
На ват ка лі вы ра ней жы лі як птуш ка бо жая і з цяж кас цю маг лі па лі чыць дро бязь 

у кра ме, 2020 год па ста віў усіх нас пе рад не аб ход нас цю дак лад на пла на ваць 

свае вы дат кі, хоць і ра ней гэ та так са ма бы ло вель мі ак ту аль на. Адзі ны спо саб 

за стац ца на пла ве для мно гіх сем' яў — па ста віць ся мей ны бюд жэт на дзе ла выя 

рэй кі: так, як гэ та ро біц ца ў сур' ез ных кам па ні ях. Ме на ві та та му аб кан суль та-

цыі па пла на ван ні ся мей на га бюд жэ ту мы па пра сі лі спе цы я ліс таў 

На цы я наль на га бан ка.
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• Са мы вя лі кі па да ход ны 

па да так за 2019-ы для фіз-

асо бы склаў Br10,6 млн.

• Кам п'ю тар ны та мо-

граф па ста вяць у Лід-

скую цэнт раль ную ра ён-

ную баль ні цу.

• У Дняп роў ска-Буг скім 

ка на ле за фік са ва на гі бель 

ры бы.

• Бяс плат на зра біць 

спро бу ЭКА ў Бе ла русі 

мож на бу дзе на ба зе 

трох дзяр жаў ных па лі-

клі нік.

• Вы твор часць но вых 

ві даў мар ме ла ду і жэ ле з 

мяс цо вай сы ра ві ны ар га-

ні зу юць у Слаў га ра дзе ў 

2021 го дзе.

• Бел стат: ка ля 90 % 

бе ла ру саў усве дам ля юць 

ад каз насць за зда роўе.

• Больш за 6 ты сяч пры-

лад для ад пуж ван ня пту-

шак уста на ві лі спе цы я ліс ты 

«Мінск энер га» сёлета.

• Адзі ны па да так па 

зні жа най з-за пан дэ міі 

стаў цы пла цяць больш за 

39 ты сяч ін ды ві ду аль ных 

прад пры маль ні каў.

КОРАТКА

Іван ЛАЎ РЫ НО ВІЧ, 

па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Гро дзен скай 

воб лас ці:

«Тых, хто лю біць зям лю, 
пра цуе на ёй з за да валь нен нем 
і за ці каў ле ны ў раз віц ці, 
трэ ба пад трым лі ваць 
і да па ма гаць. І да кож на га 
та ко га вы пад ку не аб ход на 
па ды хо дзіць ін ды ві ду аль на. 
Сель ская гас па дар ка 
мо жа стаць ас но вай 
рос ту і раз віц ця рэ гі ё наў. 
Тым больш што ў апош нія 
га ды сель ска гас па дар чая 
га лі на па каз вае ста ноў чыя 
вы ні кі. Але мя жы 
дас ка на лас ці ня ма. Сё ле та 
ня дрэн ныя раз лі кі ў цэ лым 
на ўра джай, на рых та ва на 
да стат ко ва кар моў, бу дзем 
са збож жам, мя сам, 
ма ла ком. Не прос та 
за бяс пе чым ся бе, 
але і атры ма ем маг чы масць 
на рас ціць экс парт».

ЦЫТАТА ДНЯ

ГІС ТО РЫЮ 
НА ПОЎ НІЦЬ 
ІМ ЁНА МІ...

ЯК 
ПАДТРЫМЛІВАЕЦЦА 
БІЗНЕС У КРАІНЕ

СТАР. 4СТАР. 4

Скла да ем ся мей ны бюд жэт 
ра зам са спе цы я ліс там Нац бан ка

ТОН КАЕ МАС ТАЦ ТВА 
ДАБ РА БЫ ТУ

Фі нан са вы лік безФі нан са вы лік без

Прэ зі дэнт су стрэў ся 
з прад стаў ні ка мі 

вя ду чых СМІ кра і ны
Уча раш няе ме ра пры ем ства — ад но з ня мно гіх, 
ка лі на су стрэ чы з удзе лам Прэ зі дэн та жур на ліс ты 
(у тым лі ку і прад стаў ні кі «Звяз ды») апы ну лі ся 
з ін ша га бо ку ві дэа ка мер, а ў на шым вы пад ку — 
дык та фо наў. Ка рэс пан дэн ты са мі ста лі ге ро я мі 
сю жэ таў і пуб лі ка цый, якія за па ла ні лі ме ды яп рас то ру 
гэ тым днём. У за ле Па ла ца Не за леж нас ці са бра ла ся 
амаль 250 спе цы я ліс таў га лі ны мас ме дыя. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ска заў, што для су стрэ чы ня ма 
над звы чай най на го ды — толь кі част ко ва яна 
звя за на з вы бар чай кам па ні яй.

«Аба вяз ко ва аль тэр на ты ва, 
аба вяз ко ва кан ку рэн цыя, 

су тык нен не ду мак»
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Для доб рых стар таўДля доб рых стар таў У Мін ску з'я ві ла ся яшчэ ад на У Мін ску з'я ві ла ся яшчэ ад на 
ўні каль ная спар тыў ная пля цоў каўні каль ная спар тыў ная пля цоў ка

Яна раз мяс ці ла ся ў Пар ты зан скім ра ё не ста лі цы па ву лі цы Ваў пша са ва і ўжо па спе ла пры цяг-
нуць мност ва ама та раў як зі мо вых, так і лет ніх ві даў спор ту. Мес ца лы жа ро лер най тра сы бы ло 
вы зна ча на тут яшчэ ў 2013 го дзе, а ўчо ра ад бы ло ся яе ўра чыс тае ад крыц цё пас ля рэ кан струк цыі, 
по бач з тра сай з'я ві лі ся два но выя спар тыў ныя аб' ек ты: пля цоў ка з ву ліч ны мі трэ на жо ра мі і пля-
цоў ка для страль бы. Па спра ба ваць ся бе тут ужо мо жа лю бы ах вот ны. СТАР. 3
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