэса займае вядучае месца
ў краіне, падкрэсліў міністр, звярнуўшы
ўвагу, што разавы тыраж рэгіянальных
газет (991 тыс.) перасягнуў тыраж рэспубліканскіх. А па сукупным рэйтынгу раёнкі сапернічаюць з газетай «Советская
Белоруссия».
Паводле слоў міністра, з больш як 130
рэдакцый абласных, гарадскіх і раённых
газет 90 — самаакупныя выданні. Гэта
сведчыць аб тым, што з боку нешматлікіх
апанентаў крытыка дзяржаўнага фінансавання рэгіянальнай прэсы неабгрунтаваная. «Газета нясе дзяржаўную інфармацыю, і гэта невялікая падтрымка была,

АНОНС
«ПРАМОЙ ЛІНІІ»
УСЕ ПЫТАННІ
ГРАШОВА- КРЭДЫТНАЙ
ПАЛІТЫКІ
18 снежня 2013 года з 11.00
да 12.00 у рэдакцыі нашай газеты адбудзецца «прамая лінія» з
удзелам старшыні праўлення
Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь Надзеі Андрэеўны ЕРМАКОВАЙ. Калі вас
хвалююць пытанні стабільнасці
курсу беларускага рубля, захавання ўласных зберажэнняў,
працэнтаў па ўкладах і крэдытах
і любыя іншыя аспекты грашова-крэдытнай палітыкі нашай
краіны, — тэлефануйце!
Задаваць пытанні падчас
«прамой лініі» можна будзе па
тэлефонах 8 (017) 287 18 66 і 8
(017) 287 18 71. Папярэднія пытанні дасылайце на электронны
адрас рэдакцыі іnfо@zvуаzdа.
mіnsk.bу.
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 Парламенцкі дзённік

БЮДЖЭТ-2014:
выдаткі на адукацыю
і ахову здароўя павялічацца
Сёння парламент разглядае
пакет законапраектаў,
якія тычацца бюджэту.
Учора на пасяджэнні
Пастаяннай камісіі
па бюджэце і фінансах
Палаты прадстаўнікоў
ішло абмеркаванне гэтых
дакументаў.
Найбольш цікавымі і спрэчнымі з'яўляюцца два праек ты: закона аб рэспубліканскім бюджэце на
2014 год і закона, які датычыцца
прадпрымальніцкай дзейнасці, падаткаабкладання і адміністрацыйнай адказнасці. На падрыхтоўчым
этапе было ўнесена каля сотні дэпутацкіх прапаноў. Некаторыя з іх
непасрэдна паўплывалі на змяненне
асобных частак законапраектаў.

ЯШЧЭ АДЗІН ШАНЦ
На мес нік мі ніст ра фі нан саў
Бе ла ру сі Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ,
прадстаўляючы законапраект «Аб
унясенні змяненняў і дапаўненняў у

некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях прадпрымальніцкай дзейнасці, падаткаабкладання
і ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці»,
растлумачыў, што «дэпутаты выказалі некаторыя асцярогі з нагоды
прымянення павышаных памераў
ставак падатку на неру хомасць і
зямельнага падатку ў дачыненні да
маёмасці, якая не выкарыс тоўваецца ці выкарыстоўваецца неэфектыўна». Прапаноўвалася даць права
мясцовым Саветам дэпутатаў па павелічэнні гэтых ставак у дзесяць разоў. Таксама прапаноўвалася ў пяць
разоў павялічыць стаўкі падатку на
нерухомасць і падатку на зямлю па
аб'ектах звышнарматыўнага незавершанага будаўніцтва. «Мы дэталёва прапрацавалі ўсе асцярогі, якія
былі выказаны дэпутатамі па аб'ектах даўгабуду, што знаходзяцца на
балансе прадпрыемстваў. З улікам
выказаных заўваг і прапаноў гэтыя
нормы з праекта закона былі выключаны», — паведаміў Максім
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Ермаловіч.

ёсць і будзе. Некаторым яна не патрэбна,
але дзяржава заўсёды будзе аддаваць належнае гэтым выданням», — заявіў Алег
Праляскоўскі.
Сфера друкаваных СМІ Беларусі актыўна рэфармуецца, у тым ліку і на рэгіянальным узроўні. Так, у Магілёўскай вобласці
на базе аблгазет было створана інфармацыйнае агенцтва «Магілёўскія ведамасці».
У Віцебскай вобласці на базе абласных
газет «Віцебскі рабочы» і «Народнае слова» створана рэдакцыя новага абласнога
выдання «Витебские вести», якое ўжо сёння абяцае стаць канкурэнтаздольным на
рэгіянальным рынку.
Удзельнікі мерапрыемства наведалі шэраг аб'ектаў Салігорскага раёна, а ў час
пленарнага пасяджэння разгледзелі актуальныя пытанні развіцця рэгіянальнай
прэсы.

 Будзь пільным!

КАБ СВЯТА
НЕ АЗМРОЧЫЦЬ
Напрыканцы кожнага года сталіца нібыта ператвараецца ў
прыфрантавы горад. Складана знайсці зацішнае месца, дзе не
гучалі б «кананады» ад выбухаў петард і іншых піратэхнічных
вырабаў. Безумоўна, весяліцца з нагоды свят ніхто не забараняе. Але, каб забава не ператварылася ў трагедыю, трэба
ўспомніць і правілы бяспекі. Аб чым рэгулярна нагадваюць
супрацоўнікі МНС.
Што і казаць, навагоднія
і калядныя ночы для вырата валь ні каў пра хо дзяць у
вельмі напружаным рэжыме.
Колькасць загінулых на пажарах павялічваецца амаль
утрая. Акрамя «класічных»
прычын трагічных выпадкаў
кшталту засынання з непатушанай цыгарэтай ці няспраўнасці ацяпляльных прыбораў,
да іх далучаюцца і спецыфічныя. Здараецца так, што людзі не жадаюць набываць бяспечныя электрычныя гірлянды ў магазіне, а карыстаюцца самаробнай ілюмінацыяй,
нярэдка з адкрытым полымем.
— Да таго ж нашы людзі часта пераацэньваюць габарыты сваіх
жылых памяшканняў. Не трэба, каб ёлка ўпіралася ў столь. Адлегласць пры яе ўстаноўцы павінна быць не меншай за метр, як і ад
сцен, — раіць першы намеснік начальніка ўпраўлення нагляду і прафілактыкі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Уладзімір Сувораў. —
Але сапраўдны галаўны боль для нас — гэта выкарыстанне
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піратэхнікі.

