
9

29 лістапада 2019 г. № 47 (532)

Штотыднёвы Штотыднёвы 
дадатак дадатак 
газетыгазеты

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

стар. 14

Фота БелТА.
стар. 3

На ва цыі 
для раз віц ця

Якія зме ны ад бы ва юц ца 
ў Ар шан скім ра ё не? стар. 16

Пля цоў ка 
су пра цоў ніц тва

Па глыб лен не ін тэ гра цый ных 
пра цэ саў і ак ту а лі за цыя 
Кан цэп цыі да лей ша га 
раз віц ця СНД у цэнт ры ўва гі 
пар ла мен та ры яў. стар. 2

Шанц 
на ра бо ту

Дае ка мі сія па ка ар ды на цыі 
ра бо ты па са дзей ні чан ні 
за ня тас ці на сель ніц тва 
на Уз дзен шчы не. стар. 15

У Брэс це прай шоў 
пер шы рэ гі я наль ны 
фо рум 
прад пры маль ніц тва.

Дзе ла вое 
ася род дзе

стар. 15

ТЭ МА ТЫД НЯ

Хар чо вая не за леж насць дзяр жа вы ацэнь ва ец ца 
па дзе ся ці гру пах пра дук таў: збож жа, ма ла ко, 
мя са, цу кар, алей, буль ба, ага род ні на, 
са да ві на і яга ды, яй кі, ры ба. Яны вы зна ча ны 
ў за цвер джа най Са ве там Мі ніст раў Дакт ры не 
на цы я наль най хар чо вай бяс пе кі Бе ла ру сі 
да 2030 го да. На прак ты цы кло пат аб хар чо вай 
бяс пе цы жы ха роў на шай кра і ны пра яў ля ец ца 
ў ства рэн ні ста бі лі за цый ных фон даў. У Бе ла ру сі 
яны за клад ва юц ца што год.

Чым ад роз ні ва ец ца бяс пе ка 
ад не за леж нас ці?

Уня сём яс насць у ра зу мен не гэ тых па няц цяў. 
У ад па вед нас ці з вы шэй на зва най Дакт ры най хар-
чо вая бяс пе ка азна чае стан эка но мі кі, пры якім 
не за леж на ад уплы ву кан' юнк ту ры між на род ных 
рын каў і ін шых знеш ніх фак та раў жы ха рам усёй 
кра і ны га ран ту ец ца да ступ насць хар ча ван ня ў 
коль кас ці, не аб ход най для ак тыў на га і зда ро ва-
га жыц ця, спа жы ван не асноў ных пра дук таў на 
ра цы я наль ным уз роў ні.

Хар чо вая ж не за леж насць — гэ та мак сі маль-
ная аў та ном насць і эка на міч ная за мож насць на-
цы я наль най хар чо вай сіс тэ мы, яе здоль насць 
пры ста соў вац ца да кан' юнк ту ры су свет на га рын-
ку пры ра цы я наль ным вы ка ры стан ні вы твор ча га 
па тэн цы я лу аг ра пра мыс ло ва га комп лек су і ак-
тыў най знеш не эка на міч най дзей нас ці.

Уз ро вень — 
ап ты міс тыч ны

Згод на з той жа дакт ры най, хар чо вая не за-
леж насць дзяр жа вы мо жа мець не каль кі ўзроў-
няў. Ап ты міс тыч ным з'яў ля ец ца ўзро вень хар-
чо вай не за леж нас ці, да стат ко вы для за бес пя-
чэн ня па трэб унут ра на га рын ку за кошт 
улас най вы твор час ці на 80-85 %, 
ім пар ту — 15—20 %.

ЗА ПАС ГА РАН ТУЕ 
СТА БІЛЬ НАСЦЬ

Ста бі лі за цый ныя фон ды за кла дзе ны. З чым бу дзем зі мой?

