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Афарм лен не стан цый 
і ру хо ма га са ста ву мінск-
ага мет ро да ЧС-2014 па 
ха кеі бу дзе за вер ша на да 
1 кра са ві ка. Для зруч нас ці 
ба лель шчы каў рас кла ды 
гуль няў чэм пі я на ту, што 
прой дуць у «Мінск-Арэ не» 
і «Чы жоў ка-Арэ не», бу-
дуць раз ме шча ны ва ўсіх 
ва го нах мет ро і ка ля кас у 
вес ты бю лях стан цый.

Пад атко выя пла ця жы 
фі зіч ных асоб Бе ла ру сі 
за 2013 год уз рас лі ў су-
па стаў ных цэ нах на 33,9 
пра цэн та да ўзроў ню 2012 
го да і скла лі Br3 трлн 13 
млрд. У цэ лым на ўлі ку ў 
пад атко вых ор га нах рэс-
пуб лі кі зна хо дзяц ца 3 млн 
49 тыс. 387 фі зіч ных асоб, 
якія з'яў ля юц ца пла цель-
шчы ка мі па дат каў.

Па да зро на му ва ўчы-
нен ні смя рот на га ДТЗ на 
ву лі цы Баг да но ві ча ў Мін-
ску прад' яў ле на аб ві на-
ва чан не. Аб ві на ва ча ны, 
жы хар На ва по лац ка 1986 
го да на ра джэн ня, ва дзі-
цель і ўла даль нік аў та ма-
бі ля Toyota Avensіs, сам 
з'я віў ся ў пра ва ахоў ныя 
ор га ны з па ка ян нем.

Фо
 та

 Б
ЕЛ

 ТА
.

4

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 8.02.2014 г. 
Долар ЗША    9670,00
Еўра 13140,00
Рас. руб. 279,50
Укр. грыўня 1114,06
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Та кім чы нам, га лоў нае ві до ві шча 
Алім пі я ды вы ўжо ба чы лі. Гран ды-
ёз ная, на ват па ра сій скіх мер ках, 
цы ры мо нія ад крыц ця ХХІІ зі мо вых 
Алім пій скіх гуль няў не па кі ну ла 
абы яка вым і тых, хто ба чыў яе з 
тры бун ста ды ё на «Фішт», і, спа дзя ём ся, тых, хто гля дзеў 
тэ ле транс ля цыю. Пе ра да ваць жа сло ва мі тое, што ад бы ва-
ла ся на пра ця гу трох га дзін, сён ня ня ма сэн су. Зра зу ме ла, 
ра сі я на мі ўсё бы ло зроб ле на для та го, каб, як той ка заў, не 
пляс нуц ца ў гразь. Зда ец ца, не пляс ну лі ся...

Сён ня нас гэ та ўжо не хва люе. Сён ня — стар ты. Лі та раль на ля 
тра па са ма лё та ўда ло ся па гу та рыць з Аляк се ем Гры шы ным, пер-
шым і адзі ным бе ла рус кім алім пій скім чэм пі ё нам на зі мо вых Гуль нях 
(за ла ты ме даль за ва я ва ны ў 2010-м у ка над скім Ван ку ве ры), чэм-
пі ё нам све ту ў лыж най акра ба ты цы. Ме на ві та ён нёс сцяг Бе ла ру сі 
на цы ры мо ніі ад крыц ця.

— Аляк сей, ка жуць, іс нуе ней кая не пры ем ная пры кме та для 
спарт сме наў-чэм пі ё наў. Тыя з іх, хто ня се сцяг пад час ад крыц ця 
Алім пі я ды, быц цам не мо гуць паў та рыць свой пос пех...

