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Чу лі?!

СВЯТ ЛО МУ ЗЫЧ НЫ 
ФАН ТАН НА ВА ДЗЕ

Та кі муль ты ме дый ны комп лекс па бу дуе 
Ашчад банк у па да ру нак на шай ста лі цы
У Мін ску ад бы ла ся цы ры мо нія за клад кі па мят на га 

зна ка, якая па зна чы ла па ча так бу даў ніц тва свят ло-

му зыч на га фан тан на га комп лек су на ра цэ Свіс лач. 

Гэ та па да ру нак го ра ду і яго жы ха рам ад ра сій ска га 

Ашчад бан ка — па дзя ка за доў гія га ды плён най ра-

бо ты бан ка на тэ ры то рыі на шай кра і ны. Фан тан у 

Мін ску, які бу дзе за пу шча ны ў лі пе ні 2020 го да, ста не 

пер шым уні каль ным іна ва цый ным фан та нам на ва-

дзе, па бу да ва ным Ашчад бан кам.

Пра ект па ўзвя-

дзен ні но ва га фан тан-

на га комп лек су — вы-

нік плён най су мес най 

пра цы Ашчад на га 

бан ка, кі раў ніц тва на-

шай кра і ны і Мінск ага 

га рад ско га вы ка наў-

ча га ка мі тэ та. У яго 

асно ве — кан цэп цыя 

«ра зум на га» фан та на, які мож на вы ка рыс тоў ваць як муль-

ты фар мат ную аду ка цый ную пля цоў ку. Фан тан аб ста ля ва ны 

ві дэа пра ек та рам і ла зер най сіс тэ май для пра ецы ра ван ня 

ма люн ка на вод ную роў нядзь і мо жа прай гра ваць гу ка выя 

і ві зу аль ныя асвет ніц кія пра гра мы, раз лі ча ныя на дзі ця чую 

і да рос лую аў ды то рыі.

Фан тан ны комп лекс бу дзе вы ка на ны ў фор ме пра ма ву-

голь ні ка па ме рам 90х16 мет раў. Пра ек там пра ду гле джа на 

199 стру ме няў, якія да ся га юць вы шы ні 30 мет раў і фар мі-

ру юць та кія эфек ты, як бя гу чая да рож ка з 92 фар су нак, 

ба ка выя ду гі, па ва рот ныя стру ме ні, ве е ры, лі леі і вод ны 

эк ран для транс ля цыі муль ты ме дый на га шоу. Ура чыс тае 

ад крыц цё комп лек су за пла на ва на на 2020 год, ён бу дзе 

раз ме шча ны ў аква то рыі ра кі Свіс лач по бач са скве рам 

імя Ян кі Ку па лы.

— Мінск — вы дат ны го рад, ён пры га жэе з кож ным го дам. 

Фан тас тыч на чыс тыя і свет лыя ву лі цы і ўсмеш лі выя лю дзі. 

Хо чац ца ўнес ці ў гэ ты го рад час цін ку сва іх доб рых па жа-

дан няў. Ка лі на ра дзі ла ся ідэя ства рэн ня гэ та га фан тан на га 

комп лек су, яе пад тры маў Аляк сандр Ры го ра віч Лу ка шэн-

ка, і мы ўдзяч ныя яму за пад трым ку. Гэ та бу дзе ўні каль ны 

аб' ект, па доб ных да яго — адзін кі ва ўсім све це, — ад зна чыў 

пер шы на мес нік стар шы ні праў лен ня Ашчад на га бан ка 

Аляк сандр ВЯ ДЗЯ ХІН.

На мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма Ар цём ЦУ РАН 

па дзя ка ваў Ашчад бан ку ад ра зу за не каль кі па да рун каў. 

Па-пер шае, за ўні каль ны фан тан, які ста не но вым пунк там 

пры цяг нен ня га ра джан. А па-дру гое, Ашчад банк зноў вяр-

нуў у Мінск ат мас фе ру між на род ных спар тыў ных гуль няў: 

упер шы ню ў Бе ла ру сі пра хо дзіць між на род ная Ашчад бан-

кі я да.

Сяр гей КУР КАЧ.