Ге роі гэ та га ма тэ ры я лу на ўлас ным 
во пы це да каз ва юць, што біз нес у ма лых 
на се ле ных пунк тах мае бу ду чы ню. 
Без умоў на, прад пры маль ні кам з сель скай 
мяс цо вас ці не аб ход на больш ува гі 
і пад трым кі. Але знач насць іх дзей нас ці 
не ма ла важ ная. Яны не толь кі раз ві ва юць 
са ма за ня тасць, але і ства ра юць но выя 
ра бо чыя мес цы. Дзе і якім чы нам, 
чы тай це ў рэ парт ажы ка рэс пан дэн та 
«МС».

ВОК НЫ Ў БУ ДУ ЧЫ НЮ
У вы твор чым па мяш кан ні ў вёс цы 

За ру дзі чы кі піць ра бо та. Су пра цоў ні кі 
прад пры ем ства па ства рэн ні эка ла гіч ных 
шкло па ке таў кан стру ю юць, вы мя ра юць, 

шлі фу юць драў ля ную «апра ву» для бу ду-
чых акон. Ад на з за сна валь ні каў фір мы 
Аляк санд ра ЧЫ ЖЭЎ СКАЯ, су стра ка ю чы 
жур на ліс таў, удак лад няе, што яе вы твор-
часць асаб лі вая — вы со ка тэх на ла гіч ная.

Усё па ча ло ся з ся мей на га біз не су — 
звы чай най ста ляр кі, у якой баць ка Аляк-
санд ры вы раб ляў мэб лю, дзве ры. По тым 
прый шла ідэя да даць у асар ты мент яшчэ 
якія-не будзь рэ чы. «Па чу лі пра шко лу ў 
Ка ма ро ве, за ха це ла ся па ву чыц ца, атры-
маць но выя ве ды, су вя зі. Як раз мы ме лі 
дум ку за няц ца драў ля ны мі вок на мі, — рас-
каз вае прад пры маль нік. — Гэ та эка ла гіч ны 
пра дукт, і ў на шым рэ гі ё не (Смар гон шчы-
на. — «МС») быў толь кі адзін іх вы твор-
ца, які пра ца ваў на экс парт. Мы вы ра шы лі 
па спра ба ваць».

З ця гам ча су той адзі ны вы твор ца з кан-
ку рэн та пе ра тва рыў ся ў парт нё ра. Па сло-
вах Аляк санд ры, шко ла ў Ка ма ро ве ста ла 
штурш ком, які да па мог зра зу мець: два ма-
лень кія біз не сы мо гуць пра ца ваць ра зам. 
«Мы ме лі неш та ад но, яны — дру гое. Пра-
цу ю чы ра зам, ця пер мы да паў ня ем ад но 
ад на го», — ка жа жан чы на.

Аляк санд ра па каз вае пры го жыя 
драў ля ныя ра мы і ад зна чае, што амаль 
90 пра цэн таў пра дук цыі ідзе на экс парт — 
у асноў ным на ра сій скі ры нак. «Гэ та да-
ра гія вок ны. Сы ра ві на да ра гая. Ро бім іх 
з якас на га бру су, які сам па са бе каш туе 
шмат. Да дай це апра цоў ку, фур ні ту ру 
(яна вы ключ на ня мец кая), якас-
ныя па крыц ці», — тлу ма чыць 
прадпрымальнік.

СВАЯ СПРА ВА

ТА КІ РОЗ НЫ БІЗ НЕС
БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

Знай сці ад ка зы Знай сці ад ка зы 
на свае пы тан ніна свае пы тан ні

Да па мо жа тра ды цый ная су бот няя 
пра мая лі нія.

Гэ тым ра зам ад ка зы да па мо жа знай-
сці стар шы ня Мінск ага аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў На тал ля ЯКУ БІЦ-
КАЯ. Звярнуцца са сва ім пы тан нем да 
На тал лі Вік та раў ны мож на ў су бо ту, 
30 ліс та па да, з 9.00 да 12.00 па тэ ле фо не 
(8 017) 500-41-60.


