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Ні на Ан то наў на і Мі ха іл Мі хай ла-
віч ГУ СА КІ не адзі ныя жы ха ры 
Пры луч чы ны, акра мя іх тут яшчэ 
ёсць два ча ла ве кі. А не ка лі бы ла 
не ма лая вёс ка. Ды ўсё яе ма ла дое 

па ка лен не з'е ха ла ў го рад.

— За ходзь це, за ходзь це — гу ка юць 

з глы бі ні ха ты гас па да ры, на су страч 

яны не вы хо дзяць, бо ў аба іх хво рыя 

но гі. Вай на на гад вае аб са бе.

Абое бы лі ў тую па ру дзець мі, але па-

цяр пе лі ад вай ны. У Ні ны за бі лі баць коў 

і ба бу лю. Фак тыч на на яе ва чах. Жы лі 

яны на ху та ры. І ўвесь час ба я лі ся. Ці 

то лі хія лю дзі з ле су на ля цяць, ці нем цы 

на едуць — ча кай бя ды. Вось ад ной чы 

нем цы ра бі лі аб ла ву, шу ка лі пар ты за-

наў. Ні ні ны ма ці з ба бу ляй пры га та ва лі 

мас ла, яек, яшчэ ся го-та го, ду ма лі ад ку-

піц ца, як ра ней бы ва ла. Але і фа шыс ты 

роз ныя трап ля лі ся. Той, што да іх зай-

шоў, гля нуў на кош з пра ві зі яй, тыц нуў 

паль цам, маў ляў, для пар ты за наў пры-

га та ва лі. І пер шай за стрэ ліў ста рэй шую 

гас па ды ню, ма ла дая ста ла ўця каць, але 

ку ля да гна ла. Та ды ж за бі лі і баць ку, за-

ста ла ся 11-га до вая Ні на сі ра той.

А Мі ша на огул стаў ах вя рай бо еп ры-

па су і сва ёй ці каў нас ці пас ля вы зва лен-

ня. Пад ле так па свіў ка роў, ды знай шоў 

на ба ло це сна рад ад «Ка цю шы», які не 

ра за рваў ся. І на браў у кі шэ ню тэр мі ту 

з та го зла шчас на га сна ра да, не бяс печ-

нае рэ чы ва за га рэ ла ся. Ад ным сло вам, 

хлоп чык атры маў цяж кія апё кі. Док тар 

у Пру жа нах ска заў та ды, што ка лі б не 
яго моц ны дзі ця чы ар га нізм, не вы тры-
маў бы. Ля чыў ся доў га, пе ра нёс шмат 
пе ра са дак ску ры. Мед сяст ра яму по тым 
рас каз ва ла, што пас ля ад ной з апе ра-
цый тэм пе ра ту ра бы ла 41,8.

— Дзве крэс кі на гра дус ні ку ад дзя-
ля лі мя не ад та го све ту, — ка жа Мі ха іл 

Мі хай ла віч. — Не як вы ка чаў ся, але ж 
не толь кі ску ра, кос ці па цяр пе лі, та-
му на га на заў сё ды за ста ла ся хво рай. 
А ў 2000-м тромб утва рыў ся ў сэр цы. 
І ўжо вез лі мя не на «хут кай», як ця пер 
ра зу мею, без асаб лі вай над зеі. По тым 

мне на ша фель чар ка рас каз ва ла, што 

ў та кіх вы пад ках, як мой, адзін з сот ні 

вы жы вае. Але, дзя куй Бо гу, абы шло ся. 

А тут, лі чы, ня даў на, у 2012-м, апен ды-

цыт зда рыў ся. У баль ні цу пры вез лі, а 

док тар мне га во рыць: «Не ве даю, што 

ра біць. Нар коз вам су праць па ка за ны, 

не вы тры мае сэр ца. Са мі вы ра шай це». 

Я ад каз ваю: «Не пе ра жы вай це, док тар, 

што бу дзе. У край нім вы пад ку — лёг кая 

смерць». І як ба чы це, зноў абы шло ся.

— Та кім чы нам, тры ра зы ўжо амаль 

што з Бо гам су стра ка лі ся, а ён вас на-

зад да жон кі ад праў ляе, — ус ту пае ў 

раз мо ву стар шы ня сель ска га Са ве та 

Сяр гей Ла пу ка.