— Я на огул спаў, ка лі мне па тэ ле фа на ва лі і па ве да мі лі, што мне да-
ве ра на нес ці сцяг кра і ны. На коль кі я зра зу меў, та кім бы ло ра шэн не прэ-
зі дэн та на ша га На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та. Трэ ба — зна чыць 
па ня сём. Гэ та вя лі кі го нар, я так лі чу. Не ве даю, ад куль ідуць чут кі пра 
ня ўда чы. Ка лі спарт смен на стро е ны на ба раць бу, то ні я кія пры мхі і су ро кі 
не змо гуць яму пе ра шко дзіць. Уз га дай це та го ж Мак сі ма Мір на га. Ён нёс 
наш сцяг на цы ры мо ніі ад крыц ця Лон дан скай алім пі я ды два га ды на зад. 
І гэ та не пе ра шко дзі ла яму ра зам з Ві кай Аза ран кай за ва я ваць «зо ла та». 
Так што не ў за ба бо нах спра ва. Я з са ма га дзя цін ства ма рыў вый граць 
Алім пі я ду. Упер шы ню гэ тая дум ка з'я віл ся, ка лі мне бы ло га доў 10, я вый-
граў юнац кія спа бор ніц твы і, узы шоў шы на п'е дэс тал, зра зу меў: у мя не 
з'я ві ла ся мэ та. Зра зу ме ла, у та кім уз рос це я не мог ду маць ні пра сла ву, 
ні пра ба гац це. Толь кі пе ра мо га — а да яе трэ ба іс ці крок за кро кам...

— Але ж мы ве да ем, ка лі пры хо дзіць апе тыт...
— Апе тыт са праў ды пры хо дзіць. Га лоў нае, каб не бы ло та ко га: ты па ста віў са-

бе мэ ту, да біў ся яе, а да лей — апус та шэн не... Я ха чу ска заць, што ня ма ні вод на га 
спарт сме на ў све це, які мае тры ме да лі чэм пі я на таў све ту і тры ме да лі Алім пі я ды. 
Ка лі я вазь му тут, у Со чы, трэ ці ме даль, то бу ду адзі ным. І на ўрад ці хто ў блі жэй-
шыя дзе ся ці год дзі змо жа да біц ца гэ та га ж у та кім эк стрэ маль ным ві дзе спор ту, 
як фрыс тайл. Праў да, гэ та зу сім не азна чае, што сю ды я пры ехаў, 
ма ю чы «зо ла та» і «брон зу», па «се раб ро». Толь кі па «зо ла та»!

ЗІ МА. ПОЎ ДЗЕНЬ. 
АЛІМ ПІ Я ДА

Спе цы яль ны ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» 

Ана толь Сла неў скі — з Со чы

Уя ві це са бе: вы пра чну лі ся 
цёп лай лет няй ра ні цай, ка лі 
яшчэ толь кі-толь кі раз від не-
ла, па цяг ну лі ся, акі ну лі ад ным 
рас плю шча ным во кам па кой, 
пры му ша ю чы ся бе пад няц ца, 
на ма ца лі на тум бач цы пульт 
ад тэ ле ві за ра, на ціс ну лі на 
чыр во ную кноп ку і... На эк ра-
не з'я віў ся толь кі шэ ры «снег». 
Ні я ка га пра гно зу на двор'я, на-
він, бал бат ні вя ду чых аб чар-
го вым не да рэ чным сён няш нім 
«свя це» кштал ту дня аб дым-
каў... Не хо ча це, каб так ад бы ло ся? Та-
ды ўжо сён ня па кла па ці це ся аб на быц ці 
но ва га тэ ле ві за ра або спе цы яль най пры-
стаў кі для пры няц ця ліч ба ва га сіг на лу. 
15 чэр ве ня 2015 го да бу дуць ад клю ча ны 
ад ана ла га ва га вя шчан ня апош нія ра ё ны. 
Як прай шло ад клю чэн не «пі я не раў»? Што 
бу дзе да лей і як ся бе па во дзіць? Пра гэ та 
гу та рым з на мес ні кам мі ніст ра ін фар ма-
цыі Бе ла ру сі Дзміт ры ем Шэд ко.

— За ста ло ся менш за 
паў та ра го да да ад клю чэн-
ня ана ла га ва га вя шчан ня. Як 
«ліч бу» су стра ка лі ў пер шых 
ад клю ча ных ра ё нах?

