
У су бо ту, 2 чэр ве ня, на пло шчы Сва бо ды 

прой дзе Дзень Шве цыі — ён рас пач не 

шэ раг фес ты ва ляў, якія за хліс нуць бе-

ла рус кую ста лі цу на пра ця гу ўся го цёп-

ла га се зо на. Дзень Шве цыі ад бу дзец ца 

ў ме жах тыд ня гэ тай дзяр жа вы, які быў 

ад зна ча ны фо та вы ста ўкай, па ка зам мод 

і кі на фес ты ва лем.

Ар га ні за та ры абя ца юць раз на стай насць 

тэ ма тыч ных зон, дзе кож ны змо жа знай сці 

са бе за ба ву па гус це. Куль тур на-аду ка цый-

ная, дзі ця чая, аў та ма біль ная, ін дуст ры яль ная, 

спар тыў ная, ін фар ма цый ная пля цоў кі, зо на 

пры га жос ці, фуд корт па зна ё мяць мін чан і гас-

цей ста лі цы з куль ту рай і вы твор час цю гэ тай 

паў ноч най кра і ны.

Лю бы ах вот ны змо жа на ве даць май стар-

клас па тра ды цы ях свят ка ван ня ся рэ дзі ны 

ле та ў Шве цыі з гуль ня мі і пес ня мі, а так са ма 

раз ма ля ваць драў ля ныя фі гур кі. Мож на бу дзе 

так са ма па тра піць на ўрок швед скай мо вы і 

па спы таць шчас ця ў вік та ры не.

Ха рак тэр на, што на свя це бу дуць уста ноў-

ле ны спе цы яль ныя кан тэй не ры для сар та ван-

ня смец ця. А для зні жэн ня коль кас ці плас ты ку 

мож на бу дзе атры маць на фуд кор це на поі ва 

ўлас ныя куб кі. Той, хто возь ме ўдзел у кон-

кур сах, змо жа вый граць ку бач кі швед ска га 

ды зай ну шмат ра зо ва га вы ка ры стан ня.

Упры го жан нем свя та ста не зор ка швед скай 

поп-му зы кі Jеnnу frоm Асе оf Bаsе, якая вы сту-

піць з ве ча ро вым кан цэр там на га лоў най сцэ не 

ка ля Ра ту шы. На пра ця гу ж уся го дня ў Верх-

нім го ра дзе бу дуць гу чаць пес ні зна ка мі тых 

швед скіх вы ка наў цаў — АBBА і Rохеttе. Свя та 

для мін чан і гас цей ста лі цы ар га ні зуе Па соль-

ства Шве цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь су мес на з 

Мін скім га рад скім вы ка наў чым ка мі тэ там пры 

пад трым цы швед скіх і бе ла рус кіх кам па ній.

Да р'я КАС КО
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ЧЫМ ВЁС КА БА ГА ТАЯ...
На «Бе ла гра-2018» прад ста вяць са ма роб ныя трак та ры і апош нія аграр ныя тэх на ло гіі

Пра гра ма 
фес ты ва ляў:

Чэр вень

2 чэр ве ня — 

Шве цыя;

9 чэр ве ня — Ра сія;

16 чэр ве ня — 

Вя лі ка бры та нія.

Лі пень

21 лі пе ня — Эс то нія;

28 лі пе ня — Грэ цыя.

Жні вень

4 жніў ня — Літ ва;

5 жніў ня — Поль шча;

11 жніў ня — Ка рэя;

18 жніў ня — Укра і на;

25 жніў ня — Іта лія;

26 жніў ня — Ар ме нія.

Ве ра сень

1 ве рас ня — Гру зія;

15 ве рас ня — 

Мал до ва;

16 ве рас ня — 

Із ра іль;

22 ве рас ня — 

Азер бай джан.

Ар га ні за цыя пра цы, так ска заць, 

«до ма» спрас ці ла ся да двух кро-

каў. Але іх трэ ба зра біць, а не ціш-

ком кру ціц ца і на огул не пла ціць 

па да ткі. Указ кі раў ні ка дзяр жа вы 

№ 337, іс тот на па шы рыў пе ра лік 

ві даў дзей нас ці, якія фі зіч ныя 

асо бы ма юць пра ва ажыц цяў ляць 

без рэ гіст ра цыі ў якас ці ін ды ві ду-

аль на га прад пры маль ні ка.

