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СУ ЧАС НЫХ 
ВЫ КЛI КАЎ

Бе ла русь i Ра сiя ма юць на мер 
пра доў жыць ума ца ван не двух ба ко ва га 

ўза е ма дзе ян ня па ўсiх на прам ках
Та кая да моў ле насць да сяг ну та 
ў час су стрэ чы Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 
Аляк санд ра Лу ка шэн кi з Прэ зi дэн там 
Ра сii Ула дзi мi рам Пу цi ным, 
якая ад бы ла ся 5 лю та га ў Со чы, 
па ве да мi ла прэс-служ ба бе ла рус ка га лi да ра.

Асноў ная ўва га ў час пе ра га во раў бы ла ўдзе ле на 
ма ю чым ад быц ца ў лю тым важ ным для бе ла рус ка-
ра сiй ска га ўза е ма дзе ян ня па дзе ям. У пры ват нас цi, 
лi да ры дзвюх дзяр жаў пад ра бяз на раз гле дзе лi па ра-
дак дня на ме ча на га на лю ты па ся джэн ня Вы шэй ша га 
дзяр жаў на га са ве та. Прэ зi дэнт Бе ла ру сi ад зна чыў, 
што па пя рэд не гэ ту тэ му ён аб мер ка ваў у Со чы з кi-
раў нi ком ра сiй ска га ўра да. «У нас бы ла маг чы масць 
су стрэц ца з прэм' ер-мi нiст рам Дзмiт ры ем Мядз ве дзе-
вым па ва шым да ру чэн нi. Мы пад ра бяз на га ва ры лi 
аб па ся джэн нi ВДС, а так са ма аб па ся джэн нi Са ве та 
Мi нiст раў Са юз най дзяр жа вы, якое прой дзе ў Ма гi лё-
ве», — кан ста та ваў кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы.

Ула дзi мiр Пу цiн пад крэс лiў важ насць пе ра га во-
раў з Прэ зi дэн там Бе ла ру сi на пя рэ дад нi па ся джэн ня 
Вы шэй ша га дзяр жаў на га са ве та. «Вель мi ра ды вас 
ба чыць, — ска заў ра сiй скi лi дар. — Нам ёсць аб чым 
па га ва рыць». Прэ зi дэнт Ра сii пра па на ваў па га ва рыць 
«на конт бя гу чых двух ба ко вых спраў i аб рэ гi я наль-
ных пы тан нях, а так са ма аб су мес ных на ма ган нях 
па ўма ца ван нi iн тэ гра цый ных пра цэ саў». З улi кам 
ма ю чых ад быц ца бе ла рус ка-ра сiй скiх ме ра пры ем-
стваў прэ зi дэн ты Бе ла ру сi i Ра сii ўзгад нi лi па зi цыi па 
шэ ра гу пы тан няў.

Лi да ры дзвюх кра iн па га дзi лi ся з тым, што не аб-
ход на аб' яд ноў ваць на ма ган нi ва ўмо вах су час ных 
вы клi каў. Акра мя та го, на пе ра га во рах Аляк сандр 
Лу ка шэн ка i Ула дзi мiр Пу цiн за кра ну лi пы тан нi мiж-
на род на га па рад ку дня, тэ му мiж на род най i рэ гi я-
наль най бяс пе кi.

Не каль кі га доў та му, ка лі мой ма лод шы 
сын яшчэ гу ляў у пя соч ні цы, яго ба бу-
лі на бы ва лі на рын ках сва іх рай цэнт раў 
роз ныя яр кія цац кі. Па да рун кі ўну ку ад 
іх звы чай на бы лі гу ма выя ці пласт ма са-
выя і вель мі пры го жыя, ад нак... Пас ля 
май го больш скру пу лёз на га ана лі зу, гэ-
тыя рэ чы ў ру кі ма ло га так і не трап ля лі. 
Су мнен ні вы клі ка лі ней кі не на ту раль на-
хі міч ны пах ад іх і не зу сім зра зу ме лая 
мар кі роў ка за меж на га вы твор цы. Мой 
сын быў та ды яшчэ да во лі ма лы і мог 
па каш та ваць цац ку на смак. Ме на ві та 
гэ та га я і ба яў ся, бо на ват пра да вец на 
рын ку не ве даў та го, якая фар ба на не-
се на на цац ку, а ад па вед ных да ку мен таў 
у прад пры маль ні ка не бы ло... Тое са мае 
мож на бы ло ска заць і пра тан ныя і яр кія 
прад ме ты адзен ня, якія пра да ва лі ся на 
рын ку.

