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Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!

НА МА ЛЯ ВАЦЬ ПАЎ МА РА ФОН
Бе ла рус кая фе дэ ра цыя лёг кай ат ле ты кi аб вяс цi ла 

кон курс дзi ця чых ма люн каў «Пра Бег. Мiн скi паў ма-

ра фон ва ча мi дзя цей».

 Для ўдзе лу ў кон кур се не аб ход на ства рыць ма лю нак на 

бе га вую i спар тыў ную тэ ма ты ку. Вi та ец ца вы ка ры стан не вы-

явы бе ла рус кiх лёг ка ат ле таў i бе ла рус кiх сла ву тас цяў. Ар га-

нi за та ры па пя рэдж ва юць, што на кон курс не пры ма юц ца ка-

ла жы i аплi ка цыя, а так са ма ма люн кi, вы ка на ныя ў пра гра мах 

для гра фiч на га ма дэ ля ван ня або ды зай ну. Ма лю нак па вi нен 

быць пад пi са ны з ад ва рот на га бо ку або на асоб ным лiст ку. 

Не аб ход на ўка заць проз вi шча, iмя, уз рост удзель нi ка, звест кi 

аб баць ках, паш то вы ад рас i, пры на яў нас цi, e-mail.

Кон курс пра хо дзiць у ча ты рох уз рос та вых ка тэ го ры ях: дзе-

цi з 3 да 6 га доў, дзе цi з 7 да 10 га доў, дзе цi з 11 да 15 га доў 

i пад лет кi з 16 да 18 га доў. Ра бо ты пры ма юц ца да 20 жнiў ня 

па паш то вым ад ра се Бе ла рус кай фе дэ ра цыi лёг кай ат ле ты кi: 

вул. Кi ра ва, д. 8, корп. 6, каб. 708, 220030, г. Мiнск.

З 21 жнiў ня да 1 ве рас ня чле ны жу ры вы бе руць пе ра-

мож цаў. Ка рыс таль нi кi сай та БФЛА так са ма абя руць сва iх 

фа ва ры таў праз га ла са ван не. З 8 па 13 ве рас ня ад бу-

дзец ца вы стаў ка ма люн каў. Уз на га ро джан не пе ра мож цаў 

прой дзе 13 ве рас ня ў рам ках Мiнск ага паў ма ра фо ну–2020. 

Аў та ры най леп шых ра бот у кож най ка тэ го рыi атры ма юць 

спе цы яль ны прыз ад парт нё раў i ар га нi за та раў Мiнск ага 

паў ма ра фо ну. Ма лю нак аб са лют на га пе ра мож цы бу дзе 

раз ме шча ны на бiл бор дзе на са май ажыў ле най ву лi цы 

бе ла рус кай ста лi цы з ука зан нем аў та ра.

На га да ем, што Мiн скi паў ма ра фон–2020 ад бу дзец ца 

13 ве рас ня. Пла ну ец ца, што ў са май вя лi кай бе га вой па-

дзеi кра i ны пры муць удзел 42 ты ся чы ча ла век.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

АЙ ЧЫН НЫ АСАР ТЫ МЕНТ 
I ДА ДАТ КО ВЫЯ ПА СЛУ ГI

Для вуч няў сё ле та вы пус ка юць 

500 ма дэ ляў дзе ла во га адзен ня для 

шко лы, 285 з якiх но выя, а так са ма 

200 ва ры ян таў абут ку i больш за 

70 ма дэ ляў тры ка таж най пра дук цыi.

Мяр ку ец ца, што ай чын ная пра мыс-

ло васць (дзе сяць прад пры ем стваў 

швей на-тры ка таж най га лi ны, якiя 

ўва хо дзяць у склад кан цэр на «Бел лег-

п рам») па шые ка ля 600 ты сяч швей-

ных i тры ка таж ных вы ра баў. Хоць па ру 

га доў на зад толь кi швей най пра дук-

цыi для шко лы вы пус ка ла ся больш за 

мiль ён. Сё лет няе змян шэн не за ка зу 

аб умоў ле на вя лi кай коль кас цю ма дэ-

ляў, якiя за ста лi ся з мi ну лых га доў, 

рас тлу ма чыў Ва дзiм ЛАМ КОЎ, на-

мес нiк стар шы нi «Бел легп ра ма».

