
Чар го вая 

пуб лі ка цыя 

на шай 

руб ры кі 

пры све ча на 

да ку мен там, 

пры ня тым кі раў ні ком дзяр жа вы, якія 

спры я лі раз віц цю і лі бе ра лі за цыі 

прад пры маль ніц тва ў кра і не, — 

Ды рэк ты ве № 4 і Дэ крэ ту № 7. 

Як прык лад — гіс то рыя па спя хо ва га 

фер ме ра, які за ня ўся спе цы фіч най 

вы твор час цю і не пра га даў.
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• У Грод не сё ле та пач-

нец ца бу даў ніц тва ан ка-

дыс пан се ра.

• Шэсць ра ё наў Го мель-

скай воб лас ці па ча лі вес-

на вую сяў бу. Па сяў ныя 

агрэ га ты ў па лі ўжо вы-

ве лі сель гас ар га ні за цыі 

Бра гін ска га, Го мель ска га, 

Ель ска га, Ка лін ка віц ка га, 

Лель чыц ка га, Пет ры каў-

ска га ра ё наў.

• Больш за 85 % сту-

дэн таў за бяс пе чаць мес-

ца мі ў ін тэр на тах Мін ска 

ў но вым на ву чаль ным 

го дзе.

• Лі дэр эт на-гур та «Тро і-

ца» Іван Кір чук вы сту піць у 

Бел дзярж фі лар мо ніі з мо-

нас пек так лем «Да рожка 

мая...»

КОРАТКА

Ва ле рый МА ЛА ШКА, 

мі ністр ахо вы зда роўя:

«У кра і не стар та ва ла 
сіс тэ ма, якую па він ны 
ад пра ца ваць сё ле та, 
па зме не фар ма ту 
на лі чэн ня за ра бот най 
пла ты. У сіс тэ ме ахо вы 
зда роўя больш за 30 роз на га 
ўзроў ню над ба вак, да плат, 
што ро біць фар мі ра ван не 
са мой зар пла ты до сыць 
скла да ным. Пра па на ва ная 
Мі ніс тэр ствам пра цы 
і са цы яль най аба ро ны 
ме то ды ка ў цэ лым нас 
за да валь няе. Вы ка ры стан не 
гэ тай ме то ды кі ў ахо ве 
зда роўя не пры вя дзе 
да па мян шэн ня ўзроў ню 
за ра бот най пла ты 
кан крэт на га ра бот ні ка. 
Бу дзе рас пра ца ва на но вая 
шка ла, якая ўлі чыць 
пы тан ні спе цы фі кі пра цы, 
пы тан ні на пру жа нас ці. Мы 
па він ны сфар мі ра ваць гэ тую 
шка лу спра вяд лі ва. У цэ лым 
за ра бот ная пла та ме ды каў 
з ве рас ня 2018 го да знач на 
па вя лі чы ла ся. Гэ та бы ло 
да ру чэн не Прэ зі дэн та, яно 
вы ка на на. Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя так са ма 
пра цуе над па вы шэн нем 
аў та ры тэ ту пра фе сіі 
ўра ча».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАКУЛІСНЫ ПОБЫТ 
ПАЛЕСКАГА 
ДРАМТЭАТРА

КУДЫ 
ЗНІК 
ВІКАЛІН?
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года

КРЫ ТЫЧ НЫХ 
УЗ РОЎ НЯЎ 
НЯ МА,

але ж ра та валь ні кі 
га то выя 
да па вод кі

Па куль ня ма пад стаў для пры хо ду 

вя лі кай ва ды на Го мель шчы ну. 

Ад нак ра та валь ні кі лі чаць, 

што трэ ба быць га то вы мі 

да лю бых эк стрэ маль ных 

сі ту а цый. Та му пра вод зяць ву чэн ні 

і ад пра цоў ва юць ты по выя сі ту а цыі, 

якія пры гэ тым мо гуць зда рыц ца.

Не вя ліч кія азяр цы ў жы лым мік ра ра ё не 

Го ме ля ста но вяц ца пля цоў кай для ад пра-

цоў кі роз ных не пры ем ных сі ту а цый, у якія 

мо гуць тра піць лю дзі пад час па вод кі. Са мая 

ты по вая — ка лі ва да тра пі ла ў склеп ці не па-

срэд на ў жы лую па бу до ву. Та му су пра цоў-

ні кі МНС хут ка раз горт ва юць мо та пом пу і 

па каз ва юць, як бу дуць пе ра пам-

поў ваць ва ду ў ін шае мес ца.

Сён ня ся лян ска-фер мер-

ская гас па дар ка «ДАК» 

(у наз ве вы ка ры ста ны 

іні цы я лы яе за сна валь ні-

ка і гас па да ра Дзміт рыя 

Ана то ле ві ча Кры ло ва) 

доб ра вя до мая не толь-

кі ў Дзяр жын скім ра ё не 

і Мін скай воб лас ці, але 

і ў Бе ла ру сі. І, ві даць, 

у перс пек ты ве за явіць 

пра ся бе і па-за ме жа-

мі на шай 

кра і ны.

БІЗ НЕС НА ВЁС ЦЫ: БІЗ НЕС НА ВЁС ЦЫ: 
УМО ВЫ УМО ВЫ 

СПРЫ ЯЛЬ НЫЯСПРЫ ЯЛЬ НЫЯ
Лі чыць кі раў нік Лі чыць кі раў нік 

ся лян ска-фер мер скай ся лян ска-фер мер скай 
гас па дар кі гас па дар кі 

Дзміт рый Дзміт рый КРЫ ЛОЎКРЫ ЛОЎ

Фо
та

 А
нд
рэ
я С

АЗ
ОН

АВ
А.

Каб раз ві ваць твор чыя здоль нас ці ў юна га па ка лен ня Брас лаў шчы ны, быў за-
сна ва ны ра ё нны Цэнтр дзя цей і мо ла дзі, на ба зе яко га пра цу юць мас та кі-пе да го гі 
Мі ха іл і Га лі на СТА ВІЦ КІЯ і Але на БЕ ЛУСЬ. Мі ха іл Та дэ ву ша віч ву чыць дзя цей 
ма ля ван ню ў аг ра га рад ку Друя, яго жон ка Га лі на Мі хай лаў на вя дзе сту дыю выяў-
лен ча га мас тац тва «Ма за і ка» ў са мім Брас ла ве, а Але на Бе не дык таў на зай ма ец ца 
з адо ра ны мі дзет ка мі ў га рад скім па сёл ку Ві дзы. Кож ны год у лет нія ка ні ку лы апан-
та ныя пе да го гі ар га ні зоў ва юць шмат дзён ныя пле нэ ры ў роз ных ку точ ках азёр на-

га краю, каб ву чыць бу ду чых мас та коў ма ля ваць з на ту ры і да лу чаць сва іх вы-
ха ван цаў да гіс то рыі і куль тур най спад чы ны, якімі сла віц ца Бе ла рус кае Паазер'е. 
Ужо ад бы лі ся дзе вят нац цаць та кіх пле нэ раў, а па вы ні ках двух апош ніх (яны прай-
шлі ў вёс ках Бо гі на і па сёл ку Друя) у Брас лаў скім му зеі тра ды цый най куль ту ры 
ад кры ла ся ад мыс ло вая вы стаў ка-спра ва зда ча. На гэ тым фо та каля сва іх работ — 
га лоў ныя аў та ры вы стаў кі і іх ня змен ныя на тхняль ні кі — мас та кі-пе да го гі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ра дзі ма як на тхнен неРа дзі ма як на тхнен не


