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«Агуль ная дык тоў ка» прой дзе ан лайн

Па пу ляр ная са цы яль на-аду ка цый ная іні цы я ты ва, 

якая ад бы ва ец ца з 2017 го да ў пад трым ку бе ла-

рус кай мо вы, аб' яд ноў вае сот ні не абы яка вых да 

сва ёй мо вы і куль ту ры бе ла ру саў у роз ных кра і нах 

све ту — так, ле тась да яе да лу чы лі ся ўдзель ні кі з 

ЗША, Поль шчы, Ра сіі і Укра і ны. Сё ле та «Агуль ная 

дык тоў ка» прой дзе ў но вым фар ма це.

На пі саць дык тоў ку мож на бу дзе 6 чэр ве ня, толь кі ан-
лайн, у пра мым эфі ры на YouTube. Для гэ та га трэ ба па-
пя рэд не (да 4 чэр ве ня ўключ на) за рэ гіст ра вац ца на сай це 
ар га ні за та раў lіdskae.by. Тэ май дык тоў кі, па ве дам ля ец ца 
на ста рон цы рэ гіст ра цыі, ста нуць тра ды цыі і ка ра ні, каш-
тоў нас ці, якія нас аб' яд ноў ва юць.

Ак цыя 2020 го да мае і яшчэ ад ну важ ную ад мет насць — 
даб ра чын ны кі ру нак. За кож на га ўдзель ні ка дык тоў кі 
брэнд «Лід скае пі ва» пе ра лі чыць пяць руб лёў на даб ра-
чын ны ра ху нак Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, а па вы ні ках 
пра ек та да дат ко вы пе ра вод бу дзе зроб лены за кож ную 
ра бо ту, на пі са ную на 9 і 10 ба лаў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Клас ныя на ві ны

У рас кла дзе дзе ся ці клас ні каў 
з'я віц ца чар чэн не

За цвер джа ны ты па вы ву чэб ны план для ўста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі на 2020/2021 на ву чаль-

ны год. Як рас тлу ма чы лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі, у ім ад бу дуц ца ня знач ныя зме ны ў 

коль кас ці ву чэб ных га дзін на вы ву чэн не асоб ных 

прад ме таў у 10 кла сах (у па раў на нні з ты па вым ву-

чэб ным пла нам 2019/2020 на ву чаль на га го да).

Змя нен ні звя за ны з аб наў лен нем змес ту агуль най ся-
рэд няй аду ка цыі, якое ажыц цяў ля ец ца па этап на, па чы на-
ю чы з 2015/2016-га. У на ступ ным на ву чаль ным го дзе па 
но вых пра гра мах бу дуць на ву чац ца ўжо дзе ся ці клас ні кі.

«Акра мя та го, з но ва га на ву чаль на га го да ў 10 кла сах 
бу дзе вы ву чац ца та кі прад мет, як «Чар чэн не». У су вя зі з 
тым, што вы ву чэн не геа гра фіі Бе ла ру сі ў 2019 го дзе бы ло 
пе ра не се на ў 9 кла сы, на яе за сва ен не ў 10 кла сах вы-
дзе ле на ад на га дзі на ў ты дзень. У 10-11 кла сах ты па вым 
ву чэб ным пла нам пра ду гле джа на вы ву чэн не ін фар ма ты кі 
на ба за вым (ад на га дзі на ў ты дзень) і па вы ша ным (тры 
га дзі ны ў ты дзень) уз роў нях», — ад зна чы лі ў ве дам стве.

Для 1—9 кла саў у ты па вым на ву чаль ным пла не змя нен-
няў у пе ра лі ку на ву чаль ных прад ме таў і коль кас ці га дзін на 
іх вы ву чэн не не ад бы ло ся. За ха ва на маг чы масць вы ву чэн ня 
асоб ных прад ме таў на па вы ша ным уз роў ні ў 8-9 (да про філь-
ная пад рых тоў ка) і 10-11 кла сах (про філь нае на ву чан не).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю пра па нуе 

аб мер ка ваць пра ект па ста но вы 

Саве та Мі ніст раў, які пра ду гледж-

вае ўвя дзен не аб ме жа ван няў 

на про даж бы лых у ка ры стан ні 

швей на га і тры ка таж на га адзен-

ня, фут ра вых вы ра баў, га лан та-

рэй ных та ва раў і абут ку ў ад ным 

ганд лё вым аб' ек це ра зам з но вы-

мі та ва ра мі.