— Як і бы ло за пла на ва на, 
ле тась ад бы ло ся ад клю чэн-
не ана ла га вых пе ра дат чы каў 
у ча ты рох ра ё нах (Асі по ві чы, 
Жло бін, Яс ны Лес (Баб руйск), 
Кас цю ко ві чы) у роз ных аб лас-
цях на шай кра і ны. І пра цэс гэ ты 
быў плаў ным, не за ўваж ным для 
гра ма дзян. У кож ным з ра ё наў, 

дзе зні каў ана ла га вы сіг нал, мяс цо выя ўла ды, 
Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі, Мі ніс-
тэр ства ін фар ма цыі зра бі лі ўсё для та го, каб 
лю дзі не па цяр пе лі. Бы ла ака за на да па мо га 
най больш са цы яль на не аба ро не ным сла ям 
на сель ніц тва (тым сем' ям, у якіх ня ма су час-
на га тэ ле ві за ра ці ня ма маг чы мас ці на быць 
яго, і гэ так да лей), пра ве дзе на ак тыў ная кам-
па нія ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі — і ў рэс-
пуб лі кан скіх, і, асаб лі ва, у мяс цо вых. Та му ў 

нас атры ма ла ся рэа лі за ваць гэ ты пра ект так, 
як ён і па ві нен ад бы вац ца па ўсёй кра і не.

— Што бу дзе да лей?
— Мы вель мі спа дзя ём ся, што та кім жа чы-

нам кам па нія прой дзе па ўсёй кра і не. Да рэ чы, 
на ступ ны мі ў чар зе ста яць Сін ке ві чы, Шар каў-
шчы на, Го мель і Бе ра зі но. У гэ тых пунк тах «ліч-
ба» пра пі шац ца 1 кра са ві ка. Ад клю чэн ню аба-
вяз ко ва бу дзе па пя рэд ні чаць ін фар ма цый ная 
кам па нія. Бу дуць су стрэ чы з людзь мі, пад час 
якіх рас тлу ма чаць усё не зра зу ме лае. Па ра лель-
на (мы гэ та га доў га да бі ва лі ся) паў сюль, дзе ця-
пер ад клю ча ец ца ана ла га вы сіг нал, па сту по ва 
па чы на юць пра ца ваць так зва ныя ка мер цый ныя 
2-гі і 3-ці муль ты плек сы. Ча ла век у лю бым ра ё не 
на шай кра і ны ўжо сён ня мо жа мець аб са лют-
на бяс плат на во сем дзяр жаў ных тэ ле ка на лаў, 
якія ўклю ча ны ў аба вяз ко вы агуль на да ступ ны 
па кет. Ця пер жа бе ла рус атры мае маг чы масць 
і пад клю чэн ня да ка мер цый на га па ке та. Па сут-
нас ці, гэ та та кая ж па слу га як ка бель нае тэ ле-
ба чан не, толь кі без ка бе ля. У да паў нен не да 
8 асноў ных бу дуць пра па ноў вац ца 24 ка на лы 
са май роз най тэ ма ты кі па вель мі дэ-
ма кра тыч ным кош це.

У но вым фар ма цеУ но вым фар ма це  ��

«8 КА НА ЛАЎ ПА ВІН НА БЫЦЬ 
У КОЖ НЫМ ДО МЕ...»

Ка лі ў вас ёсць кант ракт з апе ра та рам ка бель на га тэ ле ба чан ня, 
пе ра хо ду з «ана ла га» на «ліч бу» вы на ват не за ўва жы це

Пэў ная част ка па дат ка пла-
цель шчы каў на шай кра і ны 
па він на сё ле та да пер шых 

дзён вяс ны па даць у па -
д атко выя ор га ны дэк ла ра-
цыю аб да хо дах за мі ну лы 
год. У су вя зі з тым, што 1 
са ка ві ка пры па дае на су-

бо ту, то апош няй да тай 
па да чы дэк ла ра цыі лі чыц-

ца 3 са ка ві ка. Тут трэ ба 
ад ра зу ад зна чыць, што 

да лё ка не ўсе аба вя за ны 
на вед ваць пад атко вую 
ін спек цыю. Па-пер шае, 

дэк ла ра цыі за паў ня юць 
толь кі пад атко выя рэ зі-
дэн ты на шай кра і ны. А 

гэ та фі зіч ныя асо бы, якія 
фак тыч на зна хо дзі лі ся на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі больш 
за 183 дні ў ка лян дар ным 
го дзе. Па-дру гое, у част кі 

пла цель шчы каў іс нуе пра-
ва па даць та кую дэк ла ра-

цыю, каб по тым атры маць 
пад атко вы вы лік. Але ёсць 

і тыя, хто па ві нен аба вяз-
ко ва «па сяб ра ваць» з па -

д атко вай дэк ла ра цы яй.

