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Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

ЦА НЮ ГА ЗЕ ТУ 
ЗА КАН СТРУК ТЫЎ НАСЦЬ

Для стар шы ні Ма гі лёў ска га аб лса ве та дэпутатаў 

Дзміт рыя ХА РЫ ТОН ЧЫ КА «Звяз да» — 

і та ва рыш, і да рад ца.

— Гэ та вы дан не ці ка вае мне ў 
пер шую чар гу тым, што асвят ляе 
ра бо ту Са ве таў і На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі, — ка жа ён. — Трэ-
ба ве даць, ба чыць, ра зу мець, чым 
жы ве кра і на, як вы ра ша юц ца тыя 
ці ін шыя пы тан ні ў роз ных рэ гі ё-
нах. Тут заў сё ды мож на азна ё міц-
ца з пра цай ма іх ка лег з су сед ніх 
аб лас цей, узяць неш та ці ка вае на 
за мет ку і рэа лі зоў ваць у ся бе. Гэ-

та вель мі важ на, і трэ ба пра цяг ваць асвят ляць та кія 
мо ман ты як ма га пад ра бяз ней.

Па коль кі «Звяз да» — цэнт раль нае рэс пуб лі кан скае 
вы дан не, на яе ста рон ках я заў сё ды зна хо джу ін фар ма-
цыю па са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці Бе ла ру сі, пра 
тое, чым жы ве кра і на і якія ста віць пе рад са бой мэ ты. 
Мне ці ка ва, як гэ ты ма тэ ры ял па да юць рэ пар цё ры га-
зе ты. Асвят ля ю чы тыя ці ін шыя пы тан ні, яны пра пус ка-
юць ін фар ма цыю праз ся бе як звы чай ныя гра ма дзя не 
кра і ны і за васт ра юць ува гу на тых праб ле мах, якія мы, 
маг чы ма, не заў сё ды за ўва жа ем. А час та ад бы ва ец ца 
так, што яны вель мі важ ныя як для асоб ных лю дзей, так 
і гра мад ства ў цэ лым. І на ват ка лі гэ та да ты чыц ца зу сім 
ін ша га рэ гі ё на, па чы на еш за дум вац ца, ці пра віль на ў 
нас ар га ні за ва ны тыя ці ін шыя па ды хо ды.

На огул га зе та вель мі на сы ча ная, у ёй есць шмат ча го 
ка рыс на га на лю бую тэ му. Адзі нае, што ха це ла ся б па жа-
даць, дык гэ та час цей рас каз ваць пра тое, як пра цу юць 
на род ныя абран ні кі ў ін шых кра і нах. Па куль «Звяз да» 
больш ак цэн туе ўва гу на ўнут ра ных праб ле мах. Гэ та 
важ на. Але ці ка вы і за меж ны во пыт. Хо чац ца да ве дац ца 
пра дзей насць іх ніх дэ пу тац кіх аса цы я цый, якая ра бо та 
вя дзец ца па доб ра ўпа рад ка ван ні, рэа лі за цыі пра грам 
на кшталт на шай па «чыс тай ва дзе». Як на огул на шы 
ра сій скія, укра ін скія су се дзі, прад стаў ні кі ін шых кра ін вы-
ра ша юць скла да ныя за да чы. Гэ ты во пыт бяс цэн ны, у нас 
не заў сё ды ха пае ча су да ехаць і вы ву чыць яго. А ка лі ў 
га зе це па явіц ца руб ры ка «Мяс цо вае са ма кі ра ван не за 
мя жой» — гэ та бу дзе вель мі ці ка ва і па зна валь на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



Су гуч чаСу гуч ча  

На цы я наль ныя 
лі та ра ту ры кро чаць 

у ін тэр нэт
На па ся джэн ні Ра бо чай гру пы па рас пра цоў цы 

пра ек та Па ла жэн ня пра Між дзяр жаў ны гу ма ні-

тар ны пар тал «Су гуч ча: лі та ра ту ра і пуб лі цыс-

ты ка кра ін Са друж нас ці» (sоzvuсhіе.bу) ад бы ла-

ся за ці каў ле ная раз мо ва пра па шы рэн не гэ та га 

твор ча га ме дый на га пра ек та.