— Ну вя до ма, да ма ёй Ні нач кі. Як жа 

я без яе? — з лю боўю па гля дае га ла ва 

ся мей ства на сваю па ла ві ну.

По тым яны злёг ку пе ра бі ва ю чы адзін 

ад на го, ве се ла ўспа мі на юць, як па ча лі 

дру жыць, су стра кац ца, вы ра шы лі злу-
чыць свае лё сы. Зна ё міц ца не трэ ба 
бы ло, га да ва лі ся ў ад ной вёс цы. І хоць 
Ні на бы ла на два га ды ста рэй шая, але, 
ка лі за па ла ў ду шу хлоп цу, ён усё ж 
да біў ся яе сім па тыі. А по тым се лі на 
ве ла сі пед, па еха лі ў Га ра дзеч на ў сель-
са вет, рас пі са лі ся. Вось і ўсё вя сел ле. 
І ўжо 62 га ды — ду ша ў ду шу.

Жы лі, як усе ў тую па ру, пра ца ва-
лі ў кал га се. Ні на Ан то наў на і птуш ку 
да гля да ла, і ця лят, і да яр кай бы ла, і 
бры га дзі рам. Ця пер ус па мі нае тое бры-
га дзір ства не вель мі доб ра, га во рыць, 

што з людзь мі пра ца ваць заў сё ды ця-

жэй, чым, на прык лад, ка роў да іць аль бо 

на зям лі што вы рошч ваць. Згад ва ла, 

як за яву пі са ла на зваль нен не, а стар-

шы ня не ад пус каў, бо не бы ло кім за-

мя ніць. Але заў сё ды і ва ўсім яе Мі ша 

пад трым лі ваў.

З му жам яны вы га да ва лі два іх дзя-

цей, і ўжо ма юць во сем праў ну каў. «Ча-

ты ры праў ну кі і ча ты ры праў нуч кі», — 

удак лад ніў Мі ха іл Мі хай ла віч. Дач ка і 

сын жы вуць у Брэс це. Пры яз джа юць не 

толь кі на вы хад ныя, але і ся род тыд ня. 

Баць кам не трэ ба ні ва ду ў ха ту на сіць, 

ні дро вы. Усё гэ та ро бяць дзе ці з за-

па сам на не каль кі дзён. У вы хад ныя 

дач ка мые, пры бі рае ў ха це, га туе ежу, 

каб по тым мож на бы ло ра за грэць. Што 

з пра дук таў пры вя зуць з го ра да, а што 

ку пяць тут, бо аў та кра ма раз ва роч ва-

ец ца амаль ка ля са мых вес ніц.

Ці каў лю ся, ці не збі ра юц ца 86- і 

84-га до выя баць кі пе ра брац ца ў го рад 

да дзя цей. Сла быя ўжо. Трэ ба ра зу-

мець, і дзе цям цяж ка ўвесь час ма тац ца 

ту ды-сю ды. І ад чу ваю, якое скла да нае 

пы тан не за кра ну ла. Ні на Ан то наў на ка-

жа, што на ся мей ным са ве це вы ра шы лі: 

ка лі толь кі за ста нец ца хто адзін, ад ра зу 

пе ра е дзе да дзя цей. А па куль ра зам... 

«Нам жа най ле пей у сва ёй ха це, мы ад-

но ка ля ад на го і па га во рым, і па смя ём-

ся, а па куль сва іх ча ка ем — час хут чэй 

пра хо дзіць», — раз ва жае гас па ды ня.

По тым ужо, ка лі раз ві та лі ся з жы ха-

ра мі Пры луч чы ны, стар шы ня сель ска-

га Са ве та ска заў, што іх праў ну кі — 

шчас лі выя лю дзі, у іх пе рад ва чы ма 
та кі прык лад уза е ма ад но сін му жа і 
жон кі, які леп шы за ўсе на све це на-
та цыі і ву чэб ныя да па мож ні кі. Сяр гей 
Іва на віч га во рыць, што, ка лі пер шы 
раз за ехаў да іх на сва ёй ця пе раш-
няй па са дзе, быў прос та ўра жа ны: «Ну 
мо жа, ка лі ў філь ме якім неш та па-
доб нае ба чыў. Тут пра іх хоць ты кі но 
зды май. На ват дзі ва бя рэ, як гэ тыя 

ста рыя вяс ко выя лю дзі ў най леп шых 
арыс та кра тыч ных тра ды цы ях звяр та-
юц ца ад но да ад на го з та кой па ва гай 
і пя шчо тай».

