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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
— Сён ня ва Уз бро е ных 

Сі лах зна мя наль ны дзень, — 
звяр нуў ся да сал дат мі ністр 
аба ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ. — 
Ад яго вы ста но ві це ся са праўд-
ны мі аба рон ца мі на шай Ра дзі-
мы. Сім ва ліч ным з'яў ля ец ца і 
тое, што ва ен ную пры ся гу вы 
пры ма е це ў час 70-год дзя Пе-
ра мо гі. У на шых Уз бро е ных Сі-
лах дзя сят кі пра слаў ле ных злу-
чэн няў і во ін скіх час цей, уз на-
га ро джа ных ба я вы мі ор дэ на мі 
і ўга на ра ва ных най мен ня мі за 

подз ві гі ў ча сы Вя лі кай Ай чын-
най. Ся род іх і 72-і гвар дзей скі 
аб' яд на ны ву чэб ны цэнтр, дзе 
вы пра хо дзі це служ бу, атрым лі-
ва ю чы во ін скія спе цы яль нас ці і 
спа сці га ю чы ня прос тую на ву ку 
пе ра ма гаць.

Мі ністр аба ро ны асоб на 
пад крэс ліў, што сён ня ва ўмо-
вах шмат лі кіх вой наў і кан-
флік таў па зі цыя бе ла рус кіх 
улад сфар му ля ва на дак лад-
на — Бе ла русь ні ко лі не бу дзе 
ўцяг ну та ў чу жыя ўзбро е ныя 
спрэч кі і заў сё ды бу дзе аба ро-
не на ад лю бых за ма хаў:

— Для пад тры ман ня мі ру 
і бяс пе кі пра во дзіц ца шмат-
век тар ная, мі ра люб ная знеш-
няя па лі ты ка, пра цяг ва ец ца 
раз віц цё Уз бро е ных Сіл, якія 
бы лі і за ста юц ца най важ ней-
шым фак та рам стрым лі ван-
ня спроб раз мо вы з на шай 
кра і най з па зі цыі сі лы. Із ноў 
ро бяц ца за ха ды, каб зры-
нуць ча ла вец тва ў ха ос. Рас-
паў сюдж ван не ра ды каль ных і 

эк стрэ місц кіх ідэй, раз гул між-
на род на га тэ ра рыз му, ах вя-
ра мі яко га ста но вяц ца мір ныя 
лю дзі, толь кі па цвяр джа юць 
гэ тую жорст кую рэ аль насць.

Сло вы во ін скай пры ся гі 
год на гу ча лі на пла цы. Вы маў-
ля лі іх як юна кі, якія яшчэ не 
так даў но бы лі школь ні ка мі, 
так і ўжо да рос лыя лю дзі, якія 
скон чы лі ўні вер сі тэ ты. Баць-
кі са здзіў лен нем па зі ра лі на 

сва іх па ста ле лых сы ноў у ва-
ен най фор ме і са збро яй, якія 
зда ва лі пе рад імі са праўд ны 
іс пыт.

— Змя ша лі ся па чуц ці хва-
ля ван ня і го на ру, — га во рыць 
ра да вы Аляк сандр СІ ГАЙ. — 
Пры еха лі да мя не з Ма зы ра 
баць кі, сяст ра, дзяў чы на... 
Нель га бы ло пе рад імі схі біць. 
І ўсіх ра ды ба чыць. Мя не ж 
пры зва лі пас ля ўні вер сі тэ та. 
Ча каў яшчэ з пер ша га кур-
са, што па вест ка аба вяз ко ва 
прый дзе: ва ен най ка фед ры 
ва ўста но ве, дзе ву чыў ся, 
не бы ло. Та му на строй ваў-
ся на гэ та вель мі даў но. Хі ба 
вось толь кі рас па ра дак дня 
спа чат ку быў ня звыч ны, але 
па сту по ва ўцяг нуў ся і ў яго. І 
з ты мі, з кім слу жу, знай шоў 
агуль ную мо ву.