НЕ ЗУ СІМ МА ЛЕНЬ КІ 
ГА ДА ВЫ ДА ХОД

Ці ка ва!

Ле та, 
ба га тае на зна ход кі
Сту дэн ты-гіс то ры кі БДУ знай шлі ка ля 5000 ар тэ фак-

таў І ты ся ча год дзя на шай эры.

Ар хеа ла гіч ныя рас коп кі вя дуц ца на га ра дзі шчы ў вёс цы 

Цяс ты Верх ня дзвін ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці. У экс пе-

ды цыі бя руць удзел пер ша курс ні кі гіс та рыч на га фа куль тэ та 

БДУ пад кі раў ніц твам вы клад чы каў.

За кла дзе ны рас коп на пло шчы 80 квад рат ных мет раў 

да зво ліў ар хе о ла гам знай сці прад ме ты, якія ад люст роў ва-

юць бы та вую куль ту ру пля мё наў бал таў. Ся род іх зна хо-

дак — ры ба лоў ныя круч кі, на жы, шы лы, ся ке ры, прас ні ца, 

прад ме ты ўзбра ен ня. Зной дзе ны так са ма ўпры га жэн ні з 

жа ле за і брон зы: гэ та бран за ле ты, шпіль кі, бляш кі, пра ніз кі. 

Зда быт кам ар хе о ла гаў ста ла і вя лі кая коль касць раз на стай-

най ке ра мі кі. Яна ўся ляп ная, але знач на ад роз ні ва ец ца 

па між са бой. Част ка по су ду ад но сіц ца да днеп ра-дзвін скай 

ар хеа ла гіч най куль ту ры і да ту ец ца І—ІV ста год дзя мі на шай 

эры. Ёсць у зной дзе най ка лек цыі і фраг мен ты поз няй ке-

ра мі кі, праў да, па куль што не атры ма ла ся вы свет ліць яе 

па хо джан не.

Экс пе ды цыя ў Цяс тах пра-

цяг нец ца да 24 лі пе ня. За гэ-

ты час ар хе о ла гі пла ну юць 

знай сці печ-до мні цу, жыл лё-

выя і гас па дар чыя па бу до вы 

да дзе на га пе ры я ду. Кан крэт-

ную пе ры я ды за цыю зной дзе-

ных ар тэ фак таў да па мо гуць 

вы свет ліць да лей шыя на ву-

ко выя да сле да ван ні.

Трэ ба да даць, што ўпер-

шы ню га ра дзі шча да сле-

да ва ла ся ў па чат ку 1980-х. 

З тых ча соў ар хеа ла гіч ныя рас коп кі тут не вя лі ся.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Будзь у кур се!

ПА ВЕТ РА НЫМ БОР ТАМ — ПА ВЕТ РА НЫМ БОР ТАМ — 
У СТА ЛІ ЦУ БА ВА РЫІУ СТА ЛІ ЦУ БА ВА РЫІ

15 лі пе ня авія кам па нія «Бел авія» ад кры ла пер-

шы рэйс па марш ру це Мінск—Мюн хен.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе пе ра воз чы ка, па лё ты ў 

Мюн хен бу дуць вы кон вац ца на рэ гу ляр най асно ве ча-

ты ры ра зы на ты дзень з вы ле там з Мін ска па па ня дзел-

ках, чац вяр гах, пят ні цах ды ня дзе лях і пры быц цём у 

Між на род ны аэ ра порт Мюн хен у 13.35. Зва рот ны рэйс 

з Мюн хе на пла ну ец ца вы кон ваць з вы ле там у 14.15 

і пры лё там у На цы я наль ны аэ ра порт Мінск у 17.15. 

Час для абод вух аэ ра пор таў ука за ны мяс цо вы.

Па лё ты пла ну ец ца ажыц цяў ляць на кам фар та-

бель ным авія лай не ры Embraer 175 умя шчаль нас цю 

76 мес цаў. Час зна хо джан ня ў па вет ры скла дзе ка ля 

дзвюх га дзін.