І праў да, ка лі Мі ха іл Мі хай ла віч ха-
цеў па пра віць жон ку, бо яна, успа мі на-
ю чы па дзеі, ча сам блы та ла да ты аль бо 
ім ёны, ён ка заў: «Па ча кай, Ні нач ка, я 
ска жу», і ў го ла се ні кроп лі раз драж-
нен ня. Ці ка ва, што яны ні ра зу за ўсю 
гу тар ку не па скар дзі лі ся на свой лёс, 
аль бо на сваё зда роўе, хоць і ня ўзбро е-
ным во кам від но, якое яно. Яны, ві даць, 
уме юць так ра да вац ца ад но ад на му, 
што ўсё ас тат няе па да ец ца не над та 
важ ным.

І яшчэ пры га да ла ся, як раз ва жаў пра 
шлюб ча ла век з 60-га до вым во пы там 

су мес на га жыц ця: «Са мае га лоў нае 
ца ніць і па ва жаць ад но ад на го. Ця пер 
ма ла дыя не ўме юць быць стры ма ны мі, 
не ўме юць да ра ваць. Сме ху вар та: ад но 
сло ва мо жа пры вес ці да крыў ды, на-
ват да раз во ду. Гэ та ня пра віль на. Трэ ба 
дзя ка ваць Бо гу за тое, што даў у спа да-
рож ні кі та бе гэ та га ча ла ве ка, і ба чыць у 
ім са мае доб рае. Ня ма та кой праб ле мы, 
якую не мож на бы ло б вы ра шыць мір-
ным шля хам. А то хо чуць, каб дзяр жа-
вы жы лі па між са бой мір на, а ча ла век 
з ча ла ве кам ужыц ца не мо жа. Па ва га 
і ра зу мен не ў сям'і — га лоў нае», — 
лі чыць Мі ха іл Мі хай ла віч.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevіch@zvіazda.by
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Пры луч чы на Пру жан ска га ра ё на

ПРА ІХ АД НО СІ НЫ 
АД НО ДА АД НА ГО 

МОЖ НА КІ НО ЗДЫ МАЦЬ ПАВЕДАМЛЕННЕ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

16 лістапада 2017 г. адбыліся выбары ў члены Акадэміі навук Беларусі.

Па выніках тайнага галасавання абраны:

Правадзейнымі членамі (акадэмікамі) НАН Беларусі:

Прозвішча, імя, імя па бацьку Па спецыяльнасці 

КІЛЬЧЭЎСКІ Аляксандр Уладзіміравіч ГЕНОМІКА РАСЛІН

КУЛЬЧЫЦКІ Уладзімір Адамавіч НЕЙРАФІЗІЯЛОГІЯ

БЯЛЕЦКІ Аляксандр Валянцінавіч ТРАЎМАТАЛОГІЯ І АРТАПЕДЫЯ

ЛУКАШАНЕЦ Аляксандр Аляксандравіч БЕЛАРУСКАЯ МОВА

ГОЛУБ Іван Антонавіч АГРАПРАМЫСЛОВЫЯ ТЭХНАЛОГІІ

Членамі-карэспандэнтамі НАН Беларусі:

Прозвішча, імя, імя па бацьку Па спецыяльнасці 

МАТУС Пётр Паўлавіч ВЫЛІЧАЛЬНАЯ МАТЭМАТЫКА

КАВАЛЕЎ Міхаіл Якаўлевіч ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ

МАГІЛЕЎЦАЎ Дзмітрый Сяргеевіч КВАНТАВАЯ ОПТЫКА

ТАРАСЕНКА Мікалай Уладзіміравіч ЛАЗЕРНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ

МАЛЯРЭВІЧ Аляксандр Міхайлавіч ПРЫБОРАБУДАВАННЕ

ГРЫНЧУК Павел Сямёнавіч
ЭНЕРГАЭФЕКТЫЎНЫЯ 
ТЭХНАЛОГІІ

ЖАБІНСКІ Уладзімір Мікалаевіч БІЯАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