Дзе ян не па ста но вы бу дзе рас паў-
сюдж вац ца на суб' ек ты, якія вя дуць 
роз ніч ны ган даль не хар чо вы мі бы лы-
мі ў ка ры стан ні і сто ка вы мі та ва ра мі. 
Згод на з пра ек там да ку мен та, да не-
хар чо вых бы лых у ка ры стан ні та ва раў 
ад но сяц ца вы ра бы з бач ны мі пры кме-
та мі на шэн ня, мыц ця, экс плу а та цыі аль-
бо на леж най якас ці, але без та вар ных 
цэт лі каў (эты ке так), а так са ма та ва ры, 
пры ня тыя па да мо ве па між ка мі сі я не-
рам і ка мі тэн там на ка мі сію.

Пра ект да ку мен та рас пра ца ва ны па 
пра па но ве кан цэр на «Бел легп рам», каб 
пры няць да дат ко выя ме ры па аб ме жа-
ван ні рэа лі за цыі на тэ ры то рыі кра і ны 
бы лых у ка ры стан ні не хар чо вых та ва-
раў лёг кай пра мыс ло вас ці. Па вод ле ін-
фар ма цыі кан цэр на, час ця ком у ганд-
лё вых аб' ек тах ра зам з та ва ра мі та ко га 
ты пу рэа лі зу юц ца сто ка выя та ва ры. Ар-
га ні за цыі і фі зіч ныя асо бы-ім пар цё ры, 
дэк ла ру ю чы сто ка выя та ва ры ў якас ці 

сэ канд-хэн ду, фак тыч на ўхі ля юц ца ад 
вы пла ты мыт ных пош лін на но выя га-
то выя вы ра бы (у ся рэд нім 15 пра цэн таў 
ад рэ аль най ца ны). Пры гэ тым дзе ю чыя 
ў Бе ла ру сі струк ту ры, якія вя дуць ап то-
вы і роз ніч ны ган даль сэ канд-хэн дам, 
у сва іх рэ клам на-ін фар ма цый ных ма тэ-
ры я лах на ват не ха ва юць, што част ка 
пра дук цыі, якая рэа лі зу ец ца, — но выя 
сто ка выя вы ра бы.

Іс тот нае па ве лі чэн не аб' ёмаў рэа лі за-
цыі та ва раў кштал ту сэ канд-хэнд у Бе ла-
ру сі за апош нія не каль кі га доў па цяг ну ла 
за са бой маш таб нае пе ра раз мер ка ван не 
рын ку — ад ай чын ных та ва раў да ім парт-
ных, а про даж сто ка вых та ва раў ра зам з 
сэ канд-хэн дам ства рыў ня роў ныя ўмо вы 
кан ку рэн цыі для ай чын ных вы твор цаў, 
ад зна чы лі ў ве дам стве. Аб ме жа ван ні на 
про даж у ад ным ганд лё вым аб' ек це сэ-
канд-хэн ду і но вых та ва раў, у тым лі ку 
сто ка вых, ство раць да дат ко выя ўмо вы 
для раз віц ця спра вяд лі вай кан ку рэн цыі 
па між ай чын ны мі і за меж ны мі вы твор ца-
мі та ва раў лёг кай пра мыс ло вас ці, лі чаць 
у мі ніс тэр стве.

Па вод ле звес так ганд лё ва га рэ ест-
ра, роз ніч ны ган даль не хар чо вы мі бы-
лы мі ў ка ры стан ні та ва ра мі на 1 кра са-
ві ка вя лі 928 суб' ек таў у 1198 кра мах.

Пра ект па ста но вы зна хо дзіц ца на 
сай це мі ніс тэр ства. Пра па но вы мож-
на на кі роў ваць на элект рон ны ад рас 
n.cherepovіch@mart.gov.by.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Вяс на ў Го ме лі — 

2020» да зво ліць у 

лю бым пунк це све ту 

азна ё міц ца з эка на-

міч ным па тэн цы я лам 

паўд нё ва-ўсход ня га 

рэ гі ё на Бе ла ру сі. Між-

на род ная вы стаў ка, 

на якой ле тась прад-

стаў ля лі пра дук цыю 

300 ай чын ных і за меж-

ных кам па ній і якую 

на ве да лі дэ ле га цыі з 

32 кра ін све ту, гэ тым 

ра зам пра цуе ў фар-

ма це між на род най вір-

туаль най плат фор мы.