— Школь ны се зон сё ле та па чаў ся 

кры ху паз ней, чым звы чай на. На гэ та 

паў плы ва ла сi ту а цыя на рын ку кра i ны 

праз ка ра на вi рус — прад пры ем ствы ў 

кра са вi ку—маi ары ен та ва лi ся ў асноў-

ным на вы пуск срод каў ахо вы. Та му мы 

не пра во дзi лi па ка зы школь на га адзен-

ня i прэ зен та цыi. Ад нак увесь комп-

лекс ра бот мы пра вя лi i пра цяг ва ем iх. 

Прад пры ем ствы га то выя на працягу 

тыд ня ад шыць лю бую ра зум ную коль-

касць да дат ко вых за ка заў да за пла на-

ва на га аб' ёму, ка лi яны бу дуць.

Асар ты мент та ва раў для шко лы 

сфар мi ра ва ны ў асноў ным за кошт 

пра дук цыi ай чын най вы твор час цi. 

Для поў на га за да валь нен ня спа жы-

вец ка га по пы ту не да хоп да паў ня ец ца 

iм парт ны мi та ва ра мi. У ган даль ужо 

па сту пi ла больш за 400 ты сяч вы ра баў: 

260 ты сяч швей ных i 145 ты сяч — тры-

ка таж ных. Школь нi кам пра па ну ец ца 

да 100 ма дэ ляў ран цаў, за плеч нi каў 

i су мак са свят ло ад бi валь ны мi эле-

мен та мi. Прад стаў ле ны раз на стай ны 

асар ты мент школь ных пiсь мо вых i кан-

цы ляр скiх пры лад, рас ка за ла На тал ля 

МЕЛЬ НI КА ВА, на мес нiк на чаль нi ка 

ўпраў лен ня ар га нi за цыi ганд лю i 

гра мад ска га хар ча ван ня, на чаль-

нiк ад дзе ла спа жы вец ка га рын ку 

МАРГ:

— У рэ гi ё нах кра i ны ар га нi за ва на 

ра бо та больш як 350 школь ных ба-

за раў, кiр ма шоў, пра вод зяц ца вы-

стаў кi-про да жы, кiр ма шы вы хад но га 

дня. Аформ ле ны кут кi пер ша клас нi-

ка i школь нi ка, вы дзе ле ны да дат ко-

выя мес цы для про да жу. Тэ ма тыч на 

аформ ле ны ганд лё выя за лы i вiт ры ны, 

раз ме шча ны шыль ды i план шэ ты-ўка-

заль нi кi. Пра дук цыю для школь нi каў 

мож на на быць у больш чым 10 ты ся чах 

роз нiч ных ганд лё вых аб' ек тах.

Гра фiк пра вя дзен ня школь ных кiр-

ма шоў у ста лi цы, аб лас ных га ра дах i 

рай цэнт рах зме шча ны на сай це кан-

цэр на «Бел легп рам».

Па куп нi кам бу дуць аказ ваць i да дат-

ко выя па слу гi, на кшталт па пя рэд нiх за-

ка заў на та ва ры школь на га асар ты мен ту 

або пад гон кi адзен ня па фi гу ры. У ста-

лiч ным ЦУ Ме, пры нам сi, з 15 да 31 жнiў-

 ня пры ла дзiць убор пад кам плек цыю 

вуч ня да па мо гуць бяс плат на.

ВЫ ЦIС КА ЕМ 
З ЦЭН ЛIШ НIЯ КА ПЕЙ КI

Сё ле та ма дэль е ры за пус цi лi ў вы-

твор часць шмат ма дэ ляў су час на га 

адзен ня для хлоп чы каў i дзяў чы нак. 

Больш ста ла тры ка таж ных вы ра баў, а 

ў вы твор час цi абут ку ары ен ту юц ца на 

ма дэ лi з на ту раль ных тэкс тыль ных ва-

лок наў. Для школь нi каў пра ду гле джа на 

да во лi шмат не стан дарт ных ма дэ ляў, а 

так са ма вы ра баў з рэ гу ля та ра мi, якiя 

мож на па да гнаць па фi гу ры дзi ця цi.

Ары ен цi ро вач ны кошт кам плек таў 

адзен ня дзе ла во га сты лю для вуч-

няў — ад 60 да 303 руб лёў. А ца на 

на на бор школь на-пiсь мо вых пры лад 

i кан цы ляр скiх та ва раў мо жа вар' i ра-

вац ца ад 22 да 183 руб лёў.