БАГДАСАРАЎ Максім Альбертавіч ГЕАЛОГІЯ

ШАЎЧУК Вячаслаў Уладзіміравіч КАЛОІДНАЯ ХІМІЯ

КАБАШНІКАВА Людміла Фёдараўна БІЯФІЗІКА

ДУБАВЕЦ Надзея Іванаўна ГЕНЕТЫКА

УСЕНЯ Уладзімір Уладзіміравіч ЛЕСАЗНАЎСТВА

ТОРЧЫК Уладзімір Іванавіч ЭКАЛОГІЯ РАСЛІН

СЕРДЗЮЧЭНКА Мікалай Сяргеевіч ЛАЗЕРНАЯ ТЭРАПІЯ

БУЛГАК Аляксандр Рыгоравіч НЕАДКЛАДНАЯ КАРДЫЯЛОГІЯ

РУМО Алег Алегавіч ТРАНСПЛАНТАЦЫЯ ОРГАНАЎ

ГУРЭВІЧ Генадзь Львовіч ФТЫЗІЯПУЛЬМАНАЛОГІЯ

ШАНЬКО Юрый Георгіевіч ХІРУРГІЯ

МАРЗАЛЮК Ігар Аляксандравіч АРХЕАЛОГІЯ

ВАСІЛЕВІЧ Рыгор Аляксеевіч ПРАВА

ШЭЙКО Руслан Іванавіч
СЕЛЕКЦЫЯ І РАЗВЯДЗЕННЕ 
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ ЖЫВЁЛ

УРБАН Эрома Пятровіч
СЕЛЕКЦЫЯ І НАСЕННЯВОДСТВА 
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ РАСЛІН

Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі

                                          У. Р. Гусакоў

Галоўны вучоны сакратар Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі

                                          А. У. Кільчэўскі

УНП 101078490

Год на ву кіГод на ву кі  

У ака дэ мі каў — па паў нен не
На цы я наль ная ака дэ мія на вук Бе ла ру сі пад вя ла вы ні кі вы ба раў но-
вых пра ва дзей ных чле наў (ака дэ мі каў) і чле наў-ка рэс пан дэн таў. 

На 13 ва кан сій ака дэ мі каў бы ло 29 кан ды да таў, а на 31 ва кан сію чле наў-
ка рэс пан дэн таў — 104 прэ тэн дэн ты. Усім ім прый шло ся прай сці шмат сту-
пень ча тую сіс тэ му ад бо ру, у тым лі ку вы ба ры ў ад дзя лен нях на вук.

Са мы вя лі кі кон курс быў ад зна ча ны ся род кан ды да таў на зван не 
ака дэ мі ка па спе цы яль нас ці «Ма тэ ры я лаз наў ства» (дзе вяць ча ла век 
на мес ца). Ся род кан ды да таў на зван не чле на-ка рэс пан дэн та най-
больш прэ тэн дэн таў бы ло па спе цы яль нас ці «Ма шы на бу да ван не» 
(дзе сяць ча ла век на мес ца). У вы ні ку тай на га га ла са ван ня бы лі абра ны 
5 пра ва дзей ных чле наў (ака дэ мі каў) і 22 чле ны-ка рэс пан дэн ты.

Вы ба ры ака дэ мі каў і чле наў-ка рэс пан дэн таў НАН Бе ла ру сі пра во-
д зяц ца адзін раз на 2,5—3 га ды ў ме жах іс ну ю чых ва кан сій па спе цы-
яль нас цях, якія за цвяр джа юц ца Прэ зі ды у мам На цы я наль най ака дэ міі 
на вук. Ака дэ мі кі і чле ны-ка рэс пан дэн ты вы бі ра юц ца Агуль ным схо дам 
Ака дэ міі на вук тай ным га ла са ван нем.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Так, на ме сяц бе ла ру су не аб-

ход на 6 бу ха нак хле ба, 7 ба то наў, 

паў кі ло ма ка ро ны і кры ху больш 

як кі ло круп. Буль бы — аж но 10 кі-

ла гра маў. Ме сяч ны за пас ка пус ты 

па ві нен скла даць 2,4 кі ла гра ма, 

морк вы і бу ра коў — па 1,8 кі ло, 

агур коў і па мі до раў — па паў та ра. 

З мя са ў ра цы ё не му сіць пе ра ва-

жаць яла ві чы на (1,7 кг). Птуш кі па-

 трэб на паў та ра кі ла гра ма, а сві ні ны —

у тры ра зы менш. У спіс пра дук-

 таў пер шай не аб ход нас ці ўклю ча ны 

і каў ба сы — па кі ла гра ме на ча-

ла ве ка. У ме сяц бе ла ру су так са ма 

не аб ход на па клас ці ў кар зі ну амаль 

кі ла грам све жа ма ро жа най ры бы і 

300 грам се ляд ца.