За раз пра хо джу курс ма-
ла до га бай ца, пас ля пай ду 
ву чыц ца ў тан ка выя вой скі 
па спе цы яль нас ці «ка ман-
дзір тан ка».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СА МЫЯ МУЖ НЫЯ СЛО ВЫ

«Без уся ля кай дып ла ма тыі ка жу, што вы, на пэў на, 
най леп шы з па слоў Ва ты ка на», — сло вы Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі, з які мі ён звяр нуў ся 
да ар хі епіс ка па Клаў дыа Гу джэ роц ці пад час ня даў няй 
аса біс тай су стрэ чы, мо гуць па цвер дзіць мно гія. За ча-
ты ры га ды, якія ўсмеш лі вы і жыц ця ра дас ны італь я нец 
пра вёў у Бе ла ру сі, ён па спеў зра біць мно гае: па ка заў 
ся бе не толь кі муд рым свя та ром, дып ла ма там, але і ча-
ла ве кам з доб рай ду шой, які ак тыў на ці ка віў ся жыц цём на шай кра і ны. Ён ха дзіў з мо лад дзю 
ў пі ліг рым ку, ус кла даў квет кі ў Трас цян цы і Ку ра па тах, вы ву чаў бе ла рус кую мо ву, на вед ваў 
дзе так у Ба раў ля нах, а ў па за мі ну лым го дзе пе ра даў Яд ві зе Па стэр нак, ад да най вер ні цы з-пад 
Ві лей кі, ліст ад Па пы Фран ціш ка. Пры ім у нас з'я ві лі ся ча ты ры но выя ка та ліц кія епіс ка пы, а 
не па да лёк ад фі лар мо ніі па ча лі ўзво дзіць нун цы я ту ру — бу ды нак ва ты кан ска га па соль ства. І 
вось та ко га ча ла ве ка на гэ тых вы хад ных у ар хі ка фед раль ным кас цё ле Най свя цей шай Пан ны 
Ма рыі вер ні кі пра во дзі лі на но вае мес ца пра цы — у ліс та па дзе яго пры зна чы лі Апост аль скім 
нун цы ем ва Укра і не.

— Гэ та Бог про сіць мя не пай сці ў ін шае мес ца го ла сам Па пы, які па сы лае мя не слу жыць 
укра ін ска му на ро ду, — звяр нуў ся да за поў не на га хра ма Клаў дыа Гу джэ роц ці. — І толь кі Бог 
ве дае боль май го сэр ца, тыя ўспа мі ны, што я за бі раю з са бой. Я не ха ваю гэ та га ад вас. 
Мне вель мі цяж ка па кі даць Бе ла русь. У ма ім сэр цы шмат лю бо ві і ўдзяч нас ці да ўсіх вас. Я 
пра жыў тут ча ты ры пры го жыя га ды. І кож ны дзень я быў свед кам уз рас тан ня ка та ліц кай су-
поль нас ці.

На раз ві тан не Клаў дыа Гу джэ роц ці па да ры лі квет кі, плед з іль ну, кар ці ну з вы явай буд-
слаў ска га кас цё ла Уне баў зяц ця Най свя цей шай Дзе вы Ма рыі. Ён на ве даў гэ тую свя ты ню, 
ку ды што год ідуць ты ся чы пі ліг ры маў, яшчэ ў па чат ку сва ёй пра цы ў Бе ла ру сі. На пры кан цы 
так са ма вы ра шыў гэ та зра біць.

Якаў ЖУР БІН.

На гэ тым тыд ні праг на зу ец ца ня ўстой лі-
вае на двор'е з ка рот ка ча со вы мі апад ка-
мі, пра што па ве да міў на чаль нік служ бы 
гід ра ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб-
лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 
кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 
і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 
Мінп ры ро ды Дзміт рый РА БАЎ.

Сён ня ў нас з паў ноч ных шы рот пач не рас-
паў сюдж вац ца больш ха лод нае па вет ра, што 
пры вя дзе да па ні жэн ня тэм пе ра ту ры да зна-
чэн няў, бліз кіх да клі ма тыч най нор мы снеж ня. 
«Але гэ та па ні жэн не не бу дзе пра цяг лым», — 
лі чыць спе цы я ліст. А па куль у аў то рак мес ца мі, 
пе ра важ на па ўсхо дзе, прой дзе ка рот ка ча со вы 
снег. Ра ні цай у асоб ных ра ё нах маг чы мы ту-
ман, на да ро гах мес ца мі га ла лё дзі ца. Мак сі-
маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень скла дзе 
ад мі нус 3 гра ду саў да 2 цяп ла.

