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У ста лі цы з па чат ку лю та га змя ні лі-

ся не ка то рыя стаў кі адзі на га па да тку 

для гра ма дзян, якія не ажыц цяў ля юць 
прад пры маль ніц кую дзей насць. Ка рэк-
ці роў ка звя за на з аб наў лен нем Пад-
атко ва га ко дэк са.

Са мую ма лую стаў ку па да тку ў па ме ры 
шасці руб лёў пра ду гле дзе лі пры ака зан ні 
па слуг па рас пі ла ван ні і ка лон ні дроў. Стаў кі 
па да тку за па слу гі па вы рошч ван ні сель ска-
гас па дар чай пра дук цыі, а так са ма па драб-
нен ні збож жа і вы па се ска ці ны па-ра ней ша му 
скла дуць 19 руб лёў, а за па слу гі па ўтры-
ман ні, до гля дзе і дрэ сі роў цы хат ніх га да ван-
цаў — 26 руб лёў.

За ка рот ка тэр мі но вую зда чу ў арэн ду 
ін шым фі зіч ным асо бам жы лых па мяш-
кан няў у ква тэ ры, у якой больш за два па-
коі, а так са ма ў ад на ква тэр ных жы лых 
да мах і да чах з лю та га трэ ба бу дзе пла-

ціць 133 руб лі ў ме сяц (за кож нае жы лое 

па мяш кан не), а не 145, як бы ло ра ней. 

А стаў кі за му зыч на-за баў ляль нае аб слу гоў-

ван не вя сел ляў, юбі ле яў і ін шых ура чыс тых 

ме ра пры ем стваў, на ад ва рот, вы рас туць, 

праў да, на адзін ру бель: з 92 да 93 руб лёў 

у ме сяц.

Тыя, хто зай ма ец ца ра мон там га дзін ні каў 

ці абут ку, а так са ма збор кай мэб лі, па він ны 

бу дуць за пла ціць 33 руб лі, на строй кай му-

зыч ных ін стру мен таў — 26, а вы твор час цю 

адзен ня і абут ку — 63 руб лі ў якас ці адзі на га 

па да тку.

Па да так за рэа лі за цыю тво раў жы ва пі-

су, гра фі кі, скульп ту ры, вы ра баў на род ных 

мас тац кіх ра мёст ваў, кве так, на сен ня і ра-

са ды, жы вёл (акра мя ка ця нят і шча ню коў) 

па-ра ней ша му скла дзе 73 руб лі, а за па слу гі 

па ды зай не ін тэр' ераў, гра фіч ным ды зай не, 

афарм лен ні аў та ма бі ляў — 97 руб лёў.

Адзі ны па да так за сту дзень на лі чаць па 

ўста ноў ле ных у снеж ні стаў ках. У Мін ску 

пла цель шчы ка мі та ко га па да тку з'яў ля юц ца 

больш за 5,7 ты ся чы ча ла век.

Сяр гей КУР КАЧ.

Гро шы АДЗІ НЫ ПА ДА ТАК У МІН СКУ 
ПАД КА РЭК ТА ВА ЛІ

За вяр шы ла ся су до-

вая спра ва ў ад но сі нах 

да 31-га до вай экс-ды рэк-

та ра тур фір мы, якая з 

мая па жні вень 2018 го да 

атры ма ла ад гро дзен цаў 

45 ты сяч руб лёў за ар га-

ні за цыю ад па чын ку. Але 

мно гія так і не змаг лі па-

ехаць па пу цёў ках, бо аза-

ртная ды рэк тар па тра ці ла 

гро шы клі ен таў, у пры ват-

нас ці, на стаў ках у бук ме-

кер скіх кан то рах. Кож ны з 

15 па цяр пе лых па зба віў ся 

су мы ў па ме ры ад шасціста 

да васьмі ты сяч бе ла рус кіх 

руб лёў. Стра та па цяр пе лым 

па куль не кам пен са ва на. 

