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• З 1 лю та га 2019 го да 

па мер да па мо гі па до гля-

дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 

3 га доў скла дзе: на пер шае 

дзі ця — Br362,46 (35 пра-

цэн таў ад ся рэд ня ме сяч най 

зар пла ты ра бот ні каў у краі -

не), на дру гое і на ступ ных 

дзя цей — Br414,24 (40 пра-

цэн таў), на дзі ця-ін ва лі да — 

Br466,02 (45 пра цэн таў).

• У Ві цеб ску тэс ці ру-

юць тэх ні ку МТЗ для кат-

коў і лыж ных трас.

• У Аст раў цы ў сту дзе-

ні ўве дзе на ў строй но вая 

пад стан цыя «Юбі лей ная», 

якая ста ла пер шай ліч ба-

вай пад стан цы яй у бе ла-

рус кай энер га сіс тэ ме.

• На цы я наль ны аэ ра-

порт Мінск ука ра ніў у сек-

та ры пры лё ту сіс тэ му раз-

ме жа ван ня па са жы раў. 

Асоб ныя ка на лы афарм-

лен ня за га дзя вы лу ча юц-

ца для гра ма дзян Са юз най 

дзяр жа вы або для гра ма-

дзян ін шых кра ін.

КОРАТКА

ЖАЛЕЗНАЯ 
ЛЭДЗІ 
З ВІЦЕБСКА

НАЦЫЯНАЛЬНАМУ 
МАСТАЦКАМУ — 
80!

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 

на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«Па пу ля ры за цыя ма са вых 
ві даў спор ту сты му люе 
кож на га да зда ро ва га ла ду 
жыц ця. Кло пат аб улас ным 
зда роўі ча ла ве ка з'яў ля ец ца 
важ ным склад ні кам 
у жыц ці гра мад ства. 
У на шай дзяр жа ве гэ та му 
ўдзя ля ец ца вя лі кая ўва га: 
бу ду юц ца но выя аб' ек ты, 
раз ві ва ец ца спар тыў ная 
інф ра струк ту ра, 
па ляп ша ец ца ма тэ ры яль на-
тэх ніч ная ба за спар тыў ных 
уста ноў. Ця пер, у зі мо вых 
умо вах, трэ ба за бяс пе чыць 
на кож ным ста ды ё не 
за ня ткі лыж ным спор там, 
па він ны быць за лі ты 
ўсе ха кей ныя пля цоў кі, 
ар га ні за ва ны пра кат кань коў 
і ін ша га спар тыў на га 
ін вен та ру».
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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 1 кра са ві ка. Хто аба вя за ны 

на ве даць пад атко вую ін спек цыю? 

«Звяз да» су мес на са спе цы я ліс та мі 

Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах (МПЗ) 

Бе ла ру сі пад рых та ва ла пад ра бяз ны 

тлу ма чаль нік.

АЎ ТО БУС ЦІ ДРУ ГІ «ЛЕГ КА ВІК»
Дэк ла ра цыя мо жа быць прад стаў ле на 

ў пісь мо вай фор ме ў пад атко вы ор ган не-

за леж на ад мес ца па ста ноў кі на ўлік або ў 

элект рон ным вы гля дзе праз аса біс ты ка бі нет 

пла цель шчы ка.

Да дру го га ме ся ца вяс ны аба вяз ко ва па-

даць дэк ла ра цыю па він ны тыя, хто за мі ну лы 

год пра даў больш за 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 ім, акра мя ся дзен ня кі роў цы, — да вась мі. 

Аба вя зак на дэк ла ра ван не па чы на ец ца пас ля 

про да жу ад на го гру за во га аў та ма бі ля або аў то-

бу са, ка лі ў пер ша га агуль ная ма са пе ра вы шае 

3500 кі ла гра маў, а ў дру го га коль касць мес цаў 

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
За паў няць дэк ла ра цыю 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 як 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 на 

пра ве ўлас нас ці.

Але пры про да жы на пра ця гу 2013—

2018 га доў ад на го най мен ня аб' ек та не ру-

хо мас ці (на прык лад, у 2015-м — ква тэ ры, а 

ў 2018-м — жы ло га до ма) фі зіч най асо бе не 

трэ ба па да ваць дэк ла ра цыю (раз лік), бо та кія 

да хо ды вы зва ля юц ца ад па да ход-

на га па да тку.

Улас ныя фі нан сыУлас ныя фі нан сы

ЧАС ПА ДАВАЦЬ ДЭК ЛА РА ЦЫЮ
Пад лі чыць ле таш нія да хо ды трэ ба бу дзе на ме сяц паз ней звы чай на га

ВУ ЧО НЫЯ АТРЫ МА ЛІ ПРЫ ЗНАН НЕ 
І НО ВЫЯ ЗА ДА ЧЫ

Учо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці кі раў нік дзяр жа вы ўру чыў 

дып ло мы док та ра на вук і атэс та ты пра фе са ра на ву ко вым 

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

Да но вых да сяг нен няў
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што з уся го комп лек су ме ра пры ем-

стваў ён заў сё ды ча кае су стрэч з людзь мі са све ту на ву кі. На яго дум ку, 

на ву ка ады гры вае важ ную ро лю ў жыц ці лю бой дзяр жа вы, за бяс печ вае 

яе не за леж насць і па лі тыч ную ва гу на між на род най арэ не.

«Та му, уру ча ю чы на пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та дак та рам і пра фе-

са рам за слу жа ныя дып ло мы і атэс та ты, мы не толь кі ад зна ча ем вы ні кі 

аў тар скіх да сле да ван няў, але перш за ўсё ста вім пе рад ай чын ны мі на-

ву коў ца мі но выя кан цэп ту аль ныя стра тэ гіч ныя за да чы, — ска заў ён. — 

Вы, як ні хто, ве да е це, што ме жы на ву кі не да ся галь ныя. І кож нае но вае 

па ка лен не на ву коў цаў заў сё ды імк нец ца пай сці да лей за тую 

вяр шы ню, якую ўжо пе ра адо ле лі пер ша ад кры ва льні кі».

У НА ВУ ЦЫ — ЯК У СПОР ЦЕ: У НА ВУ ЦЫ — ЯК У СПОР ЦЕ: 
ТОЛЬ КІ НА ПЕ РАДТОЛЬ КІ НА ПЕ РАД
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Аляк сандр 
ЛУ КА ШЭН КА

 ўру чае 
атэс тат 

пра фе са ра 
рэк та ру БДУ 

Анд рэю 
КА РА ЛЮ.

Аляк санд ра ЦЯ СЁЛ КІ НА — асіс тэнт ка фед ры агуль най і клі ніч най фар ма ка ло гіі 
фа куль тэ та пад рых тоў кі і пе ра пад рых тоў кі кад раў Ві цеб ска га ме ду ні вер сі тэ та. 

Рас па ра джэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы ёй пры зна ча на сты пен дыя на 2019 год. 
Ма ла дая да след чы ца зай ма ец ца рас пра цоў ка мі ў га лі не фар ма ка ло гіі 

і пра во дзіць за ня ткі са сту дэн та мі.
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