Нор мы па «ма лоч цы» на ступ-

ныя: 5,5 па ке та ма ла ка, 4,5 кі ла гра-

ма ке фі ру ці ёгур ту, кі ло тва ра гу і 

па чак смя та ны. Сы ру — уся го 200 

гра маў. За тое яек — два дзя сят кі.

Па він ны быць у ра цы ё не і фрук ты — 

3,3 кі ла гра ма. Што да цу ке рак,

пі рож ных і зе фі ру, то ме сяч ная нор-

ма кан ды тар скіх вы ра баў — паў та-

ра кі ло (гэ та, на прык лад, торт і пяць 

ша ка ла дак).

Раз гле дзім гар дэ роб. Муж чы-

не на ча ты ры га ды па трэб ны: ад на 

курт ка зім няя і ад на дэ мі се зон ная, 

два сві та ры, дзве па ры лет ніх ту-

фель, два кас цю мы. Лет няя курт ка, 

ча ра ві кі і спар тыў ны кас цюм му-

сяць пра слу жыць тры га ды. Шта ны і 

джын сы (іх па він на быць да стат ко ва 

па ад ной па ры) мя ня ем раз на два 

га ды. З ка шу ля мі і май ка мі асар ты-

мент боль шы — па ча ты ры шту кі. 

Стра тэ гіч ны за пас шкар пэ так — сем 

пар на год.

А коль кі адзен ня па трэб на жан-

чы не? За піс вай це: зім няе і дэ мі се-

зон нае па лі то (но вае — толь кі праз 

ча ты ры га ды), плашч, лет няя курт ка, 

ад ны джын сы, дзве спад ні цы, дзве 

су кен кі, дзве блуз кі і два сві та ры 

(апош нія аб наў ляць так са ма трэ ба 
толь кі раз на ча ты ры га ды). Жа но-
чую сла басць да абут ку кры ху ўлі-
чы лі: у спі се не аб ход на га — бо ты 
ўцеп ле ныя і звы чай ныя, дзве па ры 
ту фель, дзве — ба са но жак і ад на — 
кра со вак. Праў да, ха піць іх па він на 

на тры-ча ты ры се зо ны. Пад лі чы лі 

так са ма, што на год жан чы не не аб-

ход на шэсць кал го так і чац вё ра тру-

соў. І — тры май це ся, да мы — толь кі 

ад ной сум кі му сіць быць да стат ко ва 

на шэсць га доў.

У спа жы вец кую кар зі ну ўклю ча-

ны так са ма мэб ля і тэх ні ка. На прык-

лад, ку хон ны стол, ша фы для по су ду 

і адзен ня раз лі ча ны на 20 га доў, а ло-

жак — на дзе сяць. Праль ную ма шы-

ну, ха ла дзіль нік, тэ ле ві зар, пы ла сос, 

прас куп ля ем раз на дзе сяць га доў. 

І тэ ле фон так са ма! Ці ка ва, што ад на го 

па ра со на па нор мах па він на ха піць 

на 15 га доў. Ве даць бы, дзе та кія 

вы пус ка юць...

А яшчэ ў мі ні маль ны га да вы на-

бор уклю ча на 12 пра яз ных, во сем 
па хо даў у цы руль ню і адзін — у фо-
та атэлье.

Як раз ліч ва ец ца гэ ты спіс не-
аб ход на га? У Мі ніс тэр стве пра цы і 
са цы яль най аба ро ны рас тлу ма чы-
лі, што спа жы вец кая кар зі на фар-
мі ра ва ла ся на пад ста ве на ву ко вых 
рэ ка мен да цый. На бо ры пра дук таў 
вы зна ча ны зы хо дзя чы з па трэ бы ў 
хар чо вых рэ чы вах і энер гіі. На прык-
лад, ся рэд не ста тыс тыч на му ча ла ве-

ку пра ца здоль на га ўзрос ту не аб ход-
на 2950 ка ло рый у су ткі, сту дэн ту — 
2620, пен сі я не ру — 2140. Пра дук-

ты пад бі ра лі ся так, каб ра цы ён быў 

зба лан са ва ны па скла дзе і змя шчаў 

ап ты маль ную коль касць мі не ра лаў 

і ві та мі наў.