За ха ва ец ца зі мо вы ха рак тар на двор'я ў се-
ра ду і чац вер, ка лі мес ца мі прой дзе ка рот ка-

ча со вы снег і мок ры снег. У асоб ных ра ё нах 
бу дзе ту ман, сла бы га ла лёд, а на да ро гах га-
ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ў гэ тыя 
дні скла дзе 2-7 ма ро зу, а ўдзень ча ка ец ца ад 
мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных 
сі ноп ты каў, ужо з пят ні цы на двор'е із ноў пач-
не мя няц ца. Паў ноч на ат лан тыч ныя цык ло ны 
бу дуць ру хац ца да нас праз мар скую тэ ры-
то рыю, та му і пач нуць пры но сіць у Бе ла русь 
цёп лае і сы рое па вет ра. Ча ка ец ца, што ў 
пят ні цу ўна чы мес ца мі, а ўдзень на боль шай 
част цы тэ ры то рыі прой дуць апад кі (снег і 
мок ры снег, які ўдзень пач не пе ра хо дзіць у 
дождж). Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах 
маг чы мы ту ман, сла бы га ла лёд, на да ро гах 
за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы скла дзе мі нус 1-7 гра ду саў, па 
паў днё вым за ха дзе бу дзе ад ну ля да 3 цяп ла. 
Удзень уво гу ле праг на зу ец ца плюс 1-7 гра-
ду саў, а па за ха дзе на ват 8-9 цяп ла.

Дзміт рый Ра баў па ве да міў, што на вы-
хад ныя ў нас вер нец ца поз няя во сень, ка лі 
ўста лю ец ца ана маль на цёп лае на двор'е, з 
ся рэд няй тэм пе ра ту рай, на 4-7 гра ду саў вы-
шэй шай за клі ма тыч ную нор му, а ча сам бу-
дзе іс ці дождж. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
на су бо ту і ня дзе лю праг на зу ец ца на ўзроў ні 
1-7 цяп ла, а ўдзень бу дзе плюс 2-9 гра ду-
саў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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«Я ПРА ЖЫЎ У БЕ ЛА РУ СІ 
ЧА ТЫ РЫ 
ПРЫ ГО ЖЫЯ ГА ДЫ»
Па пскі нун цый 
Клаў дыа Гу джэ роц ці раз ві таў ся 
з бе ла рус кі мі вер ні ка мі

На двор'еНа двор'е  ��

НЕ ПРА ЦЯГ ЛАЕ ПА ХА ЛА ДАН НЕ
Ад нак ужо з пят ні цы сі ноп ты кі абя ца юць 

чар го вую хва лю цяп ла

Пад атко выя ор га ны вы сту па юць з іні-
цы я ты вай пра ду гле дзець у на ступ ным 
го дзе больш жор сткую ад каз насць за 
не ле галь ную зда чу жыл ля ў на ём. Аб 
гэ тым па ве да мі ла на мес нік мі ніст ра па 
па дат ках і збо рах Бе ла ру сі Эла СЯ ЛІЦ-
КАЯ.

Па вод ле яе слоў, для фі зіч ных асоб, якія 
на ле та бу дуць зда ваць сваё жыл лё ў арэн ду 
без ад па вед на га афі цый на га афарм лен ня (а 
зна чыць, і без апла ты па да тку), пад атко вы мі 
ор га на мі пра па ну ец ца пры мя няць да па ру-
шаль ні каў яго пя ці ра зо вую стаў ку. «Па доб нае 
но ва ўвя дзен не зроб ле на для та го, каб яшчэ 
раз па пя рэ дзіць іх аб не аб ход нас ці вы ка нан ня 
сва іх пад атко вых аба вя за цель стваў свое ча-
со ва», — па тлу ма чы ла яна.

Не па цвер дзіў кры ні цу 
да хо ду — за пла ці 16%

Акра мя та го, на ле та пла ну ец ца больш 
сур' ёз на «біць» руб лём тых, хто жы ве не 
па срод ках. Ця пер ка лі пад атко выя ор га ны 
ў вы ні ку пра вер кі дэк ла ра цый аб да хо дах 
і ма ё мас ці вы зна чаць у фі зіч ных асоб пе-

ра вы шэн не вы дат каў над да хо да мі, то гра-
ма дзя не бу дуць аб кла дац ца па да ход ным 
па дат кам па стаў цы 16%. Па вод ле ін фар-
ма цыі спе цы я ліс таў пад атко вай га лі ны, як 
пра ві ла, та кое пе ра вы шэн не ўзні кае за кошт 
атры ман ня да хо даў ад не за кон най прад пры-
маль ніц кай дзей нас ці. А па коль кі для ін ды-
ві ду аль ных прад пры маль ні каў у Бе ла ру сі 
ўста ноў ле на стаў ка па да ход на га па да тку ў 
па ме ры 16%, то пра па ну ец ца пры раў няць 
да яе і стаў ку для «ўхі ліс таў» пры вы яў лен ні 
та кіх да хо даў.