Ужо не каль кі га доў Вы да вец кі дом «Звяз да» пра-
цуе над ства рэн нем і на паў нен нем ін тэр нэт-пар та ла 
на бе ла рус кай, рус кай, анг лій скай і ін шых мо вах на-
ро даў све ту ма тэ ры я ла мі, якія б рас кры ва лі тэн дэн цыі 
су час на га лі та ра тур на-мас тац ка га пра цэ су. Кож най з 
кра ін Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў пры све ча на 
свая ад мыс ло вая ста рон ка: на прык лад, «Лі та ра тур ная 
Бе ла русь», «Лі та ра тур ная Мал до ва», «Лі та ра тур ны Ка-
зах стан» і г. д. Асоб ныя ін тэр нэт-ста рон кі рас каз ва юць 
пра кла сі каў і су час ні каў — пра ка зах ска га паэ та Абая, 
кі тай ска га пе ра клад чы ка Гаа Ма на, лаў рэ а та Но бе леў-
скай прэ міі бе ла рус кую пісь мен ні цу Свят ла ну Алек сі е-
віч і ін шых. Вар та за зна чыць, што вя лі кую пад трым ку 
ў на сы чэн ні сай та sоzvuсhіе.bу аказ ва юць гра мад скія 
ма дэ ра та ры з Азер бай джа на — Са ла тын Мір зо е ва, 
Кам ран На зір лі, Ка зах ста на — Свят ла на Анань е ва, 
Ры ма Ар цем' е ва, Ра сій скай Фе дэ ра цыі — Лу ла Ку на, 
Адам Ахма ту ка еў, Ва ле ры Тур гай.

Па ла жэн не аб пар та ле на па ся джэн ні Ра бо чай гру пы 
ад рэ да га ва на і пад рых та ва на да на ступ ных раз гля даў —
і чле на мі Са ве та па гу ма ні тар ным су пра цоў ніц тве 
дзяр жаў — удзель ні каў СНД най перш. Да рэ чы, ня-
даў на ў Аста не вя до мы ра сій скі гра мад скі дзе яч, ар-
га ні за тар мно гіх куль тур ных, асвет ніц кіх іні цы я тыў 
у СНД Мі ха іл Швыд кой на зваў «Су гуч ча» вы дат най 
пля цоў кай для кан са лі да цыі лі та ра тур ных сіл пост са-
вец кай пра сто ры.

Сяр гей ШЫЧ КО



Асоб ная віт ры на пры све ча на су ве-
ні рам з ві да мі Мін ска і кан цы ляр скім 
та ва рам. Акра мя та го, з па віль ё на мож-
на сыс ці не толь кі са све жым ну ма рам 
лю бі май га зе ты або ча со пі са, але і з
кубачкам ка вы і са лод кім. Па кла па ці-
лі ся і пра ма лень кіх на вед валь ні каў — 

ім мож на заказаць па-
да грэ тае ма ла ко.

Яшчэ да афі цый на-
га ад крыц ця ў па віль ён 
па ча лі за зі раць мяс цо-
выя жы ха ры. Кож ны з 
іх атрым лі ваў ра зам з 
па куп кай і су ве нір.

— Тут ра біць па куп кі 
знач на лепш, чым у кі-
ёс ку, які ста яў да гэ туль, — 
ка жа Кан стан цін Ру сец-
кі. — Я вунь кры ху па-

гля дзеў све жыя ну ма ры ін шых вы дан няў, 
пры ца ніў ся — што браць, што не. Жон ка 
мая лю біць па гля дзець ча со пі сы і га зе-
ты. Так са ма па да ба ец ца сіс тэ ма, як у 
кра ме: што вы браў, з тым і ідзеш у ка су.

— Фар мат кі ёс ка не пра ду гледж вае 
маг чы мас ці пра мо га кан так ту па куп-

ні ка з вы дан ня мі, — ка жа на чаль нік 

ад дзе ла мар ке тын гу «Бел са юз дру-

ка» Воль га СІТ НІ КА ВА. — У па віль-
ё не ёсць маг чы масць па ка заць і прэ-
зен та ваць па куп ні ку па шы ра ны асар-
ты мент та ва раў. Ён мо жа па гар таць, 
па тры маць у ру ках га зе ту ці ча со піс і 
спа кой на зра біць па куп ку. Усё пра хо-
дзіць без спеш кі, якая ўлас ці вая куплі 
на ха ду ў кі ёс ку.

