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• У Бе ла ру сі пра па ну-

юць уста наў лі ваць апе ку 

над дзець мі, ка лі баць кі з 

уваж лі вых пры чын ад сут-

ні ча юць больш за шэсць 

ме ся цаў.

• З 1 снеж ня ў кра і не 
ад на ві лі бюд жэт нае фі нан-
са ван не агуль ных ад дзя-
лен няў лаз няў і ду ша вых у 
сель скай мяс цо вас ці.

• Ай чын ныя вы твор цы 

пла ну юць па стаў ляць у Кі-

тай мех бе ла рус кай нор кі.

• Тру па На цы я наль на га 
ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат-
ра опе ры і ба ле та ад пра віц-
ца на гаст ро лі ў Аў стрыю і 
Гер ма нію.

• У Ма зыр скім ра ё не 

ў вы ні ку дрыф та на тон-

кім лё дзе ва да ёма лег ка-

вы аў та ма біль пра ва ліў ся 

пад лёд.

КОРАТКА

АЎТАР 
«КАМЕНСКАЙ» 
АЛЯКСАНДРА 
МАРЫНІНА

СМІ ПРАЦУЮЦЬ 
ПА НОВЫХ 
ПРАВІЛАХ

Br5,24 млрд 
склаў у сту дзе ні — 
каст рыч ні ку 2018 го да 
пра фі цыт рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту, па ве дам ляе 
Мі ніс тэр ства фі нан саў. 
Да хо ды рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту скла лі 
Br20,36 млрд, або 96,9 % 
пла на. Па ступ лен не 
ПДВ скла ла Br9,2 млрд 
(91,1 % пла на). Па да тку 
на пры бы так па сту пі ла 
Br2,7 млрд (82,8 %). 
Ак цы зы па сту пі лі 
ў су ме Br2,2 млрд 
(88,4 %). Да хо ды 
ад знеш не эка на міч най 
дзей нас ці скла лі 
Br4,5 млрд (117,8 %). 
Рас хо ды рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту скла лі 
Br15,12 млрд (72,9 %). 
На агуль на дзяр жаў ную 
дзей насць на кі ра ва на 
Br6,4 млрд (63%), 
на фі нан са ван не 
на цы я наль най эка но мі кі — 
Br3,6 млрд (79,1 %), 
на фі нан са ван не 
са цы яль най сфе ры 
(са цы яль ная па лі ты ка, 
аду ка цыя, ахо ва зда роўя, 
фі зіч ная куль ту ра, спорт, 
куль ту ра і срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі) — Br11,2 млрд 
(78,3 %).

ЛІЧ БА ДНЯ

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.
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АГОНЬ 
НЕ ТОЛЬКІ ГРЭЕ

У пер шыя дні снеж ня ў аг ні 
за гі ну лі 10 ча ла век

Сё лет няя ка лян дар ная зі ма стар та ва ла 

ма роз ным акор дам. Пер шыя два дні снеж ня 

ад зна чы лі ся не толь кі дарож на-

транспарт ны мі зда рэн ня мі, якія ад бы ва лі ся 

на за сне жа ных да ро гах, але і аж но 

ся мю дзе сяц цю па жа ра мі. 

У іх за гі ну ла дзе сяць ча ла век.

Пры чым у трох вы пад ках на ад ным па жа ры развіталіся 
з жыццём ад ра зу два ча ла ве кі.

У 4.30 ра ні цы ў ня дзе лю ў вёс цы Бе ла ву саў шчы на 
Пру жан ска га ра ё на за га рэў ся трох ква тэр ны цаг ля ны 
дом. Дзве ква тэ ры ў до ме бы лі не жы лыя, а вось у трэ-
цяй зна хо дзі лі ся 65-га до вая гас па ды ня і яе су жы цель. Іх 
це лы ра та валь ні кі знай шлі пад за ва ла мі.

Ча тыр ма га дзі на мі ра ней ту шы лі не жы лы дом у Баб-
руй ску. Там зна хо дзі лі ся двое муж чын, якія са ма воль на 
пра нік лі ў па бу до ву. Іх асо бы па куль не вы свет ле ны. А ў 
ноч на трэ ця га снеж ня за га рэў ся дач ны дом у па сёл ку 
Іль іч Го мель ска га ра ё на. Ка лі ра та валь ні кі пры бы лі на 
мес ца па дзей, то ўба чы лі, што ад кры тым по лы мем га-
раць дом, га раж і гас па дар чая па бу до ва. З-за агню ў 
до ме аб ры ну лі ся пе ра крыц ці. Ра за браў шы іх рэшт кі, 
па жар ныя знай шлі це ла гас па ды ні до ма, 79-га до вай 
пен сі я нер кі. У ін шым па коі на пад ло зе ля жаў 
яе 48-га до вы сын, так са ма мёрт вы. СТАР. 3СТАР. 4СТАР. 4

Прывітанне, зіма!Прывітанне, зіма!
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Сяброўкі-равесніцы катаюцца на хоць 
і не надта, але ўжо заснежанай горцы 
ў мінскім мікрараёне Чкалаўскі.
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