Улас ны ка ша лёкУлас ны ка ша лёк  ��

ПАД СУ МА ВАЦЬ ДА ХО ДЫ ЗА ГОД 
ТРЭ БА ДА 3 СА КА ВІ КА
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У ПЫ ТАН НІ МАЙ ДА НА ЎКРА ІН ЦЫ ПА ДЗЯ ЛІ ЛІ СЯ ПА РОЎ НУ
Амаль па ло ва ўкра ін цаў (47%) пад трым лі ва юць Май дан, не пад трым лі ва юць — 46,1%, свед-

чыць апы тан не, пра ве дзе нае Цэнт рам да сле да ван няў «Со цыс» су мес на з Кі еў скім між на род ным 
ін сты ту там са цы я ло гіі. Згод на з вы ні ка мі апы тан ня, аб на ро да ва ны мі ў пят ні цу ў прэс-цэнт ры 
агенц тва «Ін тэр факс-Укра і на», цал кам пад трым лі ва юць Май дан 26,8% апы та ных; хут чэй, пад-
трым лі ва юць — 20,9% рэ спан дэн таў. Не пад трым лі ва юць ак цыі пра тэс ту 31,3% укра ін цаў; хут-
чэй, не пад трым лі ва юць — 14,8%. Ра зам з тым, боль шасць апы та ных (63,3%) лі чыць, што для 
да сяг нен ня па зі тыў на га вы ні ку не аб ход на са дзіц ца за стол пе ра моў (пры гэ тым пра цэс па ві нен 
быць пуб ліч ным). 11,1% рэ спан дэн таў пе ра ка на ны, што для вы ра шэн ня кан флік ту не аб ход на 
пры мя ніць сі лу. Апы тан не пра во дзі ла ся з 24 сту дзе ня па 1 лю та га ва ўсіх рэ гі ё нах Укра і ны. Уся го 
бы ло апы та на 2400 рэ спан дэн таў.

ДА ПОЛЬ СКАЙ КА ТА ЛІЦ КАЙ ЦАРК ВЫ ЎПЕР ШЫ НЮ ПА ДА ЛІ 
ІСК АБ ПЕ ДА ФІ ЛІІ

Жы хар Поль шчы ўпер шы ню ў гіс то рыі гэ тай кра і ны па даў гра ма дзян скі іск су праць Ка та-
ліц кай царк вы, аб ві на ва ціў шы яе свя та ра ў сва ім рас тлен ні, па ве дам ляе BBС Nеws. У якас ці 
кам пен са цыі на не се най яму ма раль най і фі зіч най шко ды Мар цін К. па тра буе ад царк вы 47500 
еў ра. Свя тар, ад дзе ян няў яко га па цяр пеў іс цец, зна хо дзіц ца ў тур ме, дзе ад бы вае двух га до вы 
тэр мін. У мі ну лым гра ма дзян скія іс кі па спра вах аб гвал та ван ні ма ла лет ніх свя та ра мі па да ва лі ся 
толь кі су праць асоб, але ні ко лі су праць Царк вы як ар га ні за цыі. Кі раў ніц тва са мой Царк вы ра ней 
за яві ла, што не збі ра ец ца рас плач вац ца за дзе ян ні асоб ных свя та роў. Іск су праць Поль скай ка-
та ліц кай царк вы па да дзе ны на фо не су праць ста ян ня Ва ты ка на і ка мі сіі ААН па пра вах дзя цей. 
Ка мі сія аб ві на ва ці ла Ва ты кан ва ўкры ва льніц тве свя та роў, за па до зра ных у пе да фі ліі.