Да вы ба ру па куп ні коў — тво ры мас-
 тац кай лі та ра ту ры, дзён ні кі. На пя рэ да-
д ні но ва га на ву чаль на га го да ў про даж 
па сту пі лі ра бо чыя сшыт кі, шмат кан цы-
ляр скіх та ва раў — ад ру чак і алоў каў да 
аль бо маў і фла мас та раў. У па раў на нні 
з кі ёс кам асар ты мент вы рас пры клад-
на ўтрая.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Мі ніс тэр ствам 

ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю 

за цвер джа на Ін струк цыя 

аб па рад ку фар мі ра ван ня

цэн на пра дук цыю 

гра мад ска га хар ча ван ня, 

што рэа лі зу ец ца 

ва ўста но вах аду ка цыі.

Па ўсёй кра і не ўста наў лі ва юц ца 
адзі ныя гра ніч ныя мак сі маль ныя 
ганд лё выя над баў кі і на цэн кі.

Гэта да зво ліць за бяс пе чыць 
адзі ны кошт хар ча ван ня на ву чэн-
цаў як за кошт бюд жэт ных срод каў, 
так і за кошт срод каў баць коў. Гэ та 
бу дзе ад ноль ка вы комп лекс па ад-
ной ца не.

Гра ніч ныя мак сі маль ныя ганд-
лё выя над баў кі вы зна ча юц ца да 
ад пуск ной ца ны, што вы клю чае 
маг чы масць не аб грун та ва на га 
за вы шэн ня цэн на сы ра ві ну пры 
на быц ці пра дук цыі праз ап то вае 
звя но.

Но вы ме ха нізм перш за ўсё на-
кі ра ва ны на ска ра чэн не коль кас ці 
па ся рэд ні каў у лан цуж ку па ста вак 
пра дук таў і вы клю чае маг чы масць 
за вы шэн ня ганд лё вай над баў-

кі. Суб' ек там гас па да ран ня бу дзе 
больш вы гад на на бы ваць сы ра ві ну 
і пра дук ты не па срэд на ў вы твор цы, 
каб са мім за ра біць больш, а не ад-
да ваць пры бы так па ся рэд ні кам.

Гра ніч ныя мак сі маль ныя ганд-
лё выя над баў кі ва ўста но вах 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі скла-
дуць 20 %. Для ас тат ніх уста ноў 
аду ка цыі пра ду гле джа на гра да-
цыя ў за леж нас ці ад та го, ці вы-
ка рыс тоў ва юць яны бюд жэт ныя 
срод кі пры ар га ні за цыі хар ча-
ван ня. Ка лі вы ка рыс тоў ва юць, у 
іх над баў кі так са ма 20 %, ка лі не 
вы ка рыс тоў ва юць — 30 %. Гра ніч-
ныя мак сі маль ныя на цэн кі ва ўста-
но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
скла дуць 40 %, у ін шых уста но вах 
аду ка цыі — 40 % (пры ар га ні за-
цыі хар ча ван ня з вы ка ры стан нем 
бюд жэт ных срод каў) і 50 % (без 
пры цяг нен ня бюд жэ ту).

Уста наў лен не адзі ных гра ніч ных 
мак сі маль ных ганд лё вых над ба вак 
і на цэ нак не да пус ціць не аб грун-
та ва на га рос ту цэн на школь нае 
хар ча ван не.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



ПРЭ СА І... ПРЭ СА І... 
ЦЁП ЛАЕ МА ЛА КОЦЁП ЛАЕ МА ЛА КО

Не па да лёк ад стан цыі мет ро «Уруч ча» 

ў Мін ску ад крыў ся но вы па віль ён 

«Бел са юз дру ка». На пло шчы 

ў 27 квад рат ных мет раў раз мяс ці лі ся 

стэ ла жы з дру ка ва най пра дук цы яй. У вя лі кай 

коль кас ці прад стаў ле ны не толь кі све жыя 

ну ма ры га зет і ча со пі саў, але і лі та ра тур ныя 

тво ры бе ла рус кіх аў та раў, дзі ця чыя кні гі, 

школь ныя да па мож ні кі.

