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• У рэй тын гу на ва-

год ніх ёлак кра ін СНД, 

які скла ла ана лі тыч нае 

агенц тва «ТурС тат», га-

лоў ная ёл ка Бе ла ру сі на 

Каст рыч ніц кай пло шчы ў 

Мін ску ў гэ тыя на ва год нія 

свя ты ўвай шла ў топ-5 па 

вы шы ні.

• Фі нан са ваць не ка то-

рыя дзі ця чыя сад кі ў Бе ла-

ру сі бу дуць па но вай схе ме: 

срод кі з бюд жэ ту вы дзя ля-

юц ца ў за леж нас ці ад коль-

кас ці на ву чэн цаў.

• З 3 сту дзе ня мін ча-

не, якія зна хо дзяц ца ў 

по шу ку пра цы, змо гуць 

азна ё міц ца з на яў ны мі 

ва кан сі я мі толь кі на пар-

та ле Дзяр жаў най служ бы 

за ня тас ці.

КОРАТКА

БУДЗЕМ РАЗАМ! 
КАЛЯНДАР 
«ЗВЯЗДЫ»

НОВЫЯ ТАРЫФЫ 
НА КАМУНАЛЬНЫЯ 
ПАСЛУГІ

Юрый СЯНЬ КО, стар шы ня 

Дзяр жаў на га мыт на га 

ка мі тэ та:

«Гра ма дзя не кра ін 
Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за з 1 сту дзе ня мо гуць 
бяс пош лін на ўво зіць у ЕА ЭС 
та ва ры для аса біс та га 
ка ры стан ня на су му, не 
боль шую за 500 еў ра, 
ва га якіх не пе ра вы шае 
25 кі ла гра маў. Да гэ та га 
нор ма бяс пош лін на га ўво зу 
скла да ла 1500 еў ра 
і 50 кі ла гра маў. 
У ад па вед нас ці з 
Мыт ным ко дэк сам ЕА ЭС, 
кра і ны — удзель ні цы 
са ю за ма юць пра ва толь кі 
ра біць больш жорст кі мі 
нор мы бяс пош лін на га 
ўво зу на на цы я наль ным 
уз роў ні. Аб ме жа ван ні 
па бяс пош лін ным уво зе 
та ва раў да 500 еў ра не 
за кра нуць звы чай ных 
ту рыс таў: бе ла ру сы з 
лі ку звы чай ных ту рыс таў 
пры бяз мыт ным уво зе 
не да ся га юць «па тал ка» 
ўста ноў ле ных лі мі таў. Тут 
ні я кіх пы тан няў не бы ло і 
не бу дзе».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Да ра гія сяб ры!

На ды хо дзіць са мы дзівосны 
час у го дзе, ка лі мі ну лае, су-
час нае і бу ду чае злі ва юц ца 
ў ад но ім гнен не. І за ста юц ца 
ўся го толь кі се кун ды, каб аца-
ніць тое, што зроб ле на, па ду-
маць аб тым, што ча кае.

Гэ ты час са гра вае і ра дуе 
сэр цы, аб' яд ноў вае нас у са-
мых леп шых па чуц цях і ча кан-
нях.

Тра ды цый на сем' я мі, ра зам 
з род ны мі, бліз кі мі, сяб ра мі 
вы са бра лі ся за свя точ ным 
ста лом.

Вя до ма ж, са мыя шчас лі-
выя ся род нас — на шы дзе ці. 
У школь ні каў доў га ча ка ныя 
ка ні ку лы.

І мая прось ба да вас, хлоп-
чы кі і дзяў чын кі: не за бы вай-
це, што ў вас ёсць баць кі, ба-
бу лі, дзя ду лі. За пра сі це іх на 
куль тур ныя, спар тыў ныя ме-
ра пры ем ствы. І прос та пра-
вя дзі це час ра зам. Гэ тым вы 
па до ры це ім ня ма ла шчас лі-
вых хві лін.

Ра зам з на мі ў гэ ты свя точ-
ны час на ша бу ду чы ня — мо-
ладзь. Тое, якой мы ўба чым 
Бе ла русь заўт ра, за ле жыць 

ад кож на га з вас. Гэ та вы па-
він ны за ха ваць і пры мно жыць 
ство ра нае.

Сён ня кра і не асаб лі ва па-
трэб ны ва шы ін тэ лект і энер-
гія.

Памятайце: ні хто, ні ко лі і ні-
дзе не бу дзе лю біць і бе раг чы 
вас так, як до ма.