Дня мі суд Ле нін ска га ра ё-

на Грод на вы нес пры суд — 

пяць га доў па збаў лен ня во лі 

з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Яшчэ ад ну ашу кан ку 1961 

го да на ра джэн ня ня даў на за-

тры ма лі ў Гро дзен скай воб-

лас ці. Спе цы я ліст па апе ра-

тыў на-ка са вай ра бо це ад на го 

з фі лі ялаў бан ка ў Бе рас та ві-

цы па спра ба ва ла збег чы са 

знач най су май гро шай. Яе 

за тры ма лі, арыш та ва лі, вя-

дзец ца след ства.

Як рас ка заў пад час 

прэс-кан фе рэн цыі на-

чаль нік УУС Гро дзен-

скай воб лас ці Ва дзім 

СІ НЯ ЎСКІ, жан чы на пе-

ра афарм ля ла бан каў скія 

ва лют ныя ра хун кі гра ма-

дзян — да ва ла пад піс ваць 

за кон ныя да ку мен ты, по тым 

іх пад мя ня ла і вы да ва ла на 

ру кі пад роб ныя. Гро шы яна 

вы кра да ла і вы но сі ла з бан-

ка. След ства вы яві ла 20 ча-

ла век, якія па цяр пе лі ад яе 

ма хі на цый. Агуль ная шко да 

скла ла амаль 202 ты ся чы 

до ла раў і 17 ты сяч еў ра. Су-

праць жан чы ны за ве дзе на 16 

кры мі наль ных спраў. Яшчэ па 

ча ты рох спра вах, шко да па 

якіх скла дае 38 ты сяч до ла-

раў і 2 ты ся чы еў ра, вя дзец ца 

пра вер ка.

У сваю чар гу, уклад чы кам 

так са ма трэ ба быць больш 

піль ны мі і ад соч ваць рух па 

сва іх раз лі ко вых ра хун ках 

пры фі нан са ва-ва лют ных 

апе ра цы ях, на гад ва юць пра-

ва ахоў ныя ор га ны.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Як нас дураць?

РАС ТРАЧ ВА ЛІ ГРО ШЫ КЛІ ЕН ТАЎ
Аза ртная ды рэк тар па ка ра на, слу жа чая бан ка арыш та ва на...

ПА СУ СВЕТ НЫХ СТАН ДАР ТАХ
Мінп ры ро ды пад трым лі-

вае бу даў ніц тва за во да па 

спальванні смец ця.

Аб гэ тым за явіў жур на ліс там на-

мес нік мі ніст ра пры род ных рэ сур-

саў і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя Бе ла ру сі Аляк сандр КОР БУТ.

Па ста тыс ты цы, пры клад на 25 

% ад хо даў у све це ўты лі зу юць, а 

50—55 % — спаль ва юць. У на шай 

кра і не так са ма ёсць не аб ход насць 

зні шчыць смец це. Ужо аб ве шча ны 

тэн дар на бу даў ніц тва за во да, ра-

бо ты мо гуць па чац ца ўжо ў гэ тым 

го дзе. Па сло вах на мес ні ка мі ніст-

ра, пры пад рых тоў цы тэх ніч най да ку-

мен та цыі па він ны быць улі ча ны ўсе 

эка ла гіч ныя па тра ба ван ні, ад ным з 

асноў ных з'яў ля ец ца на яў насць ад-

мыс ло вых філь траў і сіс тэм ачыст кі.

Аляк сандр Кор бут так са ма ад-

зна чыў, што сён ня ёсць ін вес ты-

цый ная пра па но ва, якая да зво ліць 

ства рыць прад пры ем ства па пе ра-

пра цоў цы ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

ПЭТ-па ке таў. На мес нік мі ніст ра 

вы ка заў над зею на тое, што ў 

най блі жэй шы час та кое прад пры-

ем ства бу дзе пра ца ваць. «Акра-

мя та го, мы пра па ну ем кан цэр ну 

«Бел харч прам» вы клю чыць з вы-

ка ры стан ня тыя по лі эты ле ны, якія 

не пе ра пра цоў ва юц ца».

Воль га ПРА ЛЮК.

ДА ЕХАЦЬ ДА ЛЕ ГЕН ДАЎ 
БУ ДЗЕ НЕ СКЛА ДА НА

«Мінск транс» ар га ні зуе да-

стаў ку ба лель шчы каў на 

«Гон ку ле ген даў» і чэм пі я нат 

Еў ро пы.

