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Эла СЯ ЛІЦ КАЯ, 
на мес нік мі ніст ра 
па па дат ках і збо рах:

«У боль шас ці кра ін асно ву 
да хо даў бюд жэ ту скла да юць 
пад атко выя да хо ды. Іх до ля 
і ў кан са лі да ва ным бюд жэ це 
Бе ла ру сі пе ра вы шае 80%. 
Да рэ чы, у 2012 го дзе 
пад атко выя да хо ды 
ў бюд жэ це скла да лі 87,6%, 
а ў 2015—2016-м — 83,6%. 
У струк ту ры да хо даў 
бюд жэ ту асноў ная до ля 
пры па дае на па да так 
на да баў ле ную вар тасць — 
ка ля 30%. Дру гой па ве лі чы ні 
па ступ лен няў да ход най 
кры ні цай вы сту пае 
па да ход ны па да так. 
На пра ця гу пя ці га доў 
яго до ля зна хо дзіц ца 
на ўзроў ні 14%. До ля 
пад атко вых да хо даў 
ад знеш не эка на міч най 
дзей нас ці (мыт ныя пош лі ны, 
збо ры) скла дае ка ля 12%».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 19.05.2017 г.
Долар ЗША    1,8680
Еўра 2,0788
Рас. руб. 0,0324
Укр. грыўня 0,0707
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Пачалася падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Яны грун ту юц ца як на агуль ным — са вец кім — 
гіс та рыч ным мі ну лым, так і на ад нос на ня даў ніх 
па дзе ях. Бе ла русь пад тры ма ла Юга сла вію (Сер бія — 
яе пе ра ем ні ца) у цяж кія 90-я, ка лі НАТА здзейс ні ла шэ раг 
бам бар дзі ро вак па тэ ры то рыі кра і ны: як па ва ен ных аб' ек тах, 
так і па гра ма дзян скіх бу дын ках. Сер бія за ха ва ла доб рыя 
кан так ты з Бе ла рус сю ў га ды, ка лі Еў ра са юз увёў су праць 
нас санк цыі.

УЗАЕМНАЯ ПАДТРЫМКА
Бе ла рус кі лі дар ча ты ры ра зы на вед ваў Сер бію: у 1998, 1999, 2009 і 

2014 га дах. Кі раў ні кі серб скай дзяр жа вы здзяйс ня лі ві зі ты ў Мінск у 1996, 
2013 і 2015 га дах. Учо ра ж за вяр шыў ся чац вёр ты ві зіт кі раў ніц тва Сер біі 
ў Бе ла русь.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўжо шмат га доў зна ё мы з Та міс ла вам Ні ка лі чам, 
Прэ зі дэн там Сер біі, — яны ве да лі адзін ад на го яшчэ да та го, як апош ні 
за няў вы шэй шую дзяр жаў ную па са ду. Учо ра пе рад па чат кам раз мо вы 
бе ла рус кі лі дар уз на га ро дзіў ка ле гу ор дэ нам Друж бы на ро даў за знач ны 
ўнё сак ва ўма ца ван не мі ру, сяб роў скіх ад но сін і су пра цоў ніц-
тва па між Бе ла рус сю і Сер бі яй.

НАДЗЕЙНЫ ПАРТ НЁР І ВЯЛІКІ СЯБАР
З Сер біяй у Бе ла ру сі скла лі ся асаб лі ва пры яз ныя, 

па-са праўд на му ад кры тыя ад но сі ны

Ін фар ма цый ны рэ сурс, ство ра ны на 
ба зе га зе ты «Ме ды цын скі вес нік», аб'-
яд ноў вае га лоў ныя сфе ры жыц ця і мае 
паў на цэн ную вер сію на бе ла рус кай мо-
ве, а так са ма тэх на ла гіч ныя маг чы мас ці 
па ве лі чэн ня шрыф ту для лю дзей са сла-
бым зро кам. У пар та ла ёсць ста рон кі ў 
са цы яль ных сет ках, ма біль ная вер сія.

— Па цы ент сам ня се ад каз насць 
за сваё зда роўе, і на ша за да ча — яго 
пра ін фар ма ваць, каб пра ду хі ліць раз-
віц цё за хвор ван няў, — ка жа Ва ле рый 
Ма ла шка. — У нас ёсць пэў ныя пос пе-
хі: сён ня зні жа ец ца смя рот насць, рас-
це на ра джаль насць, па вы ні ках гэ та га 
го да ча ка ная пра цяг ласць жыц ця па-
він на пе ра вы сіць 74 га ды, на што ўказ-
вае тэн дэн цыя пер ша га 
квар та ла.

Ак цэнт на зда роўеАк цэнт на зда роўе   Лю дзі без хва роб
 Са мую роз ную ін фар ма цыю ад ура чоў пра па нуе но вы ін фар ма цый ны пар тал
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Факт: 9 з 10 бе ла ру саў ма юць ад ну 

або не каль кі шкод ных звы чак. 

У па раў на нні з шэ ра гам 

вы со ка раз ві тых кра ін у нас 

па-ра ней ша му вы со кі пра цэнт тых, 

хто ку рыць, зло ўжы вае ал ка го лем, 

цук рам, сол лю, — сло вам, мае вост рую 

па трэ бу ў праў дзі вай, кам пе тэнт най 

ін фар ма цыі ад нос на хар ча ван ня 

і не толь кі. Пра зда ро выя ста сун кі, 

пра віль нае вы ха ван не дзя цей, 

сек су аль нае і рэ пра дук тыў нае зда роўе 

і г. д. важ на ве даць усім нам не за леж на 

ад уз рос ту, аду ка цыі, пра фе сіі 

і да стат ку. Аб ад крыц ці на цы я наль на га 

ін тэр нэт-пар та ла «Зда ро выя лю дзі» 

(www.24health.by) рас ка заў мі ністр 

ахо вы зда роўя Ва ле рый МА ЛА ШКА.

Жы ха ры вёс кі 
Вы га на шчы Іва цэ віц ка га 

ра ё на ма юць 
маг чы масць ры ба чыць 

прос та ка ля ха т: 
паўз вёс ку пра ця кае 

ка нал, які злу чае 
Ясель ду і Шча ру — 
ба сей ны Чор на га 

і Бал тый ска га мо ра. 
Ка нал на зва ны 
ў го нар Мі ха ла 

Ка зі мі ра Агін ска га, 
які быў іні цы я та рам 

яго па бу до вы.

Ры бал ка на Агін скім ка на леРы бал ка на Агін скім ка на ле
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