Як рас тлу ма чы лі рэ дак цыі ў прэс-служ-

бе ста ліч най пад атко вай ін спек цыі, гэ ты 

пе ра лік ві даў дзей нас ці мае во сем час так. 

Да іх, у пры ват нас ці, ад но сяц ца:

— цы руль ніц кія і кас ме тыч ныя па-

слу гі, ма ні кюр, пе ды кюр;

— тын ко вач ныя, ма ляр ныя, шкля ныя 

ра бо ты, па крыц цё пад ло гі, аб лі цоў ван-

не сцен, аб клей ван не сцен шпа ле ра мі, 

му ра ван не (ра монт) пе чаў і ка мі наў;

— ака зан не па слуг па ды зай не ін-

тэр' ераў, гра фіч ным ды зай не, афарм-

лен ні (упры гож ван ні) аў та ма бі ляў;

— ра монт га дзін ні каў, абут ку;

— ра монт і пе ра цяж ка хат няй мэб лі 

з ма тэ ры я лаў за каз чы ка;

— збор ка мэб лі;

— вы твор часць адзен ня, га лаў ных 

убо раў, абут ку з ма тэ ры я лаў за каз чы ка;

— рас пра цоў ка вэб-сай таў, уста ля-

ван не (на ла да) кам п'ю та раў і пра грам-

на га за бес пя чэн ня.

Дзей насць у рам ках гэ та га ўка за 

ажыц цяў ля ец ца фі зіч най асо бай са-

ма стой на вы ключ на для гра ма дзян, 

якія на бы ва юць або якія вы ка рыс-

тоў ва юць та ва ры (ра бо ты, па слу гі) 

для аса біс тых мэт. Пры гэ тым не па-

тра бу юц ца рэ гіст ра цыя ў якас ці ін ды ві-

ду аль на га прад пры маль ні ка, вя дзен не і 

прад стаў лен не спра ва здач нас ці, вы ка-

ры стан не ка са ва га апа ра та.

Зда ва ла ся б, усё прос та, ад нак...

Ін спек цы яй МПЗ па го ра дзе Мін-

ску ў са ка ві ку бы ла пра ве дзе на ак цыя 

«За пла ці па да ткі — пра цуй сум лен-

на», вы ні кі якой па ка за лі, што знач ная 

коль касць фі зіч ных асоб не ле галь на 

аказ вае цы руль ніц кія па слу гі, па слу-

гі ма ні кю ру, зай ма ец ца аздаб лен нем 

па мяш кан няў (тын ко вач ныя, ма ляр-

ныя, шкля ныя ра бо ты, аб лі цоў ван не 

сцен і інш.). Ра бі лі яны гэ та «ў шэ рую» 

і не пла ці лі па дат каў на огул. 

Та му спе цы я ліс ты пад атко вай ін-

спек цыі звяр та юць ува гу вось на што. 

Усім фі зіч ным асо бам, якія жа да юць 

пра ца ваць у рам ках Ука за № 337, да 

па чат ку ажыц цяў лен ня дзей нас ці не-

аб ход на вы ка наць толь кі дзве ўмо вы. 

Па-пер шае, па даць у пад атко вы ор ган 

па мес цы рэ гіст ра цыі пісь мо вае па ве-

дам лен не з ука зан нем ві ду дзей нас ці, 

мес ца і пе ры я ду ажыц цяў лен ня. Дру-

гі крок і кан чат ко вы — вы пла ціць ад-

па вед ную су му па да тку толь кі за той 

ме сяц (пе ры яд), ка лі дзей насць ажыц-

цяў ля ла ся.