У мэ тах за бес пя чэн ня да стаў кі 

гле да чоў з Мін ска да мес ца пра-

вя дзен ня фес ты ва лю і ад кры та-

га чэм пі я на ту Еў ро пы па бія тло не 

ў РЦАП «Раў бі чы» 18, 20, 21, 23, 

24 лю та га бу дзе ар га ні за ва на ра-

бо та пры га рад на га экс прэс на га 

марш ру та № 449Э «стан цыя мет-

ро «Ба ры саў скі тракт» — Раў бі-

чы» і пра ду гле джа на ад праў лен-

не аў то бу саў ад пры пы нач на га 

пунк та «стан цыя мет ро «Ба ры-

саў скі тракт» з ін тэр ва лам ру ху 

10—15 хві лін у пе ры яд:

18.02.2019 з 15:00 да 19:00;

20.20.2019 з 14:00 да 20:00;

21.02.2019 з 14:00 да 19:30;

23.02.2019 з 9:00 да 19:30;

24.02.2019 з 9:00 да 15:30.

Пас ля за кан чэн ня ме ра пры-

ем стваў 18, 20, 21, 23, 24 лю та га 

ад праў лен не аў то бу саў ад кан чат-

ко ва га пры пы нач на га пунк та «Раў-

бі чы» бу дзе ар га ні за ва на па на-

паў нен ні са ло наў. Час па езд кі ад 

стан цыі мет ро «Ба ры саў скі тракт» 

да РЦАП «Раў бі чы» скла дзе ка ля 

30 хві лін.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ДЗЕ ПРА ПІ ШУЦ ЦА 
БЮД ЖЭТ НЫЯ АВІЯ КАМ ПА НІІ?

Мі ніс тэр ства транс пар ту і 
ка му ні ка цый пра пра цоў вае 
пы тан не ства рэн ня ба за ва га 
аэ ра пор та для лаў кост-кам-
па ній у ад ным з аб лас ных 
цэнт раў. Пра гэ та па ве да міў 
мі ністр транс пар ту і ка му ні-
ка цый Аляк сей АЎ РА МЕН КА 
на вы ні ко вай ка ле гіі свай го 
ве дам ства.

У апош ні час у нас у кра і не вя-
лі кая ўва га ад да ец ца раз віц цю 
аб лас ных аэ ра пор таў. «Асноў ны 
ак цэнт ро біц ца на ства рэн ні рэ-
гія наль ных па вет ра ных га ва няў 
з пунк ту гле джан ня пры цяг нен ня 
ту ды і чар тар ных рэй саў, і рэ гу-
ляр ных, — ска заў Аляк сей Аў ра-
мен ка. — Ця пер мы пра пра цоў ва-
ем пы тан не ба за ва га аб лас но га 
аэ ра пор та для лаў кост-кам па ній, 
якія ў да лей шым мо гуць прый сці 
ў Бе ла русь».

Пы тан не з вы ба рам рэ гі ё на па-
куль не вы ра ша на. Ад нак у пер-
шую чар гу лаў кос ты прый дуць 

у аб лас ныя аэ ра пор ты, та кія як 

Грод на і Го мель, ад зна ча юць у мі-

ніс тэр стве. За раз за вяр ша юц ца 

ра бо ты па рэ кан струк цыі Брэсц-

ка га аэ ра пор та. «Сён ня ён га то-

вы да ра бо ты», — ска заў мі ністр. 

Па вет ра ная га вань, па вод ле яго 

слоў, ця пер здоль ная пры маць цэ-

лы шэ раг су час ных су доў, у тым 

лі ку Boeіng 767.

Сяр гей КУР КАЧ.

НА ПРЫ ПЯ ЦІ ПЕ РА КУ ЛІЎ СЯ 
АЭ РА ГЛІ СЕР

Два ча ла ве кі за гі ну лі, ад на го 

з іх шу ка юць.