УЛА ДЫ ІРА НА АХ ВЯ РА ВА ЛІ ЯЎ РЭЙ СКАЙ БАЛЬ НІ ЦЫ 
400 ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ

Урад Іра на ах вя ра ваў 400 ты сяч до ла раў адзі най у кра і не 
яў рэй скай баль ні цы. Як па ве дам ляе Thе Nеw Yоrk Tіmеs са 
спа сыл кай на агенц тва Mеhr, гро шы атры ма ла баль ні ца імя 
док та ра Са пі ра, раз ме шча ная ў Тэ ге ра не. Па ін фар ма цыі Thе 
Nеw Yоrk Tіmеs, гро шы ва ўста но ву аса біс та пры нёс Ха сейн 
Фе рай дун, брат іран ска га прэ зі дэн та Ха са на Ру ха ні. Па сло вах 
Фе рай ду на, «наш урад па ста віў пе рад са бой за да чу аб' яд наць 
усе эт на сы і рэ лі гіі».

У РА СІІ ПРА ПА НУ ЮЦЬ ВЫ КЛЮ ЧЫЦЬ СNN 
З КА БЕЛЬ НЫХ СЕ ТАК З-ЗА БРЭСЦ КАЙ 

КРЭ ПАС ЦІ
Скан дал ва кол ці то 

вы пад ко ва га не асця-
рож на га, ці то на ўмыс-
на га агрэ сіў на га вы па-
ду тэ ле ка на ла СNN у 
ад рас пом ні ка аба рон-
цам Брэсц кай крэ пас ці 
атры маў ча ка нае раз віц цё. За не за да во ле нас цю 
ў су вя зі са зня важ лі вай ацэн кай аме ры кан скі-
мі жур на ліс та мі са вец ка га ва ен на га ма ну мен та 
(уклю чэн нем у рэй тынг са мых па чвар ных пом ні-
каў) у ад каз бы ло пра па на ва на па ду маць аб ад-
клю чэн ні вя шчан ня ка на ла на тэ ры то рыі Ра сіі.

«Та кая санк цыя — пры пы нен не на ней кі час 
вя шчан ня СNN у РФ па ка бель ных ка на лах — 
не аб ход ная як па ка заль ная ме ра», — за явіў 
член ка мі тэ та Са ве та Фе дэ ра цыі па між на-
род ных спра вах Ігар Ма ро заў. Рас кам на гляд 
ад рэ ага ваў апе ра тыў на. Пра па но ва се на та ра 
бу дзе вы ву ча на, ка лі яна па сту піць у ве дам ства, 
па абя цаў яго прэс-сак ра тар Ва дзім Ам пя лон-
скі. На дум ку се на та ра, гэ та трэ ба, каб СNN і 
ін шыя СМІ ве да лі «ме ру і аб ме жа ван ні сва ёй 
пуб ліч нас ці, ра зу ме лі, якія ад зна кі яны мо гуць 
пуб ліч на да ваць, а якія — ка тэ га рыч на не».

На зваў шы ха рак та рыс ты ку, якую да ло СNN 
ма ну мен ту «Муж насць», «па лі тыч на не ка рэкт-
най і аб раз лі вай для ўся го ра сій ска га на ро да», 
Ма ро заў на га даў, што пом нік ства раў ся як сім-
вал сі лы ду ху са вец ка га на ро да, якія пра яві лі ся 
ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. «Брэсц кая 
крэ пасць для нас — ас но ва на ша га ра зу мен ня 
па тры я тыз му, ге ра із му, лю бо ві да Ра дзі мы, і ма-
ну мент вы гля дае так, як мы са бе ўяў ля ем гэ тыя 
каш тоў нас ці», — пад крэс ліў Ма ро заў.

