
17 КАСТРЫЧНІКА 2017 г. АЎТОРАК №200 (28564)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ISSN 1990 - 763X

Сяр гей НА ЛІ ВАЙ КА,
мі ністр па па дат ках і збо рах:

«Ад на знач на мож на ска заць, 
што не пла ну юц ца і не бу дуць 
уво дзіц ца но выя па да ткі, 
пла ця жы. Гэ тая тэн дэн цыя 
па зна ча на і ў пла не са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця кра і ны 
на бя гу чы пе ры яд, 
і ў тым па ке це да ку мен таў, 
які пад піс ва ец ца кі раў ні ком 
дзяр жа вы па сты му ля ван ні 
дзе ла вой ак тыў нас ці. Так са ма 
мож на ка заць і пра маг чы масць 
па шы рэн ня ў да лей шым пе ра лі ку 
ві даў эка на міч най дзей нас ці, 
які мі гра ма дзя не ма юць пра ва 
зай мац ца без рэ гіст ра цыі 
ў якас ці ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў пры ўмо ве 
вы пла ты адзі на га па да тку. 
Ка лі ўво дзіў ся за яў ны прын цып, 
у спі се зна чы ла ся не больш 
за 10 ві даў дзей нас ці. По тым 
ста ла больш. Ця пер у нас 
су мар на 30 ві даў дзей нас ці, 
якія мо гуць ажыц цяў ляц ца па 
за яў ным прын цы пе».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 17.10.2017 г.
Долар ЗША    1,9580
Еўра 2,3083
Рас. руб. 0,0342
Укр. грыўня 0,0738

Як спалучаюцца 
ЕС і ЕАЭС

Турыстычныя 
нюансы… 

Таджыкістана

Набыць манеты 
дапамог 

краўдфандынг
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Не ар ды нар ны біз несНе ар ды нар ны біз нес  

ХТО КУП ЛЯЕ 
КА РА ЛЕЎ СКУЮ ПТУШ КУ

Фа за на вая фер ма ў Гро дзен скім ра ё не 
па вя ліч вае ко ла спа жыў цоў

Эк за тыч ную птуш ку тут па ча лі раз во дзіць не каль кі год та му. Іні цы я -
тар і гас па дар фер мы — Гро дзен скі мя са кам бі нат. А ідэя ўзнік ла 
пас ля та го, як да прад пры ем ства да лу чы лі не рэн та бель ны сель ска-
гас па дар чы ка а пе ра тыў. Зем лі тут пяс ча ныя, не ўрад лі выя. Вось і 
па ча лі но выя гас па да ры шу каць для свай го фі лі яла «Па ра чан ка» 
аль тэр на ты ву. Вы ра шы лі па спра ба ваць раз во дзіць фа за наў.

З га лоў ным спе цы я ліс там — па ляў ні чым Аляк санд рам ЛА КІ ЗАМ 
на кі роў ва ем ся на фер му. З Грод на да цэнт ра гас па дар кі больш за 
30 кі ла мет раў, ад туль па доб рай ас фаль та ва най да ро зе да яз джа ем 
амаль да са май фер мы. За 
вы со кім драў ля ным пло там 
і мес ціц ца фа за на рый, пра 
які да во дзі ла ся толь кі чуць. 
А за раз з'я ві ла ся маг чы-
масць і ўба чыць.

За гад чык фа за на рыя 
Мі ка лай ТА ЛІШ пра во дзіць 
па ад кры тых і за кры тых 
валь е рах. Іх не каль кі — для 
пту шак роз на га ўзрос ту. 
Ма ла дзей шыя зна хо дзяц-
ца асоб на ад да рос ла га 
па га лоўя. Ця пер тут кры ху 
больш за чатыры тысячы 
пту шак, але ап ты маль ная 
коль касць — 
6—7 ты сяч.

Уз ро веньУз ро вень  

МІНСК СТА НЕ 
СТА ЛІ ЦАЙ ДЗІ ЦЯ ЧА ГА 
«ЕЎ РА БА ЧАН НЯ-2018»
Прэ стыж ны між на род ны му зыч ны кон курс 
прой дзе ў Бе ла ру сі ўжо дру гі раз

Да па чат ку дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня-2017», якое ад бу дзец ца ў Тбі-
лі сі 26 ліс та па да, за ста ец ца кры ху больш за ме сяц, а ар га ні за тар 
маш таб на га шоу, Еў ра пей скі вя шчаль ны са юз (EBC), ужо афі цый-
на аб вяс ціў, ку ды ад пра віц ца кон курс на ле та. У Бе ла русь!