У Сто лін скім ра ё не за 1,5 кі-

ла мет ра ад вёс кі Се мі гос ці чы на 

Пры пя ці пе ра ку ліў ся аэ ра глі сер, 

які пе ра во зіў 11 ча ла век. Па вод-

ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, аэ ра-

глі сер са штат ным суд на кі роў цам 

вы ка рыс тоў ваў ся для да стаў кі 

па тэн цый ных ад па чы валь ні каў 

на ту рыс тыч ную ба зу. Пас ля па-
сад кі ўсіх гра ма дзян — 11 ча ла-
век (дзе вя ці клі ен таў і двух прад-
стаў ні коў ба зы ад па чын ку), пры 
ады хо дзе аэ ра глі се ра ад бе ра га 
па лё дзе і вы ка нан ні раз ва ро-
ту за 20 мет раў ад су шы суд на 
пе ра ку лі ла ся і раз бу ры ла лёд, 

утва рыў шы па лон ку 6—8 мет раў 

у дыя мет ры. Пры пе ра куль ван ні 

аэ ра глі се ра тры па са жы ры апы-

ну лі ся пад лё дам, 8 ча ла век — на 

лё дзе. Да пры быц ця ра та валь ні каў 

двух гра ма дзян вы цяг ну лі ві да воч-

цы і ўдзель ні кі зда рэн ня, трэ ці па-

са жыр 1979 го да на ра джэн ня знік 

без вес так, па ве да мі лі ў МНС.

Бры га да хут кай ме ды цын скай 

да па мо гі, якая пры бы ла на мес ца 

зда рэн ня, кан ста та ва ла смерць 

ад на го з вы ра та ва ных, 1972 го да 

на ра джэн ня. Дру гі — 1980 го да на-

ра джэн ня — пас ля пра вя дзен ня 

рэ ані ма цый ных ме ра пры ем стваў 

быў транс пар та ва ны ў баль ні цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФА ТАЛЬ НАЯ СЦЯ НА
Пра ва ахоў ні кі вы свят ля юць 

аб ста ві ны гі бе лі ра бот ні каў 

прад пры ем ства.

Як па ве да мі лі ў След чым ка мі-

тэ це, на ад ным з за во даў ста лі цы 
аб ры ну ла ся сця на.

Пры вы ка нан ні дэ ман таж ных 
ра бот ад бы ло ся аб валь ван не 
цаг ля най част кі бу дын ка на двух 
ра бот ні каў. У вы ні ку 63-га до вы 
муж чы на за гі нуў на мес цы. Дру гі 
муж чы на па мёр пры да стаў лен ні 
ў баль ні цу.

На мес цы зда рэн ня бы лі пра ве-
дзе ны след ча-апе ра тыў ныя дзе-
ян ні. У ме ра пры ем ствах так са ма 
бы лі за дзей ні ча ны су пра цоў ні кі 
МНС, ДКСЭ і мі лі цыі.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

У Грод не вы нес лі пры суд ды рэк та ру ту рыс тыч най 

фір мы, якая прай гра ла гро шы клі ен таў 

на спар тыў ных стаў ках. Па ра лель на вя дзец ца 

след ства ў ад но сі нах да слу жа чай ад на го 

з фі лі ялаў бан ка ў Бе рас та ві цы. За мест па паў нен ня 

ва лют ных ра хун каў уклад чы каў, яна кла ла еў ра 

і до ла ры са бе ў кі шэ ню.

XXVІІІ Між на род ны фес ты валь 

мас тац тваў «Сла вян скі ба зар 

у Ві цеб ску» сё ле та прой дзе 

з 8 па 17 лі пе ня. Цы ры мо нія 

га на ро ва га ад крыц ця ад бу дзец ца 

11 лі пе ня, за крыц ця — 15-га. 

Як заў сё ды, гле да чоў ча ка юць 

сюр пры зы. Да рэ чы, пер шы з іх — 

кошт бі ле таў за ста нец ца на ўзроў ні 

мі ну ла га го да і на ват 

па мен шыц ца.

Як па ве да міў кі раў нік ды рэк цыі «ба-

за ру» Глеб ЛА ПІЦ КІ, упер шы ню бе ла-

рус кі на цы я наль ны ад бо рач ны тур для 

ўдзе лу ў дзі ця чым і да рос лым кон кур сах 

ва ка ліс таў прой дзе не ў Мін ску, а ў Ор шы. 

А ў ся рэ дзі не са ка ві ка ў Ры зе ад бу дзец-

ца ана ла гіч нае аб' яд на нае вы пра ба ван не 

для та лен таў з Лат віі, Эс то ніі, Шве цыі, 

Нар ве гіі, Фін лян дыі, Гер ма ніі...

