
Тра ці на ўжо спіць спа кой на
Па вы ні ках пер шай дэ ка ды са ка ві ка бе ла-

ру сы па да лі ў пад атко выя ор га ны 11 783 дэк-

ла ра цыі. Больш за ўсё (пры клад на 4,2 ты ся чы) 

па да лі дэк ла ра цый у Мін ску, на дру гім мес цы 

ста ліч ны рэ гі ён — 1,8 ты ся чы, 1,7 ты ся чы — 

у Го мель скай, 1,2 ты ся чы — у Брэсц кай, пры-

клад на па 1 ты ся чы — у Ві цеб скай, Гро дзен-

скай і Ма гі лёў скай аб лас цях.

Што ха рак тэр на, сё ле та 63 % па да дзе ных дэк-

ла ра цый (амаль 7,5 ты ся чы) бы лі на кі ра ва ны ў 

ін спек цыю ў элект рон ным вы гля дзе. Та кая маг-

чы масць з'я ві ла ся яшчэ ў 2018 го дзе, але ак тыў-

на ёю ка рыс тац ца па ча лі ме на ві та ця пер — ле-

тась бы ло толь кі 23 % элект рон ных дэк ла ра цый. 

І ўсё ж та кі част ка гра ма дзян, асаб лі ва ста рэй-

ша га ўзрос ту, ска рыс та ец ца тра ды цый ным спо-

са бам па да чы дэк ла ра цый: аса біс та 

ў ін спек цыі або па по шце.
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• МАРГ пра вя дзе рас-

сле да ван не ў да чы нен нi 

да сет кi жорст кiх дыс-

каўн та раў «Свят ла фор».

• Рэ аль ныя гра шо выя 

да хо ды бе ла ру саў у сту-

дзе нi вы рас лi на 6,8 %.

• У бе ла рус кiх ВНУ 

ўно сяц ца зме ны ў на ву-

чаль ны пра цэс.

• Жыл лё, якое бу ду ец ца 

ў Бе ла ру сi, па ча лi пра да-

ваць праз iн тэр нэт.

• У мес цах па збаў лен-

ня во лi ча со ва ад мя нi лi 

спат кан нi з на вед валь нi-

ка мi.

• «Бел авiя» пры пы няе 

рэй сы ў Кi шы нёў, Ры гу, 

Ба ку i Бей рут.

• Мiж на род ны ве ла-

фес ты валь пла ну юць 

пра вес цi ў Iва наў скiм 

раё не.

• Ам нiс тыя да 75-год дзя 

Пе ра мо гi мо жа за кра нуць 

1,8 ты ся чы асу джа ных за 

нар ко ты кi.

КОРАТКА

Аляк сандр ЦI ШЧАН КА, 

прэс-сак ра тар кан цэр на 

«Бел наф та хiм»:

«Мы ўсё ро бiм 
для та го, каб мож на 
бы ло вы ка рыс таць 
мо мант, атры маць 
вы гад ную сы ра вi ну. 
Ры нак мы кант ра лю ем, 
вы ву ча ем i пра цу ем 
з усi мi маг чы мы мi 
па стаў шчы ка мi. 
Ён ця пер ды на мiч на 
мя ня ец ца. Рас це коль касць 
пра па ноў, цэ ны па да юць. 
Пра ца ваць трэ ба з усi мi, 
на зi ра ем, та му што 
на сён ня буй ных здзе лак 
па но вых цэ нах яшчэ 
не за фiк са ва на».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 5

ТАТА ВАМ 
НЕ МАМА

ЧЫМ ПАРТЫЗАНЫ 
ДАПАМАГАЛІ 
НАСЕЛЬНІЦТВУ 11

9

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2020 года

Па да ткіПа да ткі КРАЙ НІ ТЭР МІН — 31 СА КА ВІ КА
Але не каль кі ты сяч ча ла век усё-та кі пра гэ та «за бу дуць»