Стаў кі адзі на га па да тку па го ра-

дзе Мін ску ўста ноў ле ны ра шэн нем 

Мінскага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 

ад 30.03.2018 г. № 29 і ў ме сяц скла да-

юць, на прык лад:

— цы руль ніц кія і кас ме тыч ныя па-

слу гі, ма ні кюр, пе ды кюр — 99 руб лёў;

— тын ко вач ныя, ма ляр ныя, шкля ныя 

ра бо ты, ра бо ты па ўлад ка ван ні па крыц-

цяў пад ло гі і аб лі цоў ван ні сцен, аб клей-

ван не сцен шпа ле ра мі, му ра ван не (ра-

монт) пе чаў і ка мі наў — 117 руб лёў.

Больш пад ра бяз ную ін фар ма цыю 

мож на атры маць па ста ліч ных тэ ле-

фо нах: 189 (ста цы я нар ная сет ка), 

229 79 79.

Сяр гей КУР КАЧ
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Аляк сей Баг да наў ад зна-

чыў, што сён ня ў раз віц цё 

сель скай гас па дар кі ўклад-

ва юц ца вя лі кія рэ сур сы, 

а тэх на ло гіі, якія пра па нуе 

на ша дзяр жа ва, і да сяг нен-

ні аграр най на ву кі за па тра-

ба ва ныя на між на род ным 

рын ку.

«Мы ўскла да ем вя лі кія 

над зеі на вы стаў ку «Бе л-

агра-2018». Ча ка ем на-

плыў на вед валь ні каў з кра-

ін ЕАЭС, СНД. Тра ды цый на 

вы стаў ка пры но сіць доб рыя 

ды ві дэн ды для Бе ла ру сі. Мы 

зной дзем но выя шля хі для 

на рошч ван ня аб' ёмаў экс-

пар ту сель гас пра дук цыі, бе-

ла рус кіх тэх на ло гій», — ад-

зна чыў кі раў нік упраў лен ня.

Так са ма ён рас ка заў, што 

за мі ну лы год та ва ры бе ла-

рус кай мяс ной і ма лоч най 

пра дук цыі ў су куп нас ці бы-

лі экс пар та ва ныя ў 70 кра ін 

све ту. «На кі ра ва насць на шай 

эка но мі кі на ды вер сі фі ка цыю 

экс пар ту пра цуе і бу дзе пра-

соў вац ца. У пер шым квар-

та ле сё ле та мы на рас ці лі 

экс парт та ва раў у кра і ны за 

вы клю чэн нем Ра сіі на 34 % 

больш да ўзроў ню мі ну ла га 

го да. Мы спа дзя ём ся, што 

вы стаў ка па спры яе рос ту аб'-

ёмаў па ста вак», — па ве да міў 

Аляк сей Баг да наў.

Вя ду чы фо рум аг ра ры яў 

«Бе ла гра-2018» прой дзе ў 

аг ра га рад ку Шчо мыс лі ца, 

не да лё ка ад ста лі цы, з 5 па 

10 чэр ве ня. Ча ка ец ца што 

сё ле та на фо рум пры едуць 

536 кам па ній з 28 кра ін 

све ту (летась іх бы ло 507 

з 25 кра ін). 

Як па ве да міў на мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра 

кам па ніі «Мінск экс па», ды-

рэк тар вы стаў кі «Бе ла гра-

2018» Аляк сандр МА КАЎ-

ЧЫК, на ме ра пры ем стве бу-

дуць прад стаў ле ны тэх ні ка, 

тэх на ло гіі і аб ста ля ван не для 

сель ска гас па дар чай вы твор-

час ці, фер мер скіх і цяп ліч-

ных гас па да рак, аг ра хі мія, 

срод кі ахо вы рас лін і гле баў, 

кар ма выя да баў кі, ветп рэ па-

ра ты і ме ды ка мен ты, ры бац-

кая вёс ка. Асоб ную за лу зой-

ме экс па зі цыя «Бел пра дукт» 

у якой пры муць удзел 114 вя-

ду чых вы твор цаў хар чо вай 

пра дук цыі кра і ны. Па сло вах 

Аляк санд ра Ма каў чы ка, так-

са ма сёлета ма лыя фер мер-

скія гас па дар кі прад ста вяць 

мі ні-тэх ні ку ўлас най вы твор-

час ці — 17 адзі нак са ма роб-

ных трак та роў. 