Асаб лі васць сё лет ня га кон кур су ма ла-

дых вы ка наў цаў у тым, што ў Ві цеб ску не 

бу дзе паў фі на лу. У пер шы дзень хлоп цы 

і дзяў ча ты вы ка на юць сла вян скі хіт у су-

пра ва джэн ні На цы я наль на га ака дэ міч на га 

кан цэрт на га ар кест ра Бе ла ру сі пад кі раў-

ніц твам Мі ха і ла Фін бер га. У дру гі дзень — 

су свет ны шля гер у су пра ва джэн ні шоу-ба-

ле та Алы Ду ха вай «То дэс».

Ар га ні за та ры за інт ры га ва лі так са ма 

анон сам кан цэр та, пры све ча на га юбі лею 

«Пес ня роў». Што да ты чыц ца зо рак, ужо вя-

до ма, што пры едуць Ва ле рый Ля вонць еў, 

На дзея Ка ды ша ва, Аляк сандр Па на ётаў...

Пер шыя бі ле ты па сту пяць у про даж 

22 лю та га. У ды рэк цыі пад крэс лі лі, што 

пад час фэсту бу дуць за да во ле ныя ўсе 

гле да чы, не за леж на ад уз рос ту і ўзроў ню 

да хо даў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Бу дуць 
за да во ле ны 

ўсе

Пра гэ та за явіў на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра 

Ула дзі мір КУ ХА РАЎ пас ля 

вы ні ко вай ка ле гіі 

Мі ніс тэр ства транс пар ту 

і ка му ні ка цый.

«Трэ ба з упэў не нас цю ад зна чыць, што 

транс парт ны комп лекс га то вы да пра вя-

дзен ня на вы со кім уз роў ні ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў. Усе пра грам ныя да ку мен ты, якія 

бы лі пад рых та ва ны, або ўжо вы ка на ныя, 

або зна хо дзяц ца на за вяр шаль най ста-

дыі», — пад крэс ліў ві цэ-прэм' ер. 

Да Еў ра пей скіх гуль няў у кра і не пра во-

дзі ла ся ра бо та па за бес пя чэн ні і ар га ні за-

цыі пе ра во зак удзель ні каў гуль няў. Для 

пе ра воз кі на сель ніц тва і ба лель шчы каў га-

рад скім па са жыр скім транс пар там «Мінск-

транс» у гэ тым го дзе пла нуе за ку піць 200 

аў то бу саў і 60 элект ро бу саў.

А ды рэк тар Дэ парт амен та па авія цыі 

Мінт ран са Ар цём СІ КОР СКІ ад зна чае, 

што дру гая ўзлёт на-па са дач ная па ла са ў 

На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск бу дзе ўве-

дзе на ў экс плу а та цыю ўжо ў кра са ві ку — 

маі. Аэ ра пор там у ця пе раш ні час вя дуц ца 

ра бо ты па сер ты фі ка цыі ўзлёт на-па са дач-

най па ла сы, тэх ніч на вель мі скла да най.

Ар цём Сі кор скі дадаў, што вя лі кая 

ўва га ад да ец ца га тоў нас ці аэ ра пор-

та да пры ёму гас цей і спарт сме наў ІІ 

Еў ра пей скіх гуль няў. У пры ват нас ці, 

да 1 мая аэ ра порт пла нуе ўста на віць 

10 сто ек для са ма рэ гіст ра цыі ба га жу 

Drop-Off, якія су мес на з кі ёс ка мі са ма-

рэ гіст ра цыі бу дуць утва раць адзі ную 

сіс тэ му. Ука ра ня ец ца сіс тэ ма ма біль-

ных па са дач ных та ло наў і па слу га Fast 

Тгаск. Гэ тыя ме ра пры ем ствы, па вод ле 

яго слоў, да зво ляць за бяс пе чыць вы со-

кі ўзро вень аб слу гоў ван ня па са жы раў, 

кам форт насць і бяс пе ку іх зна хо джан ня 

ў аэ ра пор це, а так са ма ска ра ціць час іх 

аб слу гоў ван ня.

Сяр гей КУР КАЧ.

Транс парт

Да Гуль няў ужо 
пад рых та ва лі ся