На слы хуНа слы ху  

ЦЭ НЫ НА ШКОЛЬ НЫ АБЕД — 
ПАД КАНТ РО ЛЕМ

12 жніў ня 71-га до вая жы хар ка вёс-

кі Дуб раў кі Дра гі чын ска га ра ё на 

пай шла ў лес у гры бы. І да до му не 

вяр ну ла ся. Ста рую па ча лі шу каць, 

але 11 дзён по шу каў вы ні каў не 

пры нес лі. І толь кі ўве ча ры 23 жніў-

ня грыб нік вы пад ко ва за ўва жыў 

жан чы ну, якая ля жа ла на ўскрай ку 

ку ку руз на га по ля без сіл.

Грыб нік вы клі каў мі лі цыю, «хут кую» 
і ра та валь ні каў. Ба бу лю не ад клад на 

ад вез лі ў Дра гі чын скую ра ён ную баль-
ні цу, дзе ды яг нас та ва лі моц нае абяз-
вод жван не. Як па ве да міў афі цый ны 
прад стаў нік УУС Брэсц ка га абл вы кан-
ка ма Сяр гей Ду чэн ка, жан чы на зай шла 
ў ку ку руз нае по ле і згу бі ла ары ен та-
цыю. Яно і ня дзіў на — сцяб лі ны гэ тай 
куль ту ры рас туць на вы шы ню мі ні мум у 
тры мет ры, та му вы брац ца з ку ку руз на-
га гу шча ру над звы чай скла да на — ня-
ма ні я кіх ары ен ці раў. Грыб нік знай шоў 
пен сі я нер ку за 20 кі ла мет раў ад до ма. 

Больш за тое, да най блі жэй шай вёс кі 
ад туль — пяць кі ла мет раў.

За раз жыц цю жан чы ны ні чо га не па-
гра жае.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



Чу лі?Чу лі?  

Пен сі я нер ка згу бі ла ся ў ку ку ру зе

СТУ ДАТ РА ДЫ 
РАЗ ВІ ТА ЛІСЯ 
З БЕ ЛА ЭС

У Аст раў цы ад былася ўра чыс тая цы ры-

мо нія за крыц ця пра цоў на га се мест ра 

на Усе бе ла рус кай ма ла дзёж най бу доў лі 

«Бе лА ЭС 2018».

Уша на валі най леп шых бай цоў звод на га бе-
ла рус ка-ра сій ска га сту дэнц ка га бу даў ні ча га 
атра да імя ге роя-кам са моль ца Ле а ні да Лор-
чан кі, най леп шых най маль ні каў, а так са ма 
ўзна га ро дзілі пе ра мож цаў роз ных кон кур саў 
Усе бе ла рус кай ма ла дзёж най бу доў лі.

У ця пе раш нім трэ цім пра цоў ным се мест ры 
на «Бе лА ЭС 2018» пра ца ваў 291 ба ец сту дэнц-
кіх бу даў ні чых атра даў (уся го 21 атрад). Яны 
бы лі сфар мі ра ва ныя на ба зе най буй ней шых 
уста ноў аду ка цыі Бе ла ру сі і Ра сіі.

Бай цы атра даў вы кон ва лі агуль на бу даў ні-
чыя, ад дзе лач ныя, цеп ла- і элект ра ман таж-
ныя, бе тон ныя, цяс ляр скія, ма ляр ныя ра бо-
ты, ажыц цяў ля лі ман таж і дэ ман таж апа луб-
кі, роз ныя ві ды ар мі ра ван ня, ман таж кра на 
і геа дэз іч ныя здым кі, зай ма лі ся ра бо та мі па 
доб ра ўпа рад ка ван ні.

Як на га да лі ў Цэнт раль ным ка мі тэ це БРСМ, 
за пяць пра цоў ных се мест раў (у 2015—2018 
га дах) на Усе бе ла рус кай ма ла дзёж най бу доў лі 
ад пра ца ва лі 1582 ча ла ве кі ў скла дзе 96 лі ней-
ных сту дэнц кіх бу даў ні чых атра даў. Акра мя та-
го, да дат ко ва ў рам ках круг ла га до вай пра цоў-
най за ня тас ці (у асноў ным вяс ной і во сен ню) 
на аб' ек тах бу даў ніц тва Бе лА ЭС з 2013-га да 
2018 го да ў скла дзе 86 сту дэнц кіх бу даў ні чых 
атра даў ад пра ца ва лі 837 ча ла век.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


