
Зда ро вае хар ча ван неЗда ро вае хар ча ван не  

ЯШЧЭ МЕНШ СО ЛІ, 
ЦУК РУ І ТЛУ ШЧУ

А па ве дам ляць спа жыў цу пра гэ тыя склад ні кі 
пра дук ту бу дзе, маг чы ма, свят ла фор, 

раз ме шча ны на ўпа коў цы
Да 2030 го да пла ну ец ца асво іць і вы вес ці на ры нак но выя пра-
дук ты функ цы я наль на га пры зна чэн ня без хі міч ных да ба вак, 
з мі ні маль най коль кас цю со лі, цук ру, зба лан са ва ных па тлу шча-
кіс лот ным і трыг лі цэ рыд ным скла дзе, без ген на-ма ды фі ка ва-
ных ар га ніз маў. Змя ніць пла ну ец ца і хар ча ван не ў ар га ні за ва-
ных ка лек ты вах дзі ця чых і школь ных аду ка цый ных уста ноў.

Асноў ныя пы тан ні ў гэ тым кі рун ку аб мяр коў ва лі ся пад час пер ша га 
між на род на га кан грэ са «На ву ка, хар ча ван не і зда роўе» з удзе лам 
прад стаў ні коў 75 ар га ні за цый Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Ка зах ста на, 
Лат віі, Літ вы, Поль шчы. Па вод ле слоў на мес ні ка ге не раль на га ды-

рэк та ра па якас ці і стан-
дар ты за цыі На ву ко ва-
прак тыч на га цэнт ра па 
хар ча ван ні НАН Бе ла ру-
сі Але ны МАР ГУ НО ВАЙ, 
у цэнт ры ўва гі ака за ла ся, 
на прык лад, уз ба га чэн не 
хар чо вых пра дук таў мі-
не раль ны мі злу чэн ня мі 
і ві та мі на мі — ка рэк цыя 
ёда ва га і цын ка ва га дэ фі-
цы ту, а так са ма змян шэн-
не на сы ча на га тлу шчу, 
якасць піт ной ва ды, дзі-
ця чае хар-
ча ван не.

Пры ём ная кам па нія — 2017Пры ём ная кам па нія — 2017  

ЦІ БУ ДУЦЬ НА ЦТ 
СТА БАЛЬ НІ КІ?
Ад каз на гэ та пы тан не мы да ве да ем ся 

праз не каль кі дзён
Вы ні кі ўдзель ні каў цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня па бе ла рус кай і 
рус кай мо вах ста нуць вя до мыя да кан ца бя гу ча га тыд ня. Пра гэ та 
жур на ліс ту «Звяз ды» па ве да міў ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га ін сты-
ту та кант ро лю ве даў Мі ка лай ФЯСЬ КОЎ. Звы чай на іх аб вя шча юць 
ад на ча со ва, ня гле дзя чы на тое, што бе ла рус кую мо ву абі ту ры ен-
ты зда ва лі на два дні ра ней, да та го ж і коль касць удзель ні каў ЦТ 
па род най мо ве, на жаль, знач на мен шая.

Не цярп лі вас ці абі-
ту ры ен таў, якія не ра-
зу ме юць, ча му вы ні каў 
тэс ці ра ван ня да во дзіц-
ца ча каць да дзе ся ці 
дзён, у Рэс пуб лі кан скім 
ін сты ту це кант ро лю 
ве даў не па дзя ля юць. 
І тлу ма чаць: пра цэс 
пра вер кі ра бот стрым-
лі вае ве ры фі ка цыя, 
якая ажыц цяў ля ец ца 
вы ключ на ў ін та рэ сах 
абі ту ры ен таў. Праб ле-
ма ў тым, што су час нае пра грам нае за бес пя чэн не не га ран туе стап ра цэнт-
ную якасць пе ра во ду ру ка піс на га тэкс ту ў элект рон ны фар мат (асаб лі ва 
ка лі чор нае чар ні ла ў ге ле вай руч цы мае се раб рыс тае ад цен не). Та му 
за да ча ве ры фі ка та раў — пра са чыць за пра віль нас цю рас па зна ван ня сім-
ва лаў на блан ках. Ска жам, кам п'ю тар мо жа пры няць ліч бу «3» за ліч бу 
«8» ці ліч бу «1» за ліч бу «7», ка лі яна на пі са на не аку рат на. 
Ча ла век гэ та ба чыць і па пя рэдж вае маг чы мую па мыл ку.
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Ідзе падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

СТАР. 4

На звяздоўскім 
паверсе

СТАР. 15

Праграма 
тэлебачання 
на тыдзень

20 КАНАЛАЎ

Сядзібны дом 
на Ушаччыне 

шукае гаспадара
СТАР. 2

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі:

«Лю быя спрэч ныя пы тан ні, 
якія ўзні ка юць па па стаў ках 
бе ла рус ка га хар ча ван ня 
на ра сій скі ры нак, па він ны 
вы ра шац ца па схе ме, уз год не най 
у Еў ра зій скай эка на міч най 
ка мі сіі. Ка лі на прад пры ем стве 
вы яў ля ец ца факт па ру шэн ня, 
экс парт спы ня ец ца, і бок, 
які прад стаў ляе гэ тае 
прад пры ем ства, раз бі ра ец ца 
ў сі ту а цыі, лік ві дуе па ру шэн не, 
ка лі яно са праў ды ёсць, 
а так са ма дае ра сій ска му бо ку 
ўсю не аб ход ную да ку мен та цыю. 
Ад нак на прак ты цы 
ўза е ма дзе ян не ба коў ідзе 
не па гэ тай схе ме... Лю бую 
спрэч ку мож на вы ра шыць, 
га лоў нае пры гэ тым — уза ем ная 
па ва га ба коў... Пры гэ тым 
важ на не да пус каць, 
каб на за па ша ныя эка на міч ныя 
прэ тэн зіі кан вер та ва лі ся 
ў па лі тыч ныя су пя рэч нас ці, 
якія по тым трэ ба раз гля даць 
на са мым вы со кім уз роў ні».

ЦЫТАТА ДНЯ
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За ку лі са мі свя таЗа ку лі са мі свя та
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 

па бы ва лі на рэ пе ты цыі ва ен на га па ра да, па бы ва лі на рэ пе ты цыі ва ен на га па ра да, 
які ад бу дзец ца на Дзень Не за леж нас ці ў Мін скуякі ад бу дзец ца на Дзень Не за леж нас ці ў Мін ску

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж  
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