Ка ле гія Генп ра ку ра ту рыКа ле гія Генп ра ку ра ту ры  ��

НЕ «БА БУ ЛЯ — БО ЖЫ 
ДЗЬМУ ХА ВЕЦ», А МОЦ НЫ 

МУЖ ЧЫ НА З АР СЕ НА ЛАМ?
Пе рад па чат кам тра ды цый най ка ле гіі Генп ра ку ра ту ры па 
вы ні ках мі ну ла га го да га лоў ны пра ку рор кра і ны Аляк сандр 
КА НЮК ад ка заў на пы тан ні жур на ліс таў. Ад но з іх да ты чы-
ла ся тра ге дыі, якая ад бы ла ся ў мас коў скай шко ле. У мі ну-
лы па ня дзе лак дзе ся ці клас нік прый шоў на ўрок з він тоў кай 
і за біў на стаў ні ка геа гра фіі, а за тым па лі цэй ска га, яко га 
вы клі каў школь ны ахоў нік... Пас ля гэ та га ра сій скія ўла ды 
ўсур' ёз за ду ма лі ся аб уз мац нен ні мер бяс пе кі ў шко лах.

— Ра сій скія ка ле гі ма юць ра цыю, ка лі ка жуць, што трэ ба на во дзіць 
па ра дак у шко лах, — пра ка мен та ваў Аляк сандр Ка нюк. — У кож най 
з іх па ві нен быць ахоў нік. Пры чым гэ та па ві нен быць пра фе сі я нал, 
фі зіч на пад рых та ва ны, моц ны муж чы на з ней кім ар се на лам. Але не 
з гу ма вай ду бін кай, якая ні чо га не дае. Мы, у сваю чар гу, ду ма ем, 
над ал га рыт мам сва іх дзе ян няў па на вя дзен ні па рад ку ў бе ла рус кіх 
шко лах. Гэ та ні ў якім ра зе не па він на быць кам па ней шчы на. Трэ ба 
па пя рэдж ваць зла чын ствы, і но вы за кон аб пра фі лак ты цы, які ўсту пае 
ў сі лу 16 кра са ві ка, дае нам у гэ тым пла не больш паў на моц тваў.

Ге не раль ны пра ку рор рас ка заў так са ма аб пра вер цы, якая пра во-
дзіц ца на «Ві цеб скдрэ ве», пра гуч ную ка лій ную спра ву і пра ме ры, якія 
пры ма юц ца ў да чы нен ні да ана нім ных ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў.

У да чы нен ні ААТ «Ві цеб скдрэў» за вя лі спра ву
— Мы пра во дзім пра вер ку «Ві цеб скдрэ ва» па да ру чэн ні Прэ зі дэн-

та. Як толь кі пе ра ка на лі ся, што ёсць усе пад ста вы для за вя дзен ня 
кры мі наль най спра вы, мы яе за вя лі. Але не ў да чы нен ні да кан крэт ных 
асоб, а па фак це на ня сен ня шко ды дзяр жа ве зры вам тэр мі наў ма-
дэр ні за цыі. У ме жах гэ тай спра вы пра во дзім пра вер ку, уста наў лі ва ем 
ві на ва тых, су му шко ды, якая на не се на дзяр жа ве. Бу дзем 
па да ваць іс кі ў суд аб яе кам пен са цыі. 2

Бу даў ніц тва но ва га 10-па вяр хо ва га кор пу са 
га рад ской баль ні цы № 1 імя Ся маш кі ідзе ў Ор шы. 
У но вым бу дын ку раз мес цяц ца не ўра ла гіч нае, 
кар дыя ла гіч нае, гі не ка ла гіч нае, аф таль ма ла гіч нае, 
рэ ані ма цый нае і ін шыя ад дзя лен ні, 
асна шча ныя но вым су час ным аб ста ля ван нем. 
Рэ кан струк цыя баль ні цы ідзе 
за кошт срод каў аб лас но га бюд жэ ту.

ПАВЕРХІ 
НАДЗЕІ

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

ПРАГНОЗ НЕ СПРАЎДЗІЎСЯ?
Ра сій скі ру бель ад ва я ваў у «за меж ні каў» пэў ныя тэ ры то рыі: 

ка ля 1,5 руб ля ў до ла ра і 60 ка пе ек у еў ра. На та кой ап ты міс тыч най 
хва лі ана лі ты кі Цэнт ра бан ка Ра сіі ста лі прад ра каць яшчэ боль шае 
ўма ца ван не руб ля ця гам лю та га. Ад нак пра гноз бу да ваў ся на маг-
чы мас ці змен у еў ра зо не: маў ляў, пач нец ца пра гра ма коль кас на га 
змяк чэн ня, што пры вя дзе да па тан нен ня еў ра ад нос на до ла ра.