На га да ем, на ша кра і на ўжо пры ма ла 14 кра ін — удзель ніц дзі ця ча га 
«Еў ра ба чан ня» ў 2010-м, пры чым та ды вы ка наў чы прад зю сар ЕВС Сван тэ 
Стак се лі ус асоб на ад зна чыў вы со кі ўзро вень ра бо ты Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі: «Гэ та бы ло ад но з най леп шых шоу, на якіх я на огул ка лі-не будзь 
быў». Акра мя та го, Бе ла русь заўж ды па каз ва ла доб рыя вы ні кі і на са мім 
кон кур се: на твор чым ра хун ку на шых юных ар тыс таў — два «зо ла ты» 
(больш мае толь кі Гру зія), ад но «се раб ро» і дзве «брон зы» дзі ця ча га 
«Еў ра ба чан ня».

Кла по ця чы ся пра бу ду чы ню між на род на га дзі ця ча га пе сен на га кон-
кур су, кі ру ю чая гру па ЕВС вы ра шы ла ўнес ці зме ны ў пра ві лы ме ра пры-
ем ства, па вод ле якіх кра і на, што пе ра маг ла ў па пя рэд нім шоу, ме ла 
пра ва пер шай ад мо вы ад ар га ні за цыі на ступ на га кон кур су. Та му за яў кі 
на пра вя дзен не дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» пры ма лі ся за га дзя, і ме на ві та 
бе ла рус кая бы ла пры зна на най мац ней шай ся род усіх.

Як пад крэс ліў у ін тэр в'ю БЕЛ ТА стар шы ня Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Ге-
надзь Да вы дзька, ме ды я хол дынг мае ўсе тэх ніч ныя маг чы мас ці для пра-
вя дзен ня маш таб на га твор ча га фо ру му на са мым вы со кім уз роў ні. Гру па 
пра фе сі я на лаў ужо рас пра цоў вае сло ган і ла га тып кон кур су 2018 го да. 
Акра мя та го, не ўза ба ве Мінск на ве дае су пер вай зер «Еў ра ба чан ня» Ян 
Ола Санд, каб агле дзець па тэн цый ныя кон курс ныя пля цоў кі 
і аб мер ка ваць шэ раг ар га ні за цый ных мо ман таў. СТАР. 4

Эве лі не ГА ЛА ГАН па куль ня ўцям, што гэ тая 
скульп ту ра на па ста мен це — пом нік ге рой ска му 
са ба ку па ро ды грэй хаўнд. Вя до ма, ма лая яшчэ, 
уся го толь кі шэсць га доч каў ёй. Ра зам з ма ту ляй 
Эве лі на пры еха ла ў Ня свіж з Ба ра на ві чаў.

Але прой дзе не каль кі га доў, і, ус па мі на ю чы
ванд роў ку ў за ла ты ад во сень скай ліс то ты 

ня свіж скі парк, дзяў чын ка зной дзе ін фар ма цыю і 
да ве да ец ца, што гэ ты са ба ка вы ра та ваў жыц цё 
свай му гас па да ру — Ан то нію Віль гель му Ра дзі-
ві лу. Гэ та бы ло ў 1796 го дзе, на па ля ван ні. Гіс то-
рыя свед чыць, што ў бой цы з мядз ве дзем са ба ка 
за гі нуў, а ў го нар ад важ на га сяб ра на ад ной з 
алей пар ку князь па ста віў пом нік. Дзяў чын ка 

да ве да ец ца, што ко пію ста рой скульп ту ры пад-
час рэ кан струк цыі пар ку зра біў мін скі скульп тар 
Ва ляр' ян Якуш ке віч. А па куль, у вя ноч ку з за-
ла той ліс то ты, Эве лі на ка рас ка ец ца на вы со кі 
па ста мент, каб сфа та гра фа вац ца з пры го жым 
са бач кам.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

НЯ СВІЖ СКІ ЭЦЮДНЯ СВІЖ СКІ ЭЦЮД
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