Кошт авія бі ле таў пры на быц ці на сай це авія пе ра-

воз чы ка ў адзін бок скла дзе ад 115 еў ра з улі кам так-

саў і збо раў, і ад 225 еў ра — ту ды-на зад. Між на род ны 

аэ ра порт Мюн хен раз ме шча ны за 30 кі ла мет раў ад 

го ра да. Да ро га ў аэ ра порт зай мае 40—45 хві лін у за-

леж нас ці ад вы бра на га транс пар ту.

Да гэ туль бе ла рус кі авія пе ра воз чык вы кон ваў рэ-

гу ляр ныя рэй сы на на ступ ных ня мец кіх на прам ках: 

Бер лін, Франк фурт і Га но вер.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Асця рож на!

ФІ НАН СА ВЫЯ АШУ КАН ЦЫ «АСЯД ЛА ЛІ» VІBЕR
Буй ныя бан кі кра і ны ін фар му юць сва іх клі ен таў пра 

вы пад кі мах ляр ства з вы ка ры стан нем ме та даў са-

цы яль най ін жы не рыі праз Vіbеr.

Так, ка рыс таль ні кам Vіbеr пры хо дзіць па ве дам лен не 

з не са праўд на га акаў нта «Бе ла рус банк ан лайн». Акаўнт 

мае ла га тып бан ка і за рэ гіст ра ва ны на за меж ным ну ма-

ры тэ ле фо на.

Па ве дам лен не мо жа мець на ступ ны змест: «Па ва жа ны 

клі ент Бе ла рус бан ка, на ша служ ба пад трым кі спя ша ец ца 

па ве да міць вам, што ў су вя зі з час ты мі вы пад ка мі мах-

ляр ства ва ша кар та за бла ка ва ная. Ба ланс 0.01 BYN. Вам 

трэ ба звяр нуц ца ў най блі жэй шае ад дзя лен не бан ка або 

па на шых кан так тах у Vіbеr». Ці мо жа быць та кі вы гляд: 

«Служ ба пад трым кі Бе ла рус бан ка ін фар муе, што ў су вя зі 

з час ты мі ашу кан скі мі апе ра цы я мі па па тра ба ван ні служ бы 

бяс пе кі ва ша кар та за бла ка ва ная. Ба ланс ва шай кар ты 

0.00 руб лёў. Для раз бо ру рэ ка мен ду ем звяр нуц ца ў банк 

аль бо звя зац ца па на шых кан так тах у Vіbеr». У су вя зі з 

гэ тым Бе ла рус банк за клі кае клі ен таў быць уваж лі вы мі, 

не пе ра да ваць трэ цім асо бам ін фар ма цыю аб рэ кві зі тах 

пла цеж ных кар так, ла гін і па роль для ўва хо ду ў ін тэр нэт-

бан кінг, 3D-па роль або ад на ра зо вы СМС-па роль, у тым лі ку 

шля хам уво ду да ных на су мнеў ных вэб-ста рон ках.

Так са ма пра вы пад кі мах ляр ства па пя рэдж вае Прі ор-

банк, на гад ва ю чы, што пры атры ман ні па доб на га па ве дам-

лен ня не вар та звяз вац ца з ад праў шчы кам і не пе ра да ваць 

яму аса біс тую ін фар ма цыю. МТБанк так са ма звяр тае ўва гу 

клі ен таў на вы пад кі мах ляр ства ў Vіbеr з рас сы лан нем па-

доб ных па ве дам лен няў ні бы та ад імя бан ка.

Вар та па мя таць, што банк ні ко лі не за пыт вае ні поў ны 

ну мар карт кі, ні пе ры яд дзе ян ня, ні па ро лі ад ін тэр нэт-

бан кін га.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па да ча пад атко вых дэк ла ра цый 

па па да ход ным па да тку на шы мі 

су гра ма дзя на мі за мі ну лы год 

за вяр шы ла ся яшчэ 1 кра са ві ка. 

Па да так трэ ба бы ло па спець за пла-

ціць у бюд жэт не паз ней за 3 чэр ве ня. 