Вы стаў ка да сяг нен няў 
рэ аль на га сек та ра эка но мі-
кі — ві зіт ная карт ка Го мель-
скай воб лас ці і ад но з са мых 
знач ных ме ра пры ем стваў 
рэ гі ё на. 20 га доў за пар яна 
аб' яд ноў вае прад пры ем ствы 
з роз ных кут коў све ту, за клі-
кае да ўдзе лу ўла ды, кі раў ні-
коў дып мі сій і ганд лё ва-пра-
мыс ло вых па лат.

У но вым фар ма це «Вяс-
на ў Го ме лі — 2020» прад-
стаў ле на тры ма асноў ны мі 
ан лайн-бло ка мі. Пер шы — 
«Дзе ла вая Вяс на» — прэ-
зен туе пра дук цыю і па слу гі 
прад пры ем стваў, пра па нуе 
ўдзел у вэ бі на рах, а так са-
ма дае маг чы масць пе ра-
гавораў па між па тэн цый ны мі 
парт нё ра мі ў фар ма це В2В.

Дру гая ан лайн-пля цоў-
ка — «Смач ная Вяс на» — 
аб' яд ноў вае прад стаў ні коў 
рэ ста ран на га біз не су, ка-
вяр няў і роз ніч на га ганд лю. 
На рэш це трэ ці блок — «Го-
мель ская Вяс на» — гэ та 
свое асаб лі вае ан лайн-свя та 

ра мес ні каў з роз ных кут коў 
Бе ла ру сі.

Но вы фар мат ра бо ты 
між на род на га пра ек та мо-
жа стаць для ўдзель ні каў 
вы дат най маг чы мас цю за-
ма ца ваць сваю ак тыў насць 
на ін тэр нэт-плат фор мах. 
У гэ тым упэў не ны ар га ні за-
та ры.

— Ці ка васць да вы стаў-
кі вы ка за лі ўжо больш за 
200 удзель ні каў з 12 кра ін 
све ту, ся род якіх Ра сія, Ка-
зах стан, Мал до ва, Сла ва кія, 
Сер бія, Гру зія, Гер ма нія, Ін-
дыя, Літ ва, — тлу ма чыць 
прэс-сак ра тар го мель ска-

га ад дзя лен ня Бе ла рус кай 

ганд лё ва-пра мыс ло вай 

па ла ты Іры на ТА КО Е ВА. — 
Прад пры ем ствы, якія ста лі 
ўдзель ні ка мі ан лайн-фо ру-
му, змаг лі прад ста віць ін-
фар ма цыю пра сваю ра бо ту 
ці раз мяс ціць ка мер цый ныя 
пра па но вы бяс плат на.

Ад нак, каб узяць удзел у 
вы стаў цы, мно гім да вя ло ся 
пе ра гле дзець ві зу а лі за цыю і 
на паў нен не сва іх сай таў. На 
не ка то рых з іх ін фар ма цыя 

па да ва ла ся толь кі на рус кай 
мо ве, ча го бы ло не да стат-
ко ва.

— Го мель скае ад дзя-
лен не Бе ла рус кай ганд лё-
ва-пра мыс ло вай па ла ты 
ства ры ла біз нес-ві зі тоў кі 
прад пры ем стваў, — да да ла 
Іры на Та ко е ва. — Збі ра лі 
ак ту аль ную ін фар ма цыю, 
да поў ні лі ма тэ ры я лы ан-
ке та ван ня БелГПП, да да лі 
рэ клам ныя ро лі кі і прэ зен-
та цыі. Бы ла рас пра ца ва на 
фор ма ка мер цый най пра-
па но вы, якая ад па вя дае па-
тра ба ван ням Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў Бе ла ру сі.

М н о  г і я  ўд з е л ь  н і  к і 
безумоў ным плю сам но ва-
га фар ма ту вы стаў кі лі чаць 
эка но мію срод каў на ар га ні-
за цыю ві зі ту.

За пы ты на рэ гіст ра цыю 
і ўдзел у фо ру ме ад прад-
пры ем стваў пра цяг ва юц ца. 
Та му ёсць на мер пра цяг нуць 
ра бо ту ан лайн-вы стаў кі і 
пас ля за пла на ва на га ра ней 
10 чэр ве ня.

