
ISSN 1990 - 763X

15 СТУДЗЕНЯ 2020 г. СЕРАДА № 8 (29122)

БЕЛАРУСКІ 
НАРОДНЫ 
КАЛЯНДАР 
НА 2020 ГОД

ХТО ІДЗЕ 
Ў СУЧАСНЫЯ 
БАТЛЕЕЧНІКІ

8-9

• Но выя кам п'ю тар ныя 

та мог ра фы ўве дзе ны ў 

строй у Ор шы, По лац ку і 

Брас ла ве.

• У снеж ні больш за 

ўсё па да ра жэ лі агур кі і 

пе рац, па тан не ла ік ра.

• Ра та валь ні кі эва ку і ра-

ва лі з Эль бру са аль пі ніс та 

з Мін ска. На вы шы ні 4800 

мет раў (ска лы Па сту хо ва) 

аль пі ніст-адзі ноч ка 1983 

го да на ра джэн ня з Мін ска 

атры маў траў му з пры чы-

ны па дзен ня і па пра сіў аб 

да па мо зе.

• Ка ма роў скі ры нак 

за пус ціў сэр віс па да-

стаў цы пра дук таў.

• Да да ючы ў ге ном хат-

ня га ка та не ка то рыя част-

кі ДНК мар скіх ме дуз, якія 

све цяц ца, аме ры кан скія 

ге не ты кі вы ве лі ка тоў, якія 

так са ма све цяц ца.

КОРАТКА

На тал ля КА ЧА НА ВА, 
стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду:

— Ін фар ма цый ныя 
су стрэ чы вы шэй шых 
служ бо вых асоб у 
пра цоў ных ка лек ты вах 
пра вод зяц ца на 
рэ гу ляр най асно ве. 
Гэ тая фор ма ра бо ты 
бу дзе на бі раць боль шыя 
аба ро ты, бо мае 
вя лі кае зна чэн не, та му 
што ка лі лю дзі больш 
ін фар ма ва ныя, у іх 
менш уз ні кае пы тан няў. 
Заў сё ды ці ка ва 
па слу хаць, што хва люе 
ра бот ні каў кан крэт на га 
ка лек ты ву. Та му гэ та 
вы дат ная фор ма зно сін 
з людзь мі, якая бу дзе 
вы ка рыс тоў вац ца 
на да лей.

ЦЫТАТА ДНЯ

Дру гая лег ка вуш ка, 
гру за вік і аў то бус

Да дру го га ме ся ца вяс ны аба вяз ко ва за поў ніць 
дэк ла ра цыю па він ны тыя, хто за мі ну лы год пра даў 
больш чым адзін аў та ма біль, тэх ніч на да пу шчаль ная 
агуль ная ма са яко га скла дае да 3500 кі ла гра маў і 
коль касць ся дзя чых мес цаў у якім, акра мя кі роў ча га 
ся дзен ня, — да вась мі. Аба вя зак на дэк ла ра ван не 
па чы на ец ца так са ма пас ля про да жу ад на го гру за во га 
аў та ма бі ля або аў то бу са, ка лі агуль ная ма са пер ша га 
пе ра вы шае 3500 кі ла гра маў або коль касць мес цаў 

дру го га пе ра вы шае во сем. Тут спе цы я ліс ты МПЗ удак-

лад ні лі, што, ка лі ма шы на, якую вы пра да лі, да ста ла ся 

вам у спад чы ну, па да так пла ціць не трэ ба не за леж на 

ад пе ры я дыч нас ці ад чу жэн ня транс парт ных срод каў 

на пра ця гу ка лян дар на га го да.