Сё ле та сі ту а цыя з пра дук цы яй лёг кай пра-
мыс ло вас ці, якую пра да юць ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі на рын ках, зноў апы ну ла ся 
ў цэнт ры ўва гі. Па тра ба ван ні тэх ніч на га рэг-
ла мен ту Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за 
(ЕА ЭС), які па чаў дзей ні чаць яшчэ ў лі пе ні 2012 
го да, не ўспры ма юц ца ганд ля ра мі на ўра, асаб-
лі ва ты мі, для ка го звык ла пра ца ваць па «шэ-
рай» схе ме.

Умо вы ство ра ны
Усе па тра ба ван ні тэх ніч ных рэг ла мен таў 

Мыт на га са ю за (МС) цал кам вы ка наль ныя, 
за явіў учо ра на мес нік стар шы ні Дзяр жаў-
на га ка мі тэ та па стан дар ты за цыі Бе ла ру сі 
Сяр гей ІЎ ЛЕЎ на бры фін гу, які быў пры све-
ча ны пы тан ням па цвяр джэн ня ад па вед нас ці 
тэх рэг ла мен ту МС та ва раў легп ра ма, што рэа-
лі зу юц ца ІП на рын ках.

На яго по гляд, сён ня ство ра ны ўсе ўмо вы, 
каб нар маль на пра соў ваць пра дук цыю лег-
пра ма на рын кі ЕА ЭС, вы раб ляць гэ тую пра-
дук цыю на на шай тэ ры то рыі. «Та му той, хто 
хо ча нар маль на дзей ні чаць (а та кіх да стат ко ва 
шмат), бу дзе гэ та ра біць. Усе па тра ба ван ні 
вы ка наць са праў ды маг чы ма, а по тым ужо 
цы ві лі за ва на вы сту паць з гэ тай пра дук цы яй на 
рын ках», — пад крэс ліў прад стаў нік Дзярж стан-
дар та. Па вод ле яго слоў, спа жыў цы па він ны 
быць за ці каў ле ны ў на быц ці якас най пра дук-
цыі. «Усе мы па він ны куп ляць пра дук цыю, якая 
не пры ня се нам шко ды, якая бу дзе бяс печ ная 
і якой мы бу дзем ка рыс тац ца з за да валь нен-

нем, ка лі бу дзем у ёй ўпэў не ны», — за ўва жыў 
Сяр гей Іў леў.

Ра зам з тым ён ад зна чыў, што па куль нель-
га ска заць, што ін ды ві ду аль ныя прад пры маль-
ні кі ў поў най ме ры вы кон ва юць за ка на даў ства. 
Пры чы ны, на пэў на, бу дуць роз ны мі. Част ка 
прад пры маль ні каў усё ж та кі не да стат ко ва 
сур' ёз на ўспры мае ўсе па тра ба ван ні тэх ніч на га 
рэг ла мен ту, а нех та вы ка наў іх не кан чат ко ва. 
Сяр гей Іў леў за ўва жыў, што ў прад пры маль-
ні каў бы ла і ёсць маг чы масць атры маць усю 
не аб ход ную ін фар ма цыю. Ар га ні за цыі Дзярж-
стан дар та рэ гу ляр на аказ ва юць кан суль та цыі, 
у тым лі ку і пад час ма ні то рын гаў.

Па куль без жорст кіх пра ве рак
Сяр гей Іў леў па ве да міў, што на І паў год-

дзе ка мі тэ там не за пла на ва на пра вя дзен не 
пра ве рак прад пры маль ні каў на рын ках. У 
пла на вым па рад ку гэ та ра біць не бу дуць. Але 
спе цы я ліс ты збі ра юц ца ма ні то рыць сі ту а цыю. 
Бу дуць аба вяз ко ва на гля даць за ты мі, хто раз-
мя шчае на рын ках вя лі кія пар тыі пра дук цыі. 
Гэ та мо гуць быць не толь кі ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі. «Ме на ві та ў гэ тых вы пад-
ках, ка лі ўзні кае сі ту а цыя з па стаў кай та ва раў, 
якія не ад па вя да юць па тра ба ван ням, бу дуць 
пры зна чац ца па за пла на выя пра вер кі, і гэ тыя 
суб' ек ты бу дуць пра вя рац ца ў поў ным аб' ёме. 
Вось та кую так ты ку мы для ся бе пры ня лі», — 
пад крэс ліў Сяр гей Іў леў.