Да пер ша га кра са ві ка на шым лю дзям трэ-

ба па спець па даць пад атко выя дэк ла ра-

цыі аб да хо дах за мі ну лы год. Гэ та трэ ба 

ра біць у тым вы пад ку, ка лі вы атрым лі ва-

лі та кія да хо ды, па да ткі за якія не вы плач-

ва лі ся на пра ця гу го да. Пра пад ра бяз нас ці 

сё лет няй пад атко вай кам па ніі рас ка заў 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня па дат-

ка аб кла дан ня фі зіч ных асоб Мі ніс тэр ства 

па па дат ках і збо рах Мі ха іл РА СОЛЬ КА.

Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка аб мер ка ваў сi ту а цыю ва кол 

гуч ных за яў ра сiй ска га бо ку аб за крыц цi гра нi цы з дзяр жаў ным 

сак ра та ром Са ве та бяс пе кi Анд рэ ем Раў ко вым i кi раў нi ком Ад-

мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Iга рам Сер ге ен кам.

За яву аб на ме ры за крыць гра нi цу з Бе ла рус сю агу чыў учо ра прэм'-

ер-мi нiстр Ра сii Мi ха iл Мi шус цiн.

«Не тое што нас вель мi ўжо хва люе i ў нас тут ледзь не па нi ка, не. 

Але тэ ма вар тая та го, каб па ду маць, як нам дзей нi чаць ад па вед на i адэк-

ват на. Дзiў на, што ў ра сiй скiм ура дзе нi хто не ве дае, што ў нас гра нi цы 

ня ма. Яна не дэ лi мi та ва на i не дэ мар кi ра ва на. У нас ня ма гра нi цы, та му 

за кры ваць ня ма ча го», — кан ста та ваў Прэ зi дэнт.

Ён зра бiў зда гад ку, што ра сiй скi бок уста ля ваў гра нi цу ў ся бе. Здзiў-

ляе ме на вi та «за крыц цё» — не ўвя дзен не кант ро лю хво рых на ка ра-

на вi рус цi ней кiя iн шыя ме ра пры ем ствы. У ад каз Прэ зi дэнт асоб ным 

«га ра чым га ло вам» мо жа толь кi па ра iць ду маць, перш чым ка заць. 

«Спра ва ў тым, што за крыць — як i па чаць ней кую вай ну, яшчэ штось-

цi — заў сё ды пра сцей, чым по тым з гэ тай сi ту а цыi вы хо дзiць. Та му 

што пас ля за крыц ця прый дзе пе ры яд, ка лi трэ ба бу дзе ад кры ваць. А я 

ве даю, як гэ та. Гэ та ўсё вель мi ня прос та. Я аса бiс та не жа даў бы, каб 

гэ та ў ма iм жыц цi паў та ры ла ся», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Каб не па цяр пе лi нi лю дзi, 
нi эка но мi ка»

СТАР. 2

Вяс ной не толь кi 
збож жа се юць, 

але i дрэ вы са дзяць. 
На тэ ры то рыi 

Брэсц ка га ляс га са, 
на прык лад, пла ну юць 

вы са дзiць ка ля 
1,4 мiльё  на дрэў 

на тэ ры то рыi 
пры блiз на 

240 гек та раў. Са мыя 
вя лi кiя пло шчы для 
па сад кi зна хо дзяц ца 
ў пад па рад ка ван нi 

Пе лi шчан ска га 
ляс нiц тва. Асаб лi вы 

ак цэнт ле са во ды 
зро бяць на ад наў лен нi 

тэ ры то рый, 
рас пра ца ва ных пас ля 

вы сеч кi па ва ле ных 
вет рам дрэў 

i ма са ва га ўсы хан ня 
ад па шко джан ня 

ка ра е дам.

Ляс ны сей бiтЛяс ны сей бiт
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Май стар ле су Пе лi шчан ска га ляс нiц тва Ян МIЦ КЕ ВIЧ са дзiць ма ла дыя хвой кi.