Што да адзен ня і абут ку, то тут 

уліч ва лі ся тэр мі ны служ бы рэ чаў, які-

мі за бяс печ вае наш легп рам. Пры гэ-

тым жа но чы гар дэ роб зра бі лі больш 

раз на стай ным за муж чын скі, а гар-

дэ роб у мо ла дзі і пра ца здоль на га на-

сель ніц тва аб наў ля ец ца час цей з-за 

іх са цы яль най і фі зіч най ак тыў нас ці.

Склад спа жы вец кай кар зі ны пе ра-

гля да ец ца раз на пяць га доў. Апош-

нія зме ны ўно сі лі ся ў 2014-м. Та ды, 

на прык лад, з на бо ру не аб ход ных па-

слуг вы клю чы лі ка ры стан не ра дыё-

кроп кай і да да лі со та вую су вязь.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

ПА ЛІ ТО — НА ЧА ТЫ РЫ ГА ДЫ
Жа но чую сла басць 
да абут ку кры ху ўлі чы лі: 
у спі се не аб ход на га — бо ты 
ўцеп ле ныя і звы чай ныя, 
дзве па ры ту фель, дзве — 
ба са но жак і ад на — кра со вак.

 У тэ му
Коль кі гро шай трэ ба ў ме сяц, каб ха пі ла і на пра дук ты, і на па ход 

у кі но? Згод на з па ме рам мі ні маль на га спа жы вец ка га бюд жэ ту, для 
пра ца здоль на га на сель ніц тва гэ та су ма скла дае 413 руб лёў 33 ка-
пей кі, для пен сі я не раў — 324 руб лі 63 ка пей кі, для сту дэн таў — 311 
руб лёў 54 ка пей кі.

Удзель ная ва га асноў ных рас хо даў у мі ні маль ным спа жы вец кім 
бюд жэ це сям'і з ча ты рох ча ла век та кая:

— пра дук ты хар ча ван ня — 50%;

— адзен не, бя ліз на, абу так — 19,6%;
— жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі — 7,3%;

— бы та выя па слу гі, транс парт, су вязь — 8,9%;

— мэб ля, прад ме ты куль тур на-бы та во га і гас па дар ча га пры зна-
чэн ня — 8,6%;

— куль тур на-асвет ніц кія ме ра пры ем ствы і ад па чы нак — 1,4%;
— уз но сы і пла ця жы — 1,8%;

— ле кі, прад ме ты са ні та рыі і гі гі е ны — 2,4%.

У Грод не ў гэ ты чац вер упер шы ню прай шла 

ін тэ ле кту аль ная біз нес-гуль ня «Ку фа ры за цыя». 

Ка ля сот ні прад пры маль ні каў змаг лі бяс плат на 

па слу хаць лек цыі ад экс пер таў, атры маць 

кан суль та цыю ад прад стаў ні коў пад атко вай 

ін спек цы ці і па зма гац ца ў «біт ве ро зу му» 

за круг лую су му. Ме ра пры ем ства пра вя ла 

най буй ней шая пля цоў ка аб' яў «Ку фар» пры 

пад трым цы Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах 

і Мі ніс тэр ства эка но мі кі.

Пра ект ство ра ны, каб сты му ля ваць раз віц цё ма ло га 

біз не су і ліч ба вай эка но мі кі ў кра і не. У пры ват нас ці, ён 

да па мо жа прад пры маль ні кам пе ра вес ці свой біз нес у 

ан лайн.

«Рын кі і ганд лё выя цэнт ры з кож ным го дам атрым лі ва-

юць усё менш тра фі ку, спа жыў цы «міг ру юць» у ін тэр нэт. 

Каб «за ста вац ца ў спра ве», бе ла рус кім прад пры маль ні кам 

да вя дзец ца так са ма вы хо дзіць у ан лайн, — рас каз вае Ілья 

ЖУ КА ВЕЦ, на чаль нік упраў лен ня ка мер цыі і мар ке тын гу 

пля цоў кі аб' яў «Ку фар». — А наш пра ект па дае па кро ка вы 

гайд для па чат ку эфек тыў най і ле галь най пра цы ў се ці ве».