Па вод ле яго слоў, ча сам жа дан не атры маць 
мак сі маль ны да ход пе ра сіль вае аба вя за цель-
ствы ў да чы нен ні да та го, каб пра па на ва ны 
па куп ні кам та вар быў ле галь ны і ад па вя даў 
нор мам бяс пе кі. «Спра ва тут вы ключ на ў гро-
шах, ка лі ўзні кае эка на міч ны ін та рэс ку піць 
вель мі тан ны та вар і пра даць яго мак сі маль-
на до ра га. Гэ тая са мая мар жа, якая атрым лі-
ва ец ца пры та кой апе ра цыі, ча сам за сла няе 
во чы і вы хо дзіць на пер шае мес ца», — лі чыць 
спе цы я ліст.

Так са ма ён ад зна чыў, што ў на шай кра і не 
ство ра ны ап то выя струк ту ры, дзе мож на ле-
галь на на быць та вар для на ступ най рэа лі за-
цыі на рын ках і ў ганд лё вых цэнт рах. У гэ тых 
вы пад ках прад пры маль ні ку ўво гу ле не трэ ба 
кла па ціц ца аб пра вя дзен ні сер ты фі ка цыі або 
дэк ла ра ван ня ад па вед нас ці та ва раў лёг кай 
пра мыс ло вас ці. Па доб ныя ап то выя струк ту-
ры ство ра ны і ў ін шых кра і нах ЕА ЭС, імі мож-
на ка рыс тац ца. «Але прад пры маль нік — гэ та 
ча ла век, які вы бі рае свой шлях па во дзін, ён 

сам ар га ні зоў вае свой біз нес. Мы та ды яму 
га во рым: ар га ні зоў ва еш вы ключ на свой біз-
нес, ка лі лас ка, вы кон вай пра ві лы», — да даў 
Сяр гей Іў леў.

Са лід ныя ім пар цё ры 
но ва ўвя дзен не ві та юць

На мес нік мі ніст ра ахо вы зда роўя — га-
лоў ны дзяр жаў ны са ні тар ны ўрач Бе ла ру сі 
Ігар ГА ЕЎ СКІ лі чыць, што сур' ёз ныя па стаў-
шчы кі за меж ных та ва раў за ці каў ле ны ў пра вя-
дзен ні са ні тар на-гі гі е ніч най экс пер ты зы.

Ней ка га раз драж нен ня гэ тая пра цэ ду ра ні ў 
ка го не вы клі кае. «На су стрэ чах з кі раў ніц твам 
прад пры маль ніц кіх са юзаў, з прад стаў ні ка мі 
за меж ных кам па ній, якія пры яз джа юць на наш 
ры нак і жа да юць ганд ля ваць, мы ўсё даў но 
рас тлу ма чы лі, а яны па га дзі лі ся. І сур' ёз ныя 
па стаў шчы кі та ва раў пад трым лі ва юць гэ тую 
ме ру», — ад зна чыў на мес нік мі ніст ра.

Па вод ле яго слоў, та кая пад трым ка звя за-
на з тым, што ця пер час ця ком пад вы гля дам 
сур' ёз ных брэн даў мо гуць пра да вац ца фаль-
сі фі ка ва ныя та ва ры. «Гэ та не нар маль на, ка лі 
вя до мыя па стаў шчы кі вы му ша ны кан ку ры ра-
ваць з це ня вым рын кам, це ня вым вы твор цам. 
Та му яны за ці каў ле ны, каб са ні тар на-гі гі е ніч-
ная экс пер ты за бы ла, каб яе не аб ход на бы ло 
прай сці ўсім, і за ме жа мі рын ку за ста лі ся тыя 
прад пры маль ні кі, якія не хо чуць ганд ля ваць 
нар маль ным та ва рам», — па тлу ма чыў сі ту а-
цыю Ігар Га еў скі.

За бра ка ва лі 97 пар тый, 
дзе 48 — по суд

Са ні тар на-гі гі е ніч ная экс пер ты за і ін шыя 
ме ры па па цвяр джэн ні якас ці та ва раў па він ны 
іс на ваць для аба ро ны спа жыў цоў. Інакш нель-
га, бо ма ла ды біз нес бы вае вель мі жорст кім. 
«Ча сам ня ма мя жы ча ла ве чай сквап нас ці. І 
ка лі рап там за ма я чыць ней кая перс пек ты ва, 
што мож на пра да ваць лю бы та вар і атрым лі-
ваць звыш пры бы так, то су стра ка юц ца лю дзі, 
якіх не спы няе ні чо га. На ват зда роўе ча ла ве-
ка», — ка жа на мес нік мі ніст ра.