Даць спра ва зда чу пе рад пад атко вай 

трэ ба бы ло тым, хто атры маў да хо ды 

ад про да жу гру за ві ка або аў то бу са, 

двух і больш аў та ма бі ляў, а так са ма 

ад про да жу больш чым ад ной ква-

тэ ры, жы ло га до ма, да чы, са до ва га 

до мі ка, га ра жа або зя мель на га ўчаст-

ка. Пад атко вую дэк ла ра цыю так са ма 

не аб ход на бы ло па даць пры атры-

ман ні ў якас ці па да рун каў су мы звыш 

6116 руб лёў з усіх кры ніц на пра ця гу 

го да. Вы клю чэн не — атры ман не да хо-

даў ад бліз кіх сва я коў. Дэк ла ра ван ню 

пад ля га лі і да хо ды, атры ма ныя з-за 

мя жы або за мя жой.

Пад атко выя дэк ла ра цыі сё ле-

та прад ста ві лі 30 413 ча ла век — на 

11,2 пра цэн та больш, чым го дам ра-

ней. Най боль шая су ма за дэк ла ра ва-

на га га да во га да хо ду скла ла 25,2 міль ё-

 на руб лёў, вы лі ча на га па да ход на га 

па да тку — 3,3 міль ё на руб лёў. Най-

боль шыя су мы па да ход на га па да тку 

па сту пі лі ў бюд жэт Мін ска і Мін скай 

воб лас ці, па ве да мі ла на мес нік мі ніст-

ра па па дат ках і збо рах Свят ла на 

ШАЎ ЧЭН КА.

Га лоў най асаб лі вас цю гэ тай кам па-

ніі дэк ла ра ван ня з'яў ля ец ца змя нен-

не тэр мі ну прад стаў лен ня пад атко вай 

дэк ла ра цыі з 1 са ка ві ка на 31 са ка ві ка 

і змя нен не тэр мі ну вы пла ты па да ход-

 на га па да тку з га да во га да хо ду з 

15 мая на 1 чэр ве ня. Перш за ўсё гэ та

звя за на з не аб ход нас цю даць гра ма-

дзя нам да дат ко вы час для збо ру да ку-

мен таў, звя за ных з вы пла тай па да тку 

з да хо даў, атры ма ных за мя жой.

Ін шая важ ная асаб лі васць кам па ніі — 

гэ та пра да стаў лен не пра ва гра ма-

 дзя нам-ка рыс таль ні кам раз ме шча-

на га на пар та ле мі ніс тэр ства сэр ві су 

«Аса біс ты ка бі нет фі зіч най асо бы» 

маг чы мас ці за паў нен ня пад атко вых 

дэк ла ра цый у элект рон ным вы гля-

дзе. Зай шоў шы ў свой аса біс ты ка-

бі нет і на ціс нуў шы па трэб ную кноп ку, 

клі ент атрым лі вае ўжо за поў не ную ў 

элект рон ным вы гля дзе дэк ла ра цыю. 

Яму за ста ец ца толь кі пра ве рыць пра-

віль насць ука зан ня ў дэк ла ра цыі ўсіх 

рэ кві зі таў і па ме ру атры ма на га да хо ду. 

Пры не аб ход нас ці ён уно сіць у та кую 

дэк ла ра цыю не аб ход ныя ка рэк ці роў кі 

і за тым ад праў ляе яе ў элект рон ным 

вы гля дзе ў пад атко вы ор ган.

У аса біс тым ка бі не це пла цель шчы-

ка рэа лі за ва ны і шэ раг ін шых маг чы-

мас цяў, якія іс тот на спра шча юць па-

ра дак уза е ма дзе ян ня пла цель шчы ка 

і пад атко ва га ор га на. З'я ві ла ся маг-

чы масць атры маць у элект рон ным 

вы гля дзе па ве дам лен не на вы пла ту 

па дат каў.

У гэ тым го дзе праз аса біс ты ка-

бі нет фі зіч най асо бы па да дзе на 

6941 пад атко вая дэк ла ра цыя ў элект-

рон ным вы гля дзе. У па раў на нні з мі-

ну лым го дам коль касць па да дзе ных у 

элект рон ным вы гля дзе пад атко вых дэк-

ла ра цый па вя лі чы ла ся ў шэсць ра зоў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па да ткі

За мі ну лы год са мы вя лі кі за ро бак —
 больш за 25 міль ё наў руб лёў


