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• МАРГ: ін фля цыя па 

вы ні ках го да не пе ра вы-

сіць 6 %.

• Бел ка ап са юз сёлета 
за ку піў у на сель ніц тва ў 
сем ра зоў больш чар ніц, 
чым у 2017 го дзе.

• ХІ ІІ Бе ла рус кі між-

на род ны ме ды я фо рум 

«Парт нёр ства ў імя бу-

ду чы ні: ліч ба вы па ра дак 

для ме ды яп рас то ры» 

прой дзе 11—14 ве рас ня 

ў Мін ску і Мін скай воб-

лас ці.

• Тэ ры то рыю На ва по-
лац ка пла ну юць па вя лі-
чыць за кошт част кі зя мель 
По лац ка га ра ё на.

• Ста рыя і пус ту ю чыя 

да мы ў Бе ла ру сі бу дуць 

пра да ваць па ры нач ным 

кош це.

КОРАТКА

ДАДАТКОВАЯ 
АДУКАЦЫЯ 
МОЖА СТАЦЬ 
АСНОЎНАЙ

ЯК ГЭТА, 
ЧЫТАЦЬ НАВІНЫ 
Ў ЭФІРЫ?

Ле а нід АН ФІ МАЎ, 

стар шы ня Ка мі тэ та 

дзяр жаў на га кант ро лю:

«З 2019 го да за мест пла на вых 
пра ве рак у кра і не ўво дзіц ца 
но вая фор ма кант ро лю — 
вы ба рач ныя пра вер кі, 
за сна ва ныя на сіс тэ ме ацэн кі 
ры зы кі ўчы нен ня суб' ек там 
гас па да ран ня пра ва па ру шэн няў 
і вы со кай сту пе ні іх 
не га тыў ных на ступ стваў. 
Тэ ма ска ра чэн ня пра ве рак 
суб' ек таў гас па да ран ня 
ўжо даў но аб мяр коў ва ец ца 
як у гра мад стве, 
так і ў ор га нах 
дзярж кі ра ван ня. Ажыц цяў ляць 
пра вер кі без да стат ко вых 
пад стаў — зна чыць, 
стрым лі ваць раз віц цё біз не су, 
дзе ла вой іні цы я ты вы. 
Ры зы ка-ары ен та ва ны ме тад 
пра ве рак за сна ва ны на тым, 
ці ёсць у суб' ек та гас па да ран ня 
па тэн цый ныя па гро зы 
ўзнік нен ня па за штат ных 
сі ту а цый, звя за ных 
з па ру шэн нем за ка на даў ства 
ў гас па дар чай і эка на міч най 
сфе рах».
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ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

За да ча — 
пад рых та ваць 
да пен сіі...

Цэнтр са цы яль ных пра ек таў 
хо ча аб' яд наць біз нес 
і кло пат пра лю дзей

Што мы ро бім, ка лі су ты ка ем ся з якой-не будзь 

са цы яль най праб ле май, ня хай гэ та бу дзе 

рас паў сюдж ван не нар ка ма ніі, скла да нас ці 

з пра ца ўлад ка ван нем для лю дзей з ін ва лід нас цю 

або эка ла гіч ныя праб ле мы? Яшчэ ў па чат ку 

мі ну ла га го да Між на род нае агенц тва са цы яль ных 

і мар ке тын га вых да сле да ван няў (МАСМД) пра вя ло 

апы тан не жы ха роў бе ла рус кіх га ра доў. Ака за ла ся, 

больш за па ло ву га ра джан (62,8 %) лі чаць, што трэ ба 

звяр тац ца ў дзяр жаў ныя ор га ны, якія па він ны 

вы ра шыць да дзе ную праб ле му. І вель мі мно гія 

з гэ тых больш чым 60 % апы та ных 

ін шых шля хоў па прос ту не ба чаць.

Трэ ця га ве рас ня ў Бе ла ру сі ад-

зна чы лі па мят ную да ту, пры све-

ча ную вядомаму пісьменніку.

— Баць ка вель мі лю біў збі раць у ся-
бе до ма гас цей, — так згад вае Але ся 

Ада мо ві ча яго дач ка На тал ля. Пісь-
мен нік ні ко лі не ўжы ваў спірт но га, піў 
за мест яго ма ла ко ці ке фір і «п'я неў» 
ад стасункаў з ці ка вы мі яму людзь мі.

— Мы за га дзя рых та ва лі ся да свя та, 
іш лі на ба зар, куп ля лі там усё, чым мож-
на бы ло па ра да ваць гас цей, — ка жа 
На тал ля. — У ся мей ным ко ле ад зна ча лі 
дзень на ра джэн ня 3 жніў ня, ка лі баць-
ка з'я віў ся на свет. А вось афі цый на 
свят ка ва лі ме на ві та 3 ве рас ня — да та, 
якую пры ду ма ла для яго ма ці, каб вы-
ра та ваць ад зго ну ў Ня меч чы ну. Яшчэ 
і па ма ла дзі ла сы на на год.

