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КОРАТКА

СА МЫ ВАЖ НЫ НА БЫТАК
На ву чэн цам, сту дэн там, ас пі ран там, на стаў ні кам, 

на ву ко ва-пе да га гіч ным ра бот ні кам

Да ра гія сяб ры!

Він шую вас з Днём ве даў.

Гэ тае свя та ад кры вае но вы на ву чаль ны год, з пер шым 

зван ком вяр тае ў кла сы і аў ды то рыі кра і ны звык лы рытм 

школь на га і сту дэнц ка га жыц ця, за лу чае юнае па ка лен не 

ў ак тыў нае вы ву чэн не на ва коль на га све ту.

Асаб лі вая ўва га сён ня — ма лень кім жы ха рам Бе ла ру сі, 

якія ўпер шы ню пе ра сту пі лі па рог шко лы. Хай у яе сце-

нах спраў дзяц ца са мыя за па вет ныя ма ры і апраў да юц ца 

най леп шыя ча кан ні пер ша клас ні каў, а ўро кі па до раць 

ра дасць зно сін і дзіў ных ад крыц цяў.

Усім, хто пра цяг вае ву чо бу, жа даю ста ран нас ці і пос-

пе хаў. Вы пуск ні кам гэ та га го да — на цэ ле нас ці на вы со кі 

вы нік. Баць кам на ву чэн цаў — муд рас ці і цяр пен ня. Пе да-

го гам — твор ча га на тхнен ня і па чуц ця шчы ра га го на ру 

за сва іх вы ха ван цаў.

Жа даю ўсім зда роўя, не вы чэрп най энер гіі і ўпэў не-

нас ці ва ўлас ных сі лах. Імк ні це ся да ве даў. У су час ным 

све це яны і ёсць са мы важ ны на бытак.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУКАШЭНКА.

Br3,2 млрд 
склаў пра фі цыт рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту кра і ны ў сту дзе ні — 
лі пе ні 2018 го да. Пра фі цыт бюд жэ ту сек та ра дзяр жаў на га 
кі ра ван ня за сту дзень — лі пень склаў ся ў су ме Br4,6 млрд. 
Пра фі цыт бюд жэ ту Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 
склаў Br0,4 млрд, Фон ду ўні вер саль на га аб слу гоў ван ня — Br22,1 
млн, Фон ду гра ма дзян скай авія цыі — Br10,3 млн. Да хо ды 
бюд жэ ту сек та ра дзяр жаў на га кі ра ван ня за сту дзень —
лі пень 2018 го да скла лі ся ў су ме Br29,5 млрд, або 63,9 пра цэн та 
ўдак лад не на га га да во га пла на. Да хо ды рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту скла лі Br13,8 млрд, або 66 пра цэн таў. Па ступ лен не 
ПДВ скла ла Br6,4 млрд, або 63,2 пра цэн та ўдак лад не на га 
га да во га пла на. Па да тку на пры бы так па сту пі ла Br2 млрд, 
або 61,9 пра цэн та. Ак цы зы па сту пі лі ў су ме Br1,5 млрд, 

або 61 пра цэнт. Да хо ды ад 
знеш не эка на міч най дзей нас ці 
скла лі Br3,1 млрд, або 
81,7 пра цэн та. Па ступ лен ні 
ў Фонд са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва скла лі Br7,9 млрд 
(58,5 пра цэн та).

ВЕ ДЫ. КНІ ГІ. 
АСВЕ ТА.АСВЕ ТА.

ЛІЧ БА ДНЯ

• У ся рэд няй шко ле № 8 

Кры ча ва ўста лю юць со неч ную 

фо та элект рыч ную стан цыю. 

18 со неч ных ба та рэй ма гут-

нас цю па 6 кВт да зво ляць за-

бяс пе чыць ву ліч нае асвят лен-

не по бач са шко лай.

• Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер-

сі тэт уклю ча ны ў рэй тынг най-

леп шых ВНУ Еў ра зіі (44-е мес ца), 

па вер сіі бры тан ска га спе цы я лі-

за ва на га ча со пі са Tіmes Hіgher 

Educatіon.

• Гамяльчанка Кацярына 

Дуброўская заняла другое 

месца ў міжнародным кон-

курсе «Краса Сусвету — 2018», 

які праводзіцца ў Расіі.

• У Верх ня дзвін ску пад час 

«Да жы нак» ад кры юць но вы ФАК 

і здадуць 12-ква тэр ны дом.

• У На цы я наль ным аэ ра пор-

це Мінск су стрэ лі 3-міль ён на га 

па са жы ра 2018 го да.

• Жы хар ка Лу нін ца па да зра-

ец ца ў ху лі ган стве і су пра ціў лен-

ні су пра цоў ні кам мі лі цыі.

У бра тоў Ула дзі сла ва і Са вы ХАХ ЛО-

ВЫХ з па сёл ка Ма чу лі шчы Мінск ага ра ё на 

ў школь ных ран цах бу дуць за хоў вац ца 

но вень кія пад руч ні кі, дзён ні кі, сшыт кі, 

кар ты. Cа сва ёй ма ту ляй Але сяй хлоп цы 

пры еха лі ў ста ліч ную кні гар ню «Ака дэмк-

ні га», бо, акра мя прад мет ных пад руч ні-

каў, ім не аб ход на на быць і да па мож ную 

лі та ра ту ру, каб як след пад рых та вац ца 

да но ва га на ву чаль на га го да, да за ня ткаў, 

якія не ўза ба ве пач нуц ца. Хлоп чы кі бу дуць 

ву чыц ца ў Ма чу лі шчан скай ся рэд няй шко-

ле: Са ва пой дзе ў пя ты клас, Ула дзі слаў — 

у трэ ці. На гэ тым здым ку адзін з бра тоў — 

Сава (на фота злева) упер шы ню тры мае 

са праўд ны кніж ны ра ры тэт — фак сі мі ле 

ста ра жыт на га бук ва ра, які ўжо заўт ра бу-

дзе прэ зен та ва ны на Дні бе ла рус ка га пісь-

мен ства ў Іва на ве. Кні га, як сцвяр джа юць 

вы даў цы, у хут кім ча се ста не да ступ най 

шы ро кай пуб лі цы, у тым лі ку і су час ным 

школь ні кам. Што цал кам ла гіч на — ця га 

да ве даў, да кніг, да асве ты бы ла на шай 

ад мет най ры сай на пра ця гу ста год дзяў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, Ган на ЗА НКА ВІЧ.