Усе ах вот ныя змо гуць 

бяс плат на ад пра віц ца на 

вы стаў ку — для на вед валь-

ні каў бу дзе ар га ні за ва ны 

транс фер са стан цыі мет ро 

Ма лі наў ка ў Мін ску да Шчо-

мыс лі цы. Ад туль кож ныя 

паў га дзі ны бу дзе ад праў ляц-

ца бяс плат ны аў то бус.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  

АЭС бу дуць ахоў ваць 
комп лек сы «Тор-М2»

Сён ня не па да лё ку ад Аст раў ца быў ура чыс та ад кры ты 

ва ен ны га ра док 1146-га гвар дзей ска га зе ніт на га ра кет на га 

пал ка. Ён бу дзе пры кры ваць Бе ла рус кую АЭС з па вет ра. 

Стан цыя зна хо дзіц ца ад сюль у зо не пра мой бач нас ці. Полк 

уз бро е ны зе ніт ны мі ра кет ны мі комп лек са мі «Тор-М2», якія 

зу сім ня даў на па сту пі лі ў ар мію. Уся го ад на та кая ма шы на 

здоль ная ад на ча со ва зні шчыць да вась мі цэ ляў.

— Полк на паў ноч на-за ход нім кі рун ку вы кон вае за да чы 

пры крыц ця па вет ра най пра сто ры Бе ла ру сі, — па ве да міў 

мі ністр аба ро ны краіны Анд рэй РАЎ КОЎ. — Пад час 

ра бо ты агуль най сіс тэ мы про ці па вет ра най аба ро ны полк 

бу дзе ажыц цяў ляць фі зіч нае пры крыц цё атам най элект-

ра стан цыі, якая ўво дзіц ца ў экс плу а та цыю ў на ступ ным 

го дзе. Ча му для ўзбра ен ня вы бра ны ме на ві та комп лек сы 

«Тор-М2»? Гэ ты кі ру нак мы лі чым ад ным з са мых важ ных. 

І ла гіч на, што яго аба ра няе най ноў шая зброя.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



Культ асве таКульт асве та  

Заспявай, пту шач ка!Заспявай, пту шач ка!
Стар та ваў на цы я наль ны ад бор 
на дзі ця чае «Еў ра ба чан не»

Бел тэ ле ра дыё кам па нія аб вяс ці ла аб па чат ку прыёму 

за явак на ад бо рач ны тур дзі ця ча га кон кур су пес ні 

«Еў ра ба чан не-2019». На га да ем, сё ле та між на род-

ны твор чы фо рум прой дзе ў Мін ску пад дэ ві зам 

Lіght Up! («За паль вай!»).

Прад ста віць на шу кра і ну ў пе сен ным кон кур се змо гуць 

юныя ар тыс ты, якім на да ту пра вя дзен ня шоу — 25 ліс-

та па да — бу дзе не менш за 9 і не больш за 14 га доў. Да 

ад бо ру да пус ка юц ца як бе ла ру сы, так і за меж ні кі — але 

з умо вай, што яны па ста ян на жы лі ў Бе ла ру сі як мі ні мум 

2,5 го да. Што да кон курс най пес ні, то больш чым на па ло ву 

яна му сіць быць на бе ла рус кай або рус кай мо ве (за меж най 

да пус ка ец ца не больш як 40 % агуль на га аб' ёму тэкс ту) 

і не быць ка мер цый на рэа лі за ва най або пуб ліч на вы ка на-

най да 1 мая бя гу ча га го да.

За яў кі з па мет кай «На дзі ця чы кон курс пес ні «Еў ра ба-

чан не» пры ма юц ца ў вы гля дзе каш тоў ных бан дэ ро ляў на 

ад рас 220014, г. Мінск, вул. Ма ка ён ка, 9. Апош ні дзень 

пры ёму за явак — 29 чэр ве ня, а ўжо да 7 лі пе ня жу ры 

вы зна чыць ад 7 да 10 фі на ліс таў на цы я наль на га ад бо ру. 

