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ЦЫТАТА ДНЯ

Юрый СЯНЬ КО, 

стар шы ня Дзяр жаў на га 

мыт на га ка мі тэ та:

«У Бе ла ру сі ідзе ак тыў ная 
ра бо та па па ляп шэн ні 
ўмоў вя дзен ня біз не су. 
Мыт ныя ор га ны кра і ны 
так са ма пры ма юць 
ме ры, на кі ра ва ныя 
на са дзей ні чан не раз віц цю 
між на род на га ганд лю, 
у тым лі ку элект рон на га, 
на спра шчэн не вя дзен ня 
біз не су, звя за на га 
са знеш не эка на міч най 
дзей нас цю, у мэ тах 
за бес пя чэн ня са мых 
спры яль ных умоў 
для раз віц ця на цы я наль най 
эка но мі кі».
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• Энер ге ты кі Мін скай 

воб лас ці ўчо ра апе ра тыў-

на ад на ві лі элект ра за бес-

пя чэн не ў 123 на се ле ных 

пунк тах рэ гі ё на. Ад клю чэн-

не элект рыч нас ці ад бы ло-

ся з-за аб ры ву про ва ду на 

па вет ра най лі ніі ў 110 кВ, 

пры чы ны вы свят ля юц ца.

• У Мін ску раз гля да ец-

ца пы тан не па вы шэн ня 

кош ту пра ез ду ў гра мад-

скім транс пар це.

• У Пру жан скім ра ё не 

не да лё ка ад аг ра га рад ка 

Хо ра ва ра та валь ні кі па ту-

шы лі па жар на по лі з азі-

май пша ні цай, вы ра та ва на 

88,5 га ўра джаю.

• У рам ках эка фэс-

ту «Чар ніч ны Тeam 

buіldіng — 2018» 14 лі пе ня 

ў По лац кім ра ё не «Чар ніч-

ны ма ра фон» збя рэ ка ля 

400 ча ла век. За шэсць 

га дзін удзель ні кам трэ-

ба бу дзе са браць як ма га 

больш ягад і зра біць «Чар-

ніч ныя стоп-кад ры».
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Сі ту а цыяСі ту а цыя  

ЗА МУ РА ВА НЫЯ 
СРОДКІ 

І СПАДЗЯВАННІ
Апла ча ную ма ё масць не ад да юць ва ўлас насць, 

а пра да юць з аў кцы ё ну
Юлія ма ры ла пра кра му кве так, Ігар ха цеў ад крыць пі цэ рыю, Воль га — 

на ла дзіць ган даль оп ты кай. Сваю спра ву яны, як і яшчэ не каль кі біз нес-

ме наў, ме лі ся вес ці ва ўлас ных па віль ё нах. Для гэ та га і ўкла лі срод кі (ад 

80 да 300 ты сяч до ла раў) у бу даў ніц тва шмат па вяр хо ва га жы ло га до ма 

з убу да ва ны мі ў яго ад мі ніст ра цый ны мі па мяш кан ня мі, дзе па він ны бы-

лі раз мяс ціц ца іх офі сы. Поў нас цю раз лі чы лі ся біз нес ме ны за бу ду чую 

ўлас насць яшчэ ў 2012-м. Ад нак атры маць яе не мо гуць да гэ туль. Па мяш-

кан ні не зда дзе ныя ў экс плу а та цыю, за бу доў шчык аб' явіў аб банк руц тве, 

а ан ты кры зіс ны кі раў нік пра па нуе доль шчы кам на быць ужо апла ча ную 

імі ма ё масць праз аў кцы ён або за клю чыць мі ра вое па гад нен не і ўклас ці 

яшчэ два міль ё ны до ла раў, каб да вес ці па мяш кан ні і тэ ры то рыю ва кол 

до ма да на леж на га ста ну. Ці мо гуць біз нес ме ны спа дзя вац ца на вяр тан не 

гро шай або ўлас нас ці, вы свят ля ла ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

Бы ло — ва ша, ста ла — за бу доў шчы ка-банкрута
Фут боль ны клуб «Сквіч» у 2012 го дзе на ду маў ся стаць за бу доў шчы кам і ўзвес ці 

дом. Доль шчы кі ад мі ніст ра цый най част кі бу дын ка за клю чы лі да га во ры з клу бам і ў 

той жа год поў нас цю ўнес лі гро шы на бу даў ніц тва. Дом уз во дзіў ся, мя ня лі ся ге не-

раль ныя пад рад чы кі. Жы лую част ку зда лі 31 снеж ня 2014 го да, хоць пла на ва ла ся 

скон чыць увесь аб' ект у 2013-м. Дру гі пус ка вы комп лекс — част ку 

пад ад мі ніст ра цый ную не ру хо масць — не да ра бі лі і да гэ туль.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

Гуль ня Гуль ня 
ў «бла кіт ныя ў «бла кіт ныя 
фіш кі». фіш кі». 
Па ча такПа ча так
Бе ла ру сы па ча лі ак тыў на на бы ваць 
ак цыі вы сока тэх на ла гічных кам па ній, 
та кіх як Аmаzоn, Gооglе і Fасеbооk

На шы гра ма дзя не з гра шы ма пра цяг ва юць ак тыў на 

ўкла даць збе ра жэн ні ў за меж ныя каш тоў ныя па пе ры. 

Час цей за ўсё на бы ва юць гэ тыя «фіш кі» праз ме ха-

нізм да вер на га бан каў ска га кі ра ван ня.

У РОС ЦЕ — ІT-СЕК ТАР
Най больш па пу ляр ныя ў на шых су ай чын ні каў су свет ныя 

кар па ра цыі з ІT-сек та ра, прый шлі да вы сно вы ана лі ты кі ад-

на го з ка мер цый ных бан каў. У боль шас ці вы пад каў га вор ка 

ідзе аб куп лі ак цый Аррlе, Fасеbооk або Аlрhаbеt — ула даль-

ні ка Gооglе. Ці ка васць вы рас ла і да кі тай скіх гі ган таў, перш 

за ўсё Аlіbаbа Grоuр, больш вя до май дзя ку ю чы ін тэр нэт-пля-

цоў цы АlіЕхрrеss. Акра мя та го, на шы ба га цеі ста лі ак тыў на 

ін вес та ваць у Аmаzоn, Nеtflіх і NVІDІА — ус плёск 

ці ка вас ці да іх прый шоў ся на апош ні год. СТАР. 2

Не пра гул ка — Не пра гул ка — 
трэ ні роў ка!трэ ні роў ка!
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Юныя ве ла сі пе дыс ты 
трэ ні ру юц ца на воль най 

ад ру ху да ро зе па між 
вёс ка мі Ада мо ва і Мі ку лі на 

По лац ка га ра ё на.