Як ад зна чы ла ге не раль-

ны ды рэк тар Го мель ска га 

ад дзя лен ня Бе ла рус кай 

ганд лё ва-пра мыс ло вай 

па ла ты Ма ры на ФІ ЛО НА-

ВА, толь кі ў пер шы дзень 
ра бо ты вы стаў кі на пе ра-
га вор най пля цоў цы бы ло 
прад стаў ле на больш за 
100 прад пры ем стваў воб-
лас ці. За пра шэн не так са-
ма пры ня лі 13 ганд лё ва-
пра мыс ло вых па лат, сва-
бод ных эка на міч ных зон з 
12 кра ін. Мно гія за меж ныя 
кам па ніі да кан ца мая афі-
цый на не пра цу юць, але з 
не ка то ры мі па тэн цый ны мі 
парт нё ра мі ўжо на ла джа ны 
кан такт. У чэр ве ні ча ка ец ца 
яшчэ больш удзель ні каў.

Ця пер ар га ні за та ры ад-
зна ча юць па пу ляр насць 
вэ бі на раў як фор мы ста-
сун каў па між удзель ні ка мі. 
Ся род іх, на прык лад, вэ бі-
нар з удзе лам прад стаў ні-
ка іс пан ска га рэ ста ран на га 
біз не су, а так са ма вэ бі нар, 
пры све ча ны маг чы мас цям 
су пра цоў ніц тва па між ін ды-
ві ду аль ны мі прад пры маль ні-
ка мі Бе ла ру сі і Кі тая.

Між тым, пры дапамозе 
ан лайн-пля цоў кі больш за 
70 май строў-ра мес ні каў 
прад стаў ля юць вы ра бы з 
дрэ ва і ке ра мі кі, дзі ця чыя 
цац кі, дэ кор, по суд, упры-
га жэн ні і кас ме ты ку з на-
ту раль ным са ста вам. Прэ-
зен ту ец ца так са ма адзен не, 
прад ме ты ін тэр' еру і фер-
мер скія пра дук ты хар ча-
ван ня. Удзель ні кі вы стаў кі 
пад крэс лі ва юць, што мо гуць 
да ста віць сваю пра дук цыю ў 
лю бы пункт све ту.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

ВЯС НА Ў ФАР МА ЦЕ ВЭ БІ НА РА
Пе ра гаворы па тэн цый ных біз нес-па ртнё раў на ві дэа кан фе рэн цыі, вэ бі на ры 

і ан лайн-прэ зен та цыі пра дук цыі ра мес ні каў

Па той бок пры лаў ка

Про даж но вых та ва раў і бы лых 
у ка ры стан ні — асоб на?

Рэа лі за цыю но вых і ста рых адзен ня і абут ку 
ў ад ной кра ме пра па ну юць за ба ра ніць у Бе ла ру сі

Пішам разам!

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

У ГОД МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ — 
«#РАЗАМЗБАЦЬКАМІ»

1 чэр ве ня, у Дзень аба ро ны дзя цей і Су-

свет ны дзень баць коў, мо ладзь Пры ня-

мон ня дае старт рэс пуб лі кан ска му ма ла-

дзёж на му пра ек ту «#разамзбацькамі» — 

па доб ра ўпа рад ка ван ні дзі ця чых два ро-

вых пля цо вак сі ла мі баць коў і іх дзя цей 

ра зам з ва лан цё ра мі ру ху «Доб рае Сэр ца» 

і ра бот ні ка мі ЖКГ.

Іні цы я ты ва Гро дзен скай аб лас ной ар га ні-
за цыі БРСМ вы клі ка ла шы ро кі гра мад скі рэ-
за нанс, а пра ект, за ду ма ны як аб лас ны, быў 
пад тры ма ны на ўзроў ні кра і ны і ад ра зу на быў 
вы шэй шы ста тус.

Узяць удзел у ім мо жа кож ны ах вот ны. Га-
лоў ны дэ віз — не абы яка васць. Так, 1 чэр ве ня 
мо ладзь Гро дзен шчы ны доб ра ўпарад куе больш 
за 20 аб' ек таў.