Але асаб лі вую цеп лы ню 
сва іх слоў я на кі роў ваю вам, 
пра цаў ні кам па лёў і за во даў, 
на шай ін тэ лі ген цыі, аба рон-
цам Ай чы ны, ста рэй ша му 
па ка лен ню і ста рым. Усім, 
хто ства рыў на жы ва твор най 
бе ла рус кай зям лі пер шую су-
ве рэн ную і не за леж ную дзяр-
жа ву, пра даў жае ства раць яе 
су час насць. Мы па він ны ўма-
ца ваць сваю дзяр жаў насць 
на прын цы пах сум лен нас ці і 
спра вяд лі вас ці і ме на ві та та-
кой за ха ваць кра і ну для дзя-
цей і ўну каў.

Ады хо дзя чы год да па мог 
нам асаб лі ва ад чуць су вязь 
з род най зям лёй.

Ён стаў пер шым у тры ло гіі 
«Ма лой ра дзі мы». На га даў, 
дзе тыя кры ні цы, што да юць 
нам сі лу і энер гію.

Вяр нуў да вы то каў. Ту ды, 
дзе па-асаб лі ва му б'ец ца сэр-

ца, дзе ўспа мі на ец ца са мае 
за па вет нае.

Мы аб' яд на лі ся ў імк нен ні 
зра біць кож ны ку ток Бе ла ру сі 
не прос та пры го жым, а ўзор-
ным.

І ў на ды хо дзя чым го дзе нам 
трэ ба бу дзе зра біць усё, каб 
кра і на па та на ла ў зе ля ні не і 
квет ках, на тхня ла на твор-
часць і ства рэн не, каб нам 
заў сё ды ха це ла ся вяр нуц ца 
да до му.

Я не ма гу абы сці ўва-
гай тых, хто ця пер на па сту: 
ахоў ні каў на шых жыц цяў, лю-
дзей, якія за бяс печ ва юць ва-
ен ную і эка на міч ную бяс пе ку 
Бе ла русі. Вя лі кі вам дзя куй за 
служ бу і ад да насць спра ве!

Ады хо дзіць 2018 год...
Для кож на га з нас ён склаў-

ся па-роз на му. Мы страч ва лі 
род ных і бліз кіх, зна хо дзі лі но-
вых сяб роў, на ра джа лі і га да-
ва лі дзя цей. Усё, як звы чай на 
ў жыц ці. Але га лоў нае — мы 
за ха ва лі мір нае не ба для бе-
ла ру саў, і ў ва чах на шых дзя-
цей ня ма стра ху і бяз вы хад-
нас ці ад вай ны.

Да вай це ўсе ра зам бе раг-
чы гэ тую най вя лік шую каш-
тоў насць.

У ады хо дзя чыя ім гнен ні 

ста ро га го да мы ўгля да ем ся 

ў аб ры сы но ва га, 2019 го да.

Гэ та год 75-год дзя вы зва-

лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-

фа шысц кіх за хоп ні каў.

Гэ та год 25-год дзя Асноў-

на га За ко на Бе ла ру сі.

Гэ та год ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў.

Гэ та бу дзе год цяж кай пра-

цы, пе ра мог і па ра жэн няў. 

Ра зам мы здоль ныя ра біць 

не маг чы мае. Мы аба вяз ко-

ва пе ра адо ле ем пе ра шко ды і 

за бяс пе чым бу ду чы ню на шай 

Ра дзі мы.

Да ра гія бе ла ру сы, гос ці на-

шай кра і ны!

Шчас ця і даб ра вам, ва-

шым бліз кім, ва шым дзе цям!

Ня хай на ша род ная Бе ла-

русь, пры го жая сва і мі пры-

род ны мі ба гац ця мі, ве ліч-

ная сва ёй вы со ка ду хоў най і 

куль тур най спад чы най, моц-

ная сва ім муд рым, доб рым, 

пра ца ві тым на ро дам, заў сё-

ды квітнее, жы ве ў мі ры і зго-

дзе.

З Но вым го дам, да ра гія 

сяб ры!

НЯ ХАЙ НА ША РОД НАЯ БЕ ЛА РУСЬ 
ЗАЎ СЁ ДЫ КВІТНЕЕ, 

ЖЫ ВЕ Ў МІ РЫ І ЗГО ДЗЕ

На ва год ні зва рот Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляксандра Лу ка шэн кі 
да бе ла рус ка га на ро да
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