Ін тэр нэт-ганд ля роў 
па кі нуць без іль гот

На мес нік мі ніст ра так са ма па ве да мі ла, што 
ў на ступ ным го дзе пра ду гледж ва юц ца пэў ныя 
ме ры па ўдас ка на лен ні спро шча най сіс тэ мы па-
дат ка аб кла дан ня (ССП). «Па-пер шае, на ле та па-
чы нае дзей ні чаць за ба ро на на пры мя нен не ССП 
для пла цель шчы каў, якія зай ма юц ца ін тэр нэт-
ганд лем, вы ка рыс тоў ва юць ін тэр нэт-пля цоў кі 
для раз мя шчэн ня рэ кла мы па про да жы та ва раў, 
ра бот і па слуг. Па-дру гое, уво дзіц ца аб ме жа ван-
не для ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, якія 
ма юць да во лі сур' ёз ны аба рот. Ця пер гра ніч ны 
па мер ва ла вой вы руч кі, які да зва ляе ім пры мя-
няць спро шча ную сіс тэ му па дат ка аб кла дан ня, 
зні жа ец ца з 13,5 млрд руб лёў да 1,5 млрд. Гэ та 
звя за на з тым, што ў хо дзе пра ва пры мя няль-
най прак ты кі ССП у апош нія га ды кант роль ныя 
служ бы за ўва жы лі не зу сім праз рыс тыя схе мы. 
У пер шую чар чу гэ та ты чыц ца вы ка ры стан ня ра-
хун каў ІП пры ажыц цяў лен ні роз ных не за кон ных 
схем сы хо ду ад па дат ка аб кла дан ня.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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Гро шыГро шы  ��

«ШЭ РЫМ» КВА ТЭ РАЗ ДАТ ЧЫ КАМ — ПЯ ЦІ КРАТ НЫ ПА ДА ТАК?
Су праць фаль сі фі ка туСу праць фаль сі фі ка ту  ��

ЕА ЭС 
БЕЗ КАНТ РА ФАК ТА
На гэ тым тыд ні з се ра ды па пят ні цу ў Мін-
ску прой дзе ІІІ Між на род ны фо рум «Ан-
ты кант ра факт-2015», які на кі ра ва ны на 
ўзмац нен не су мес най ба раць бы з кант ра-
факт най і фаль сі фі ка ва най пра дук цы яй.

Сё ле та ўпер шы ню гэ ты фо рум бу дзе пра-
хо дзіць не ў Ра сіі, а ў Бе ла ру сі. Ця пер ужо ў 
Мін ску ўдзель ні кі ме ра пры ем ства пад ра бяз на 
раз гле дзяць пы тан ні мыт на га, тэх ніч на га рэ гу-
ля ван ня, фар мі ра ван ня кад ра ва га па тэн цы я лу, 
гар ма ні за цыі за ка на даў ства Са юз най дзяр жа вы 
Ра сіі і Бе ла ру сі, а так са ма су мес най аба ро ны 
пра воў ін тэ ле кту аль най улас нас ці і спа жы вец-
ка га рын ку.

На га даю, што ба раць ба з кант ра фак там вя-
дзец ца не ў кож най з кра ін са ю за па асоб ку, а 
агуль ны мі на ма ган ня мі ўдзель ні ка мі ін тэ гра-
цый на га бло ка. Адзі ная мыт ная пра сто ра аба-
вяз вае, бо ка лі кант ра факт тра піць у ад ну з 
на шых дзяр жаў, та ды па цяр пець мо гуць усе 
чле ны ЕА ЭС.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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НЕ ПА ГАДЗЬ 
ПРЫ НЕС ЛА 

ЦЕМ РУ
Мок ры снег з па ры віс тым 
вет рам у ня дзе лю па кі-
ну лі без элект рыч нас ці 
жы ха роў 165 на се ле ных 
пунк таў. Най больш ад 
сты хіі па цяр пе лі Брэсц-
кая і Мін ская воб лас ці.

— Па ста не на 13 га дзін 
па ня дзел ка то ку не бы ло 
толь кі ў 38 на се ле ных пунк-
тах, — па ве да міў на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня ін-
фар ма цый ных тэх на ло гій 
«Бел энер га» Аляк сандр 
МАЛЬ КОЎ. — Пе ра важ на гэ-
та не вя лі кія вёс кі. Ад наў лен-
нем энер га па да чы зай ма лі ся 
круг ла су тач на больш за сто 
апе ра тыў ных і апе ра тыў на-ра-
монт ных бры гад.

У ве дам стве звяр ну лі ўва гу 
на тое, што нель га на блі жац-
ца да аба рва на га дро ту лі ніі 
элект ра пе ра дач блі жэй чым 
на во сем мет раў. Акра мя та-
го, не аб ход на за раз жа па ве-
да міць пра та кую не бяс печ ную 
зна ход ку па ну ма ры 101.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
schklennіk@zvіazda.by
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