На гэ ты раз ме ра пры ем ства прай шло ў но вым для 

рэ гі ё на фар ма це, які су мя шчае аду ка цый ную част ку з 

біз нес-гуль нёй. Квіз, ство ра ны «Маз га Бой няй» і «Ку фа-

рам», да па ма гае прад пры маль ні кам пра ве рыць сваю 

кем лі васць з да па мо гай 35 пы тан няў пра біз нес, пра соў-

ван не, рэ кла му і ан лайн-тэх на ло гіі, а так са ма за ма ца ваць 

атры ма ныя ад экс пер таў ве ды ў ін тэр ак тыў най фор ме. 

Усе ўдзель ні кі па дзе ле ныя на ка ман ды па 4—6 ча ла век, 

ад на з якіх і ста ла пе ра мож цай ве ча ра. Фі на ліс ты атры-

ма лі 20 ты сяч ку фаў, якія мож на бу дзе вы дат ка ваць на 

пра соў ван не свай го біз не су ў ін тэр нэ це. Та кой су мы, 

на прык лад, хо піць на тое, каб раз мя шчаць та ва ры на 

«Ку фа ры» на пра ця гу го да.

Па пя рэд ні ча лі кві зу вы ступ лен ні экс пер таў біз нес-школ і 

кан са лтын га вых кам па ній. Яны пад каз ва лі, як вы вес ці біз-

нес у ан лайн і атры маць за ка зы ў ін тэр нэ це. Спе цы я ліс ты 

Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах да па ма га лі ра за брац ца ў 

ты пах па дат каў, тэр мі нах пла ця жоў і дзе ю чых іль го тах. Кож-

ны ах вот ны змог прос та на мес цы атры маць кан суль та цыю і 

вы браць ап ты маль ную для яго сіс тэ му па дат ка аб кла дан ня. 

Ра мес ні кі, ІП і прад стаў ні кі ся рэд ня га біз не су, якія на ве да лі 

ме ра пры ем ства, атры ма лі не толь кі ка рыс ныя «лай фха кі», 

але і рэ аль ную да па мо гу ў раз віц ці сва ёй спра вы. Важ на, 

што ў пра ек це ўдзель ні ча юць прад стаў ні кі дзярж ор га наў, 

што да зва ляе біз не су і дзяр жа ве вес ці ад кры ты дыя лог.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Дзяр жа ва і біз несДзяр жа ва і біз нес  

ГРО ШЫ ЗА ІН ТЭ ЛЕКТ
Стар та ва ла біз нес-гуль ня з бяс плат най кан суль та цы яй па дат ка ві коў

Я ні ко ле чы не жыў без хле ба —
Хоць кры шан чык, ды ў кі шэ ні быў.
Ўдо сталь мне бы ло зям лі і не ба,
І ва ду з кры ні цы ўдо сыць піў.

Шчы ра хлеб дзя ліў я з не зна ё мым,
Птуш кам не ба шчод ра раз да ваў,
Да кры ніц заўж ды ішоў з па кло нам,
Бе да ваў, ды ве ры не губ ляў...

Ні пра што ў мі ну лым не шка дую,
Але ўсё ад дам, каб толь кі зноў,
Зноў ма лым сту піць на сцеж ку тую,
Дзе з ма ту ляй ба са нож ішоў.
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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

БЯЗ ДО МНЫЯ 
ФІ ГУР КІ

Брэсц кі мас так ства рыў
 ка лек цыю «бомж сты каў»

Не звы чай ныя фі гур кі пры ду маў 
ма ла ды брас таў ча нін Ілья Ду да-
раў. У ка лек цыі — 12 гіп са вых 
пер са на жаў-бяз до мных. Гэ та 
даб ра чын ны пра ект: част ка са-
бра ных з про да жу «бомж сты каў» 
гро шай пой дзе на куп лю цёп лых 
рэ чаў (ваў ня ных ру ка віц і шкар-
пэ так) для лю дзей, што жы вуць 
на ву лі цы.