Але не спа дзя ван ка: пад ка нец тыд ня еў ра вы рас тае ад нос на до ла ра, 
бо па вы ні ках па ся джэн ня Еў ра пей скі Цэнт ра банк не аб' явіў аб змяк-
чэн нях. Кі раў нік ЕЦБ Ма рыа Дра гі за явіў, што ра шэн не аб за ха ван ні 
та кой па лі ты кі пры ня та з-за скла да най сі ту а цыі і не аб ход нас ці да дат ко-
вай ін фар ма цыі. Вось толь кі ча каць яе прый дзец ца яшчэ да са ка ві ка. 
Зна чыць, аб моц ным руб лі па куль што мож на толь кі ма рыць. 

На на шым ва лют ным рын ку так са ма зме ны. Еў ра вяр нуў стра ча-
ныя на мі ну лым тыд ні 90 руб лёў (плюс 0,7%) і стаў роў ны 13140. У тым 
жа кі рун ку ру хаў ся ра сій скі ру бель: пад ня ўся на 6,5 гра шо вай адзін кі 
(плюс 2,4%) да 279,5. Тра ды цый пры трым лі ваў ся толь кі до лар — як і 
апош нія не каль кі тыд няў, вы рас на 30 руб лёў (плюс 0,3%) да 9670.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Беларускія біятланісткі на трэніроўцы. 
На фота: Дар’я Домрачава і Настасся Дубарэзава.
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Мі ка лай ЧАР ГІ НЕЦ, стар шы ня 
Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 
— стар шы ня Гра мад ска га са-
ве та па ма ра лі:

«На зваць са мым выродлівым 
пом нік у Брэс це, які ста іць на 
кры ві ты сяч і ты сяч лю дзей, 
мо гуць толь кі тыя, у ка го 
ду ша і сум лен не выродлівыя. 
Гэ ты ма ну мент на гад вае аб 
па дзе ях Дру гой су свет най 
вай ны і аб тым, што та кое 
фа шысц кая агрэ сія. Па він ны 
знай сці ся аў та ры тэт ныя 
асо бы, якія ска жуць ім (жур-
на ліс там аме ры кан ска га тэ-
ле ка на ла CNN, якія ўклю чы лі 
ма ну мент у рэй тынг), што 
яны глы бо ка па мы ля юц ца і 
тым са мым аб ра жа юць па-
мяць міль ё наў лю дзей, якія 
па цяр пе лі і за гі ну лі ад рук ня-
мец ка-фа шысц кіх аку пан таў. 
Па доб на га кштал ту за явы і 
та кія «суддзі» за слу гоў ва юць 
та го, каб іх асу дзі ла гра мад-
скасць тых кра ін, дзе яны 
жы вуць, і асу дзі лі прос тыя 
лю дзі, якія не па чут ках ве-
да юць, што та кое зло».

Фо
 та

 Б
ЕЛ

 ТА
.

Дэк ла ра ваць про даж не каль кіх аб' ек таў 
не ру хо мас ці

Не паз ней за 3 са ка ві ка аба вяз ко ва па даць дэк ла ра цыю па він ны 
тыя лю дзі, што на пра ця гу 5 га доў пра да лі ін шым фі зіч ным асо бам 
дру гую ква тэ ру ці дру гі жы лы дом (га раж, зя мель ны ўчас так, са до вы 
до мік, да чу ці ін шую не ру хо мую ма ё масць). За да хо ды ад про да жу та-
кой ма ё мас ці не аб ход на бу дзе за пла ціць па да ткі ў бюд жэт. Па да юць 
дэк ла ра цыю па вы ні ках го да і тыя па дат ка пла цель шчы кі, хто ле тась 
пра даў гру за вік, аў то бус або дру гую лег ка вую ма шы ну; пас ля рэа лі-
за цыі каш тоў ных па пер, ма ё мас ных пра воў, до ляў ці па ёў 
у ар га ні за цы ях.

Фо
 та

 Б
ЕЛ
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.