Лі чым ква тэ ры за пяць 
га доў, а офі сы — за год

Зай мац ца дэк ла ра ван нем сва іх да хо даў па вы ні ках 

го да па він ны і тыя, хто на пра ця гу пя ці апош ніх га-

доў пра даў ін шым фі зіч ным асо бам дру гую ква тэ ру ці 

дру гі жы лы дом, больш за адзін са до вы до мік, больш 

чым адзін га раж (зя мель ны ўчас так, ма шы на-мес ца), 

якія на ле жаць ча ла ве ку па пра ве ўлас-

нас ці. СТАР. 4СТАР. 4

Па па лі чкахПа па лі чках

У лю бой ін спек цыі ці ў аса біс тым ка бі не цеУ лю бой ін спек цыі ці ў аса біс тым ка бі не це

ПА СТА ЯН СТВА Ў ЧАС ПЕ РА МЕН

СТАР. 2

12

Сё ле та дэк ла ра цыю 

аб да хо дах за мі ну лы год 

трэ ба па даць у тэр мін 

не паз ней за 31 са ка ві ка. 

Хто аба вя за ны зай мац ца 

пад лі кам сва іх да хо даў, 

а пры не аб ход нас ці 

звяр нуц ца ў пад атко вы 

ор ган? «Звяз да» су мес на 

са спе цы я ліс та мі 

Мі ніс тэр ства па па дат ках 

і збо рах (МПЗ) пад рых та ва ла 

пад ра бяз ны тлу ма чаль нік.

Рых ту ем ся 
па да ваць 

пад атко вую 
дэк ла ра цыю

НЕ СУ МУЙ ЦЕ — «КО НІК» ПРЫ СКА КАЎ!НЕ СУ МУЙ ЦЕ — «КО НІК» ПРЫ СКА КАЎ!

Для жы ха роў 

ста ра жыт нага 

па лес кага 

Да выд-Га рад ка са мае 

га лоў нае свя та — 

ста ры Но вы год. Яны 

з не цяр пен нем ча ка юць 

но чы з тры нац ца та га 

на ча тыр нац ца та е 

сту дзе ня: га ту юць 

тра ды цый ныя стра вы, 

за пра ша юць гас цей 

і ча ка юць «ко ні каў» — 

так на зы ва юць тут 

шчад роў ны гурт, 

у якім аба вяз ко ва ёсць 

пер са наж у вы гля дзе 

бе ла га ко ні ка. 

У ста ра на ва год нюю 

ноч па го ра дзе бе га юць 

дзя сят кі кас цю міра ва ных 

і пе ра апра ну тых 

гур тоў — і дзе ці, 

і да рос лыя, якія 

спя ва юць, тан цу юць 

і хва ляц ца сва ім 

«ка нём», — та кая вось 

у іх шчад роў ная 

фор ма 

він ша ван ня. СТАР. 13СТАР. 13
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Ле тась Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка рэ гу ляр на су стра каў ся 

з кі раў ніц твам Са ве та Мі ніст раў, 

каб аб мер ка ваць ак ту аль ныя пы тан ні, 

якія па тра бу юць не ад клад на га 

вы ра шэн ня. Пас ля на ды хо ду но ва га 

го да ўсе ча ка юць на ра ды ў Па ла цы 

Не за леж нас ці, пры све ча най эка на міч ным 

вы ні кам 2019-га. Яшчэ ў ве рас ні 

прэм' ер-мі ністр Сяр гей Ру мас дак лад ваў, 

што з ся мі за цвер джа ных пра гноз ных 

па каз чы каў вы кон ва юц ца толь кі 

ча ты ры. Не вы хо дзі лі на за пла на ва ны 

ўзро вень за дан ні па ВУП, тэм пы рос ту 

пра дук цый нас ці пра цы і экс пар ту.

Та кая на ра да на пе ра дзе, а ўчо ра Прэ зі дэнт су-

стрэў ся з кі раў ніц твам Саў мі на, каб аб мер ка ваць 

не вы ні ко выя, але не менш важ ныя пы тан ні эка-

но мі кі — па срэд ніц тва ў дзярж за куп ках, зні жэн не 

цэн на жыл лё, пе ра пра цоў ку смец ця, да тэр мі но выя 

пен сіі для тых, хто пра цуе ў не спры яль-

ных умо вах.

У цэнт ры дзяр жаў най па лі ты кі за ста нуц ца ін та рэ сы і даб ра быт лю дзей
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