Уво гу ле экс пер ты за што дня вы яў ляе ў Бе-
ла ру сі ня якас ныя ім парт ныя та ва ры, якія да 
гэ та га на бы ва лі ся на рын ках. З мо ман ту пры-
няц ця па ста но вы №666 ад па вед ны мі служ ба мі 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя бы ло аформ ле на 
11,5 ты ся чы са ні тар на-гі гі е ніч ных за клю чэн-

няў. Спе цы я ліс ты вы яві лі 97 пар тый пра дук цыі, 
якая не ад па вя дае па каз чы кам бяс пе кі. Гэ та 
по суд, кас ме тыч ныя срод кі, хар чо вая пра дук-
цыя, та ва ры для дзя цей, вы ра бы, якія вы ка-
рыс тоў ва юц ца для піт но га во да за бес пя чэн ня. 
Па каз чы кі са праў ды ўраж ва юць, бо ся род за-
бра ка ва най не бяс печ най пра дук цыі вы яў ле на 
аж но 48 пар тый по су ду. «На жаль, вы му ша ны 
кан ста та ваць, што кож ны пра цоў ны дзень мы 
вы яў ля ем не стан дарт ную пра дук цыю», — ад-
зна чыў ён.

Экс пер ты за ўсім па кі шэ ні
Ка жу чы аб кош це пра цэ ду ры гі гі е ніч най 

экс пер ты зы, га лоў ны са ні тар ны ўрач рас тлу-
ма чыў, што сён ня гэ та пра цэ ду ра каш туе ад 
120 ты сяч да 170 ты сяч руб лёў. Гэ та ў тым вы-
пад ку, ка лі клі ен там пра да стаў ле ны ап ты маль-
ны на бор да ку мен таў. Зу сім ін шая сі ту а цыя 
склад ва ец ца, ка лі на экс пер ты зу пры но сяць 
амаль «шэ ры» та вар без ад па вед ных да ку мен-
таў. Ка лі для вы яў лен ня па ра мет раў бяс пе кі 
пра дук цыі не аб ход на пра во дзіць дэ та лё выя 
ла ба ра тор ныя да сле да ван ні, то кошт экс пер-
ты зы бу дзе вы шэй шы.

Ігар Га еў скі пад крэс ліў, што па ста но ва 
№666 ты чыц ца не толь кі та ва раў легп ра ма, 
але ўсіх та ва раў, якія мо гуць на нес ці шко ду 
зда роўю ча ла ве ка. Ад ра зу пас ля пры няц ця да-
ку мен та быў цэ лы шквал зва ро таў, пра ца ва лі 
га ра чыя лі ніі, пра во дзі лі ся круг лыя ста лы. Сён-
ня лю дзі па вод зяць ся бе спа кой на, та му што 
ўсе зра зу ме лі, для ча го гэ та бы ло зроб ле на.

ДА ВЕ ДА МА

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы Дзярж-
стан дар та, сён ня ў кра і не дзей ні чае да стат-
ко вая інф ра струк ту ра ор га наў па сер ты фі ка-
цыі вы ра баў лёг кай пра мыс ло вас ці (іх 26) і 
вы пра ба валь ных ла ба ра то рый (іх 38). Гэ тыя 
ла ба ра то рыі дзей ні ча юць не толь кі ў сіс тэ ме 
Дзярж стан дар та, але і на ба зе ар га ні за цый 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роў я, кан цэр на «Бел-
легп рам», а так са ма пры ват ных ар га ні за цый і 
струк тур без ве да мас най пад па рад ка ва нас ці. 
Адзі ны рэ естр ор га наў па сер ты фі ка цыі і вы-
пра ба валь ных ла ба ра то рый (цэнт раў) Мыт на га 
са ю за мож на ад шу каць на сай це Дзярж стан-
дар та Бе ла ру сі.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
Спіс вы пра ба валь ных ла ба ра то рый раз ме шча-

ны на на шым сай це zvіаzdа.bу

�

Спа жы вецСпа жы вец  ��

КУП ЛЯЦЬ І НЕ БА ЯЦ ЦА
Сер ты фі ка цыя та ва раў ро біц ца дзе ля ін та рэ саў пакупніка і пра вес ці яе ёсць усе маг чы мас ці

Ура чыс тая цы ры мо нія пе ра да чы эс та-
фе ты доб рых спраў ад Го да мо ла дзі 
Го ду куль ту ры ўчо ра ад бы ла ся ў Па-
ла цы куль ту ры го ра да Ма ла дзеч на. 
Кі не ма та гра фіс ты і тэ ат ра лы, біб лі-
я тэ ка ры і му зей шчы кі, рэ стаў ра та-
ры і ар хі тэк та ры са бра лі ся тут, каб 
па він ша ваць ма ла дзе чан цаў з та кой 
ад мет най мі сі яй.