У гос ці да Але ся Мі хай ла ві ча на яго 
мін скую ква тэ ру пры хо дзі лі бліз кія сяб-

ры, тыя, з кім ён быў зна ё мы па ін сты-
ту це, твор чым жыц ці. Жа да ным гос цем 
быў пісь мен нік Ва сіль Бы каў, з якім 
вель мі сяб ра ваў Ада мо віч. Пры хо дзіў 
ве тэ ран вай ны, па эт На вум Кіс лік, з 
якім яшчэ зу сім ма ла ды Алесь ву чыў ся 
на філ фа ку, па эт, пе ра клад чык Ва лян-
цін Та рас, вя до мы фо та май стар Яў ген 
Кок тыш, мас тацт ва знаў ца Ула дзі мір 
Бой ка, на адзін з юбі ле яў за ві та лі кі-
на рэ жы сёр-да ку мен та ліст Вік тар Да-
шук і сак ра тар ЦК Кам пар тыі Бе ла ру сі 
па ідэа ло гіі бы лы лёт чык Аляк сандр 
Кузь мін, які пад трым лі ваў Ада мо ві ча 
і Бы ка ва. Заў сё ды пры хо дзі ла шмат 
сва я коў з бо ку Ада мо ві чаў і Ты чын.

Тыя ім гнен ні за ста лі ся ў ся мей ным 
аль бо ме ра зам з вы раз ка мі з лі та ра-
тур ных ча со пі саў і га зет, дзе Але ся 
Ада мо ві ча сар дэч на він-
ша ва лі ка ле гі.

З днём на ра джэн ня, 
Алесь Мі хай ла віч!

Раз гар ні ся, ду ша!Раз гар ні ся, ду ша!

Пра гар ма ніс таў з вёс кі Мер ку ла ві чы Ва сі ля КАЗ ЛО ВА і Лю боў 
ГАЛУБІЦ КУЮ ве дае, ба дай, кож ны жы хар Ча чэр ска га ра ё на. Ня гле-
дзя чы на ад сут насць пра фе сій най аду ка цыі, яны ста лі са праўд ны мі 
вір ту о за мі іг ры на гэ тым ін стру мен це і на ват па пу ляр ны мі ар тыс та мі 
свай го рэ гі ё на: без Ва сі ля і Лю бо ві не пра хо дзіць ні вод нае вяс ко вае 
свя та аль бо фес ты валь. Пра та кіх та лен таў ка жуць: му зы кі ад Бо га. 
На ват не ве рыц ца, што яны не ве да юць нот, іг ра юць толь кі на слых і па 
па мя ці. Дзя ку ю чы ду э ту — а Ва сіль і Лю боў час та ра зам (як на гэ тым 
здым ку) вы кон ва юць на род ныя най гры шы, пес ні, тан цы — за ха ва ла ся 
і «Мер ку ла віц кая кадрыля», шэ дэўр бы та вых тан цаў Па сож жа.

Ва сіль Каз лоў пер шы раз узяў у ру кі гар мо нік у пя ці га до вым уз рос це, 
бо ў баць коў скім до ме бы ло не каль кі ін стру мен таў — баць ка быў най-
леп шым гар ма ніс там. Ця пер Ва сіль Ва сі лье віч пра цуе акам па ні я та рам 
у Мер ку ла віц кім сель скім До ме куль ту ры.

Лю боў Га лу біц кая на ра дзі ла ся ў Хой ніц кім ра ё не, пас ля ін сты ту та 
пры еха ла ў Мер ку ла ві чы пра ца ваць на стаў ні кам ня мец кай мо вы. Пра 
сваё за хап лен не гар мо ні кам яна ка жа: «У пя тым кла се я пра сі ла ў ма ці 
ку піць мне ін стру мент, на ват пла ка ла! Ку пі лі толь кі ў сё мым, ка лі мне 
ішоў ча тыр нац ца ты год». Ця пер Лю боў Аляк санд раў на на пен сіі, але як 
му зы кант пра цуе ў Му зеі хле ба ў су сед няй вёс цы.

Мне па шан ца ва ла па слу хаць, як мер ку ла віц кія гар ма ніс ты вы кон-
ва юць бе ла рус кія по бы та выя тан цы: «кар ту зэ», «су бо ту», «мат лёт», 
«на рэ чань ку», «ка ра пэт», «ба зар», «па дэс пань», «ча чэр скую поль ку». 
І вя до ма, сямікаленную «мер ку ла віц кую кад ры лю».

На сай це www.zvіаzdа.bу мож на па гля дзець і па слу хаць гар мо-

ні кі Ва сі ля Каз ло ва і Лю бо ві Га лу біц кай і атры маць са праўд нае 

за да валь нен не.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