Для кож най фі гур кі мас так пры-
ду маў не вя лі кую гіс то рыю. Бо ра, на-
прык лад, у ма ла до сці лі чыў ся ін тэ ле-
 кту а лам. Але знеш няе па да бен ства 

з ак цё рам Ва лян ці нам Гаф там згу ля ла з 
ім злы жарт: лю дзі час та за пра ша лі яго 
вы піць (каб быць блі жэй да мас тац тва), 
а Бо ра быў не ў сі лах уста яць пе рад 
бяс плат ным ал ка го лем. Жэ ня пас ля 
тур мы не змог улад ка вац ца на ра бо ту, 
а дом жон ка пра да ла і па еха ла ў не-
вя до мым на прам ку. Над зею муж чы ну 
па да ры лі но выя сяб ры з ву лі цы. Ця пер 
ён ад чу вае ся бе лепш і на ват знай шоў 
сваё ка хан не. А На дзея аба жае ка тоў і 
заў сё ды іх пад корм лі вае, за што мяс-
цо выя пра зва лі яе «Кук ла чо вым».

Гро шы на вы пуск не звы чай най ка-
лек цыі Ілья Ду да раў збі рае з да па мо-
гай краў дфан дын га вай плат фор мы. 
Што ці ка ва, мно гім бе ла ру сам яго фі-
гур кі прый шлі ся да спа до бы — за па ру 
дзён на пра ект пе ра лі чы лі больш за 
850 руб лёў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

БАН КА МАТ 
ДЛЯ НЕ ВІ ДУ ШЧЫХ

У Го ме лі за пра ца ваў бан ка мат 
для не ві ду шчых ка рыс таль ні каў 
і сла ба ві ду шчых лю дзей, аб ста-
ля ва ны спе цы яль ным маў лен чым 
ін фар ма та рам.

«Ка рыс тац ца бан ка ма там мо гуць 
усе ах вот ныя — пры ла да вон ка ва ні чым 
не ад роз ні ва ец ца ад ін шых, — рас тлу-
ма чыў на чаль нік ад дзе ла бан каў скіх 
пла цеж ных кар так фі лі яла №300 Го-
мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня Бе-
ла рус бан ка Аляк сей ДА ЛІ КАТ НЫ. — 
Спе цы яль на для сла ба ві ду шчых лю дзей 
уста ля ва ны чор на-бе лы эк ран з больш 
буй ным па ме рам шрыф ту. Для не ві-
ду шчых пра ду гле джа на спе цы яль нае 
гняз до для пад клю чэн ня на вуш ні каў. 

Усе апе ра цыі: зняц це на яў ных, пра гляд 
ба лан су і вы піс ку з ра хун ку па кро ка ва 
агуч вае аў ды я гід».

Гэ та пер шы бан ка мат для не ві ду-
шчых і сла ба ві ду шчых, уста ля ва ны ў 
Го ме лі і воб лас ці па са цы яль ным пра ек-
це ства рэн ня без бар' ер на га ася род дзя. 
Па сло вах кі раў ніц тва Бе ла рус бан ка, 
пас ля ана лі зу за па тра ба ва нас ці па-
доб ных пры лад банк бу дзе раз гля даць 
мэ та згод насць іх уста ноў кі ў ін шых ра-
ё нах го ра да і воб лас ці. У най блі жэй шай 
перс пек ты ве пла ну ец ца з'яў лен не па-
доб ных пры лад у Жло бі не і Рэ чы цы.

Сяр гей КУР КАЧ.

«КІ НУЎ» 
КРЭ ДЫ ТО РАЎ

Ды рэк тар гро дзен скай фір мы 
ства рыў но вую струк ту ру, каб не 
ад да ваць даў гі.

Кі раў нік пры ват на га прад пры ем-
ства па вы пус ку ме та ліч ных кан струк-
цый ра зам са сва і мі за сна валь ні ка мі
вы ра шы ў аб хіт рыць крэ ды то раў. Свае 
срод кі на су му ка ля 80 тыс. руб лёў яны 
пе рад алі па на клад ной ін ша му суб'-
ек ту гас па да ран ня, пра сцей ка жу чы, 
ства ры лі но вую «чыс тую» фір му, а ўсе 
крэ дыт ныя аба вяз кі па кі ну лі на ра хун-
ку асноў на га прад пры ем ства. Та кім 
чы нам, усе 24 крэ ды то ры за ста лі ся са 
знач ны мі стра та мі. Аб гэ тым па ве да-
міў на мес нік на чаль ні ка Дэ парт амен-
та фі нан са вых рас ле да ван няў КДК па 
Гро дзен скай воб лас ці Аляк сандр Тра-
я ноў скі. За гэ ту дзей насць кі раў ніц тва 
пры ват на га прад пры ем ства пры цяг-
ну та да ад каз нас ці, уз бу джа на кры мі-
наль ная спра ва. 

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.