У гэ ты ж дзень ад бы ла ся і вы яз ная ка ле гія 
Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі. Пад час яе 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра На тал ля КА ЧА-
НА ВА ад зна чы ла, што ра шэн не аб' явіць сё-
лет ні год Го дам куль ту ры — зна ка вая па дзея 
для ўсёй га лі ны. Гэ та да вер, які важ на апраў-
даць. Але тое, як прой дзе гэ ты год, за ле жыць і 
ад ін шых ве дам стваў, і ад уся го на сель ніц тва, 
та му што куль ту ру мож на раз гля даць у роз-
ных ас пек тах. «Сэнс Го да куль ту ры больш 
шы ро кі і за клю ча ец ца не толь кі ў пра вя дзен ні 
куль тур ных ме ра пры ем стваў, твор чых пра ек-
таў, — ад зна чы ла На тал ля Ка ча на ва. — Гэ та 
да ты чыц ца і куль ту ры па во дзін, і ад но сін адно 
да ад на го, і ін шых ба коў жыц ця».

Ві цэ-прэм' ер звяр ну ла ўва гу і на важ-
насць пад рых тоў кі ква лі фі ка ва ных кад раў 
у гэ тай га лі не, на тое, каб ма ла дыя спе-
цы я ліс ты бы лі за ці каў ле ны ў пра цяг нен ні 
кант рак таў на мес цах раз мер ка ван ня, каб 
не губ ля ла ся пе ра ем насць з най леп шы мі 
ста рэй шы мі май стра мі сва ёй спра вы. Для 
гэ та га як у рэ гі ё нах, так і ў ста лі цы трэ ба 
ства раць ад па вед ныя ўмо вы.

Мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Ба рыс 
СВЯТ ЛОЎ звяр нуў ува гу на цэ лы шэ раг 
праб лем, якія ёсць у га лі не і якія трэ ба па ста-
рац ца вы ра шыць сё ле та. Так, раз гля да ю чы 
працу му зе яў, ён ад зна чыў, што ім не аб ход на 
ак ты ві за ваць вы ста вач ную дзей насць. Мі-
ністр звяр нуў ува гу і на ад сут насць да стат ко-
вых фон дас хо ві шчаў. Але да даў, што ў гэ тым 

го дзе пла ну ец ца на быць рэ стаў ра цый нае і 
фон да вае аб ста ля ван не і пра вес ці рэ стаў-
ра цыю му зей ных прад ме таў.

Ба рыс Свят лоў ад зна чыў, што ле тась 
ска ра ці ла ся коль касць на вед валь ні каў тэ-
ат раў. Гэ тая праб ле ма, на яго дум ку, вы-
клі ка на не да стат ко ва гнут кай рэ пер ту ар най 
па лі ты кай. 

Вы клі кае не за да во ле насць у кі раў ні ка 
га лі ны куль ту ры і тое, як пра цуе на цы я наль-
ная кі на сту дыя «Бе ла русь фільм». «Яны не 
мо гуць вы зна чыц ца са сва і мі ідэй на-мас тац-
кі мі пры яры тэ та мі, — лі чыць Ба рыс Свят-
лоў. — Мно гія су пра цоў ні кі пры трым лі ва-
юц ца ста рых по гля даў і за ці каў ле ны толь кі 
ў тым, каб за сво іць гро шы». Та му пе рад 
«Бе ла русь філь мам» па стаў ле на за да ча: у 

пер шай па ло ве 2016 го да вый сці на бяс-
страт ную дзей насць.

Уво гу ле, стра ты пэў най коль кас ці чы та-
чоў, гле да чоў, слу ха чоў — гэ та, падкрэсліў 
міністр, пра лік на мес цах, у кож ным кан-
крэт ным вы пад ку. Нель га да пус каць та кія 
пра лі кі пры вы ка нан ні пра гра мы «Куль ту ра 
Бе ла ру сі» на 2016—2020 га ды.

На дум ку мі ніст ра, у су час ным гра мад-
стве, пе ра на сы ча ным ін фар ма цы яй, роз-
ны мі, ча сам су праць лег лы мі по гля да мі, не 
ха пае цэн зу ры, якая іс на ва ла ў са вец кі час. 
Хто б мог вы кон ваць яе функ цыю сён ня? 
З та кой за да чай спра ві лі ся б прад стаў ні кі 
твор чых са юзаў, лі чыць ён.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by

Ма ла дзе чан скі ра ён.

ДА ВЕР, ЯКІ ВАЖ НА АПРАЎ ДАЦЬ
Го ра ду Ма ла дзеч на пе рад алі эс та фе ту куль тур най ста лі цы 2016 го да
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