На дзі ця чых пля цоў ках, дзе па пра цу юць 
«#разамзбацькамі», пра па ну ец ца ўста на віць 
таб ліч кі са сло ва мі па дзя кі гэ тым сем' ям.

ДА ДАТ КО ВЫЯ ЦЯГ НІ КІ
з'я вяц ца ў вы хад ныя дні па марш ру це 

Мінск — Брэст — Мінск, па ве да мі лі ў прэс-

цэнт ры ма гіст ра лі.

Так, з 29 мая пры зна ча ны цяг нік між рэ гі я-
наль ных лі ній эка ном-кла са № 690/681 Брэст — 
Мінск — Брэст ад праў лен нем з Брэс та ў 14.30 
і пры быц цём у Мінск у 18.27, ад праў лен нем з 
Мін ска ў 20.16 і пры быц цём у Брэст у 0.15. Цяг-
нік бу дзе кур сі ра ваць па пят ні цах і ня дзе лях, за 
вы клю чэн нем 3 лі пе ня. На гэ тую да ту ён бу дзе 
ад ме не ны і пры зна ча ны на 2 лі пе ня.

З 31 мая пры зна ча ец ца цяг нік між рэ гі я наль-
ных лі ній эка ном-кла са № 667/646 Мінск — 
Брэст — Мінск. Ён бу дзе ад праў ляц ца з Мін ска 
ў 11.44 і пры бы ваць у Брэст у 16.16, з Брэс та 
цяг нік ад пра віц ца ў 17.28 і пры бу дзе ў Мінск у 
22.18. Цяг нік бу дзе кур сі ра ваць па ня дзе лях.

«БАМ БІЎ» НА ДА ВЕ РЫ 
І НЯ ЎВАЖ ЛІ ВАС ЦІ

У ста лі цы за тры ма ны се рый ны мах ляр, 

ах вя ра мі яко га ста лі кі роў цы так сі.

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу звяр нуў ся 
адзін з так сіс таў, які па ве да міў, што клі ент яго 
пад ма нуў і не апла ціў па езд ку.

Вы свет лі ла ся, што за яў нік пры вёз клі ен та 
на ўка за ны ад рас, а той па ве да міў, што гэ та 
не кан чат ко вы пункт пры зна чэн ня. Муж чы на 
рас тлу ма чыў, што зой дзе да зна ё ма га, каб 
за браць па зы ча ныя гро шы, і вер нец ца. За ча-
кан не клі ент па абя цаў доб рую апла ту. По тым 
ён па пра сіў у кі роў цы 150 руб лёў, якія так са-
ма па абя цаў вяр нуць пас ля су стрэ чы са зна-
ё мым. Ад нак пас ля доў га га ча кан ня муж чы на 
так і не з'я віў ся.

У хо дзе апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры-
ем стваў су пра цоў ні кам мі лі цыі ўда ло ся ўста-
на віць асо бу муж чы ны. Ім ака заў ся 48-га до вы 
жы хар ста лі цы. Як па ве дам ляе ГУ УС Мін гар вы-
кан ка ма, ра ней ён так са ма здзейс ніў ана ла гіч-
ны ўчы нак: пад тым са мым вы гля дам па пра сіў 
у ін ша га кі роў цы так сі 150 руб лёў, якія пас ля 
не вяр нуў.

Як вы свет лі ла ся, гэ та не адзі ны спо саб кра-
дзя жу гро шай, што вы ка рыс тоў ваў муж чы на. 
Яшчэ ў ад на го так сіс та па да зра ва ны вы краў 
100 руб лёў з бар дач ка ма шы ны, па куль кі роў ца 
не звяр таў ува гі.

Уста ноў ле на, што ўся го жы ха ром ста лі цы 
бы лі вы кра дзе ны гра шо выя срод кі на су му 
больш за 400 руб лёў. Вя до ма, што іх ён па-
тра ціў на ўлас ныя па трэ бы.

Зла мыс нік зме шча ны ў іза ля тар ча со ва-
га ўтры ман ня. Ра ней ён ужо пры цяг ваў ся да 
кры мі наль най ад каз нас ці. Су пра цоў ні кі мі лі-
цыі пра вод зяць да лей шыя ме ра пры ем ствы па 
ўста наў лен ні па цяр пе лых, а так са ма да каз-
ван ні ін шых фак таў су праць праў най дзей нас ці 
муж чы ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