Хто ж у ім пе ра мо жа, ста не вя до ма пад час га ла-кан цэр та, 

які ад бу дзец ца ў ве рас ні, — тэ ле гле да чы і пра фе сі я на лы 

му зыч най сфе ры ра зам вы бе руць прад стаў ні ка Бе ла ру сі 

на дзі ця чым «Еў ра ба чан ні-2018». Да рэ чы, на ша кра і на 

ўдзель ні чае ў дзі ця чым кон кур се з мо ман ту яго за сна ван ня 

ў 2003 го дзе і, у ад роз нен не ад да рос ла га шоу, мае вель мі 

доб рыя вы ні кі. У скар бон цы бе ла ру саў — дзве пе ра мо гі 

(2005 і 2007 га ды), ад но дру гое і два трэ ція мес цы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



ЗдарэннеЗдарэнне  

Прад пры маль ніц тваПрад пры маль ніц тва  

Сель ская гас па дар ка ста но віц ца ад ным з драй ве раў 

эка но мі кі ЕА ЭС і кра ін пост са вец кай пра сто ры. Пра 

гэ та па ве да міў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня знеш-

не эка на міч най дзей нас ці Мін сель гас хар ча Аляк сей 

БАГ ДА НАЎ пад час прэс-кан фе рэн цыі, пры све ча най 

ар га ні за цыі вы ста ўкі «Бе ла гра-2018». Па вод ле яго 

слоў, пе ры яд стаг на цыі на рын ках сель скай гас па-

дар кі СНД і ЕА ЭС па сту по ва за кан чва ец ца.

На дзень у кра і ну «Аб бы», 
Карл са на і ла ка ніч на га ды зай ну

У Мін ску стар ту юць Дні на цы я наль ных куль тур

НЕ ІП, А ПРОС ТА ЦЫ РУЛЬ НІК, 
ТЫН КОЎ ШЧЫК, ЗБОР ШЧЫК...

Дзей насць ра бот ні каў цал кам 
маг чы мая без рэ гіст ра цыі 
ў якас ці ін ды ві ду аль на га 

прад пры маль ні ка. 
Але па да ткі трэ ба пла ціць

Скраў ма шы ну, 
па куль гас па дар спаў

У Пер ша май скі РУ УС г. Мін ска па сту пі ла за ява ад жы-

ха ра ра ё на аб кра дзя жы транс парт на га срод ку. 

Супра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га вы шу ку знай-

шлі зла мыс ні ка і ўста на ві лі аб ста ві ны зла чын ства.

Два су се ды ў ква тэ ры до ма па ву лі цы Бя ля е ва рас пі ва лі 

спірт ныя на поі. На пя рэ дад ні адзін муж чы на пра сіў у дру го га 

ма шы ну ў ча со вае ка ры стан не, ад нак атры маў ад мо ву. Доб-

ра пад піў шы, гас па дар аў та ма бі ля за снуў, а яго та ва рыш ска-

рыс таў ся сі ту а цы яй, вы краў клю чы ад ма шы ны і па ехаў за бі-

раць сваю жон ку з пра цы. Але да ехаць да мес ца пры зна чэн ня 

яму пе ра шко дзі лі су пра цоў ні кі ДАІ, якія пры цяг ну лі муж чы ну 

да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці за кі ра ван не аў та ма бі лем у 

ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. А паз ней уста на ві лі і тое, што 

ма шы на лі чыц ца скра дзе най, бо да та го ча су гас па дар транс-

парт на га срод ку ўжо пра чнуў ся, вы явіў пра па жу і па ве да міў 

у мі лі цыю. Зло дзей, 36-га до вы не пра цу ю чы жы хар ста лі цы, 

ужо не ад на ра зо ва пры цяг ваў ся да кры мі наль най ад каз нас ці 

за ма ё мас ныя зла чын ствы і не за кон ны аба рот нар ко ты каў. 

На гэ ты раз зла мыс ні ку мо жа па гра жаць ад каз насць у вы гля-

дзе аб ме жа ван ня або па збаў лен ня во лі да пя ці га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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