— У асноў ным уда ло ся за ха ваць 

цэ ны на ўзроў нi мi ну ла га го да. Яны 

пад рас лi на 3—10 % пе ра важ на з-за 

вы ка ры стан ня но вых ма тэ ры я лаў i 

iм парт ных за ку пак, — за пэў нiў Ва-

дзiм Лам коў. — Мы хо чам за ха ваць 

кан ку рэн та здоль насць ва ўмо вах, ка-

лi пра дук цыя лёг кай пра мыс ло вас цi 

па сту пае ў кра i ну не аб ме жа ва на. Каб 

утры мац ца на рын ку, мы зма га ем ся 

за цэ ны i вы цiс ка ем з iх лiш нiя ка пей кi. 

Уся адзе жа для школь нi каў ад па вя дае 

стан дар там, якiя iс ну юць для гэ тай гру-

пы та ва раў. А ўклю чэн не хi мiч ных i сiн-

тэ тыч ных нi так у кас цю мы ад па вя дае 

па тра ба ван ням хi мiч най i бiя ла гiч най 

бяс пе кi.

Пры ваб лi ва юць ай чын на га па куп-

нi ка да на быц ця та ва раў бе ла рус ка га 

легп ра му i знiж ка мi.

— Скiд кi на школь ны асар ты мент, 

якiя прад пры ем ствы ганд лю пра па ну-

юць су мес на з ай чын ны мi вы твор ца мi 

та ва раў, да хо дзяць да 70 %. На ма-

дэ лi дзе ла во га сты лю, якiя вы пу шча-

ны ў 2016—2018 га дах, прад пры ем-

ства «Ка лiн ка», на прык лад, дае знiж кi 

ад 45 да 70 %. А на асоб ныя ле таш-

нiя ма дэ лi — да 40 %, — па дзя лi ла ся 

На тал ля Мель нi ка ва. — Удвая тан ней 

мож на на быць ма дэ лi 2017—2018 га-

доў i ў фiр мен ных кра мах «Ка мiн тэр-

на» i «Па лес ся». А не ка то рыя прад пры-

ем ствы змян ша юць цэ ны i на вы ра бы 

2020 го да.

Каб пад рых та вац ца да шко лы, пра-

па ну юц ца так са ма пра гра мы крэ ды-

та ван ня i рас тэр мi ноў кi за ўлас ныя 

срод кi i су мес на з бан ка мi, у кра мах 

пра вод зяц ца днi знi жак. На 15—16 

жнiў ня за пла на ва ны, да рэ чы, адзi ны 

дзень знi жак, якiя бу дуць да хо дзiць да 

40 %. Ад бу дуц ца так са ма ак цыi са скiд-

ка мi да 25 % для шмат дзет ных ся мей, 

да моў ся мей на га ты пу, сем' ям, якiя вы-

хоў ва юць дзя цей-iн ва лi даў. У буй ных 

кра мах ар га нi зу юц ца даб ра чын ныя ак-

цыi «Збя ром парт фель ра зам».

СТРО ГАЯ КЛА СI КА 
I ЯР КIЯ ДЭ ТА ЛI

Дак лад ных па тра ба ван няў да 

школь на га сты лю ня ма, ад нак ёсць 

рэ ка мен да цыi. Га лоў ную ро лю ў вы зна-

чэн нi вон ка ва га вы гля ду на ву чэн цаў 

iг рае са вет уста но вы аду ка цыi, пад-

крэс лi ла Iры на БУ ЛАЎ КI НА, га лоў-

ны спе цы я лiст упраў лен ня агуль-

най ся рэд няй аду ка цыi Га лоў на га 

ўпраў лен ня агуль най ся рэд няй, да-

школь най i спе цы яль най аду ка цыi 

Мi на ду ка цыi:

— Адзен не дзе ла во га сты лю вель-

мi раз на стай нае, i яго мож на кам бi-

на ваць, што да зва ляе вуч ням вы гля-

даць эле гант на, пры го жа i су час на. 

Пры гэ тым адзен не школь нi ка па вiн на 

на строй ваць на ра бо чы лад i не ад-

цяг ваць ад на ву чаль на га пра цэ су яго 

i на ва коль ных. У гэ тым на ву чаль ным 

го дзе ў кра i не бу дзе пра ца ваць ка ля 

трох ты сяч уста ноў аду ка цыi для на-

ву чан ня больш як мiль ё на школь нi каў, 

114 ты сяч з якiх пер ша клас нi кi.

Асар ты мент адзен ня для шко лы вель-

мi раз на стай ны: ад стро гiх цём ных кас-

цю маў да яр кiх вы ра баў. Ся род на вi нак 

шта ны-кю ло ты, са ра фа ны-ка мi зэль кi, 

кроп-то пы, бом бе ры, спад нi цы-плi сэ.

У стро ях для хлоп чы каў пра ду гле-

джа ны эле мен ты з за мшу, вы шыў кi, 

кант рас ных гу зi каў, пет ляў i дэ ка ра-

тыў ных за крэп ках. Да паў ня ец ца воб-

раз шта на мi сва бод на га сты лю ты пу 

кэ жу ал i смарт-кэ жу ал. Па пу ляр ны мi 

за ста юц ца шта ны-чы на сы з ба воў ны i 

вуз кiя шта ны з по лi вiс коз най тка нi ны.

— Больш шы ро ка, чым ле тась, у гэ-

тым го дзе прад стаў ле ны ка шу лi ў кла-

сiч ным сты лi, тры ка таж ныя ка шу лi i 

«двой кi» — тры ка таж плюс тэкс тыль. 

Гэ та до сыць но вы i мод ны кi ру нак. Прад-

стаў ле ны як на сы ча ныя, так i стры ма ныя 

ко ле ры, — аха рак та ры за ваў школь ныя 

ўбо ры Ва дзiм Лам коў. — Ука ра ня юц-

ца но выя вi ды ма люн каў жа кар да вых 

па ло цен: клет кi, дыя га наль ны руб чык, 

ва ры ян ты дроб най крош кi, трох ко лер ны 

жа кар да вы ма лю нак. А так са ма дэ ка-

ра тыў ныя эле мен ты: ман жэ ты, план кi, 

лам па сы, дэ ка ра тыў ная тась ма, здым-

ныя дэ та лi, штуч ная пя чаць i iн шае.

Дзяў чын кам акра мя кла сiч ных блу-

зак са зме ша ных ба ваў ня ных тка нiн 

пра па ну юц ца свя точ ныя ўбо ры, упры-

го жа ныя шы фо нам, гi пю рам, ка рун ка-

мi, плi сэ, збор ка мi, ат лас най тась мой, 

стра за мi. А так са ма кам бi на ва ныя 

блуз кi з тры ка таж ных па ло цен, блуз кi 

з прын то ва най вiс коз най тка нi ны.

З'яў ля ец ца тэн дэн цыя да та го, каб 

эле мен ты школь на га адзен ня мож на 

бы ло на сiць i ў што дзён ным звы чай-

ным ужыт ку. Для гэ та га ўбо ры шы юць 

з тка нiн, якiя лёг ка мыць, i яны не ка-

ме чац ца, — да даў ён. Прад пры ем ствы 

легп ра ма вы кон ва юць так са ма за ка-

зы для асоб ных уста ноў аду ка цыi, якiя 

про сяць шыць для сва iх на ву чэн цаў 

ма дэ лi па iн ды вi ду аль ных эс кi зах.

Iры на СI ДА РОК.

ЗАМШ, СТРА ЗЫ, КА РУН КI ЗАМШ, СТРА ЗЫ, КА РУН КI 
I КАНТ РАС НЫЯ ГУ ЗI КII КАНТ РАС НЫЯ ГУ ЗI КI

Бу даў нiц тва за во да ста-

ла ад ным з эта паў вы ка нан-

ня да ру чэн ня Прэ зi дэн та па 

за бес пя чэн нi поў най пе ра-

пра цоў кi драў ня ных рэ сур-
саў унут ры кра i ны, рас ка заў 
мi нiстр ляс ной гас па дар кi 
Вi таль ДРОЖ ЖА пад час 
ад крыц ця прад пры емс тва. 
У кра i не пла ну ец ца да дат-
ко ва па бу да ваць як мi нi мум 
шэсць ана ла гiч ных прад-
пры ем стваў.

Ра шэн не аб iх уз вя дзен-
нi ўжо пры ня та, пад крэс лiў 

Вi таль Дрож жа. «Ра бо та 

ў гэ тым кi рун ку ак тыў на 

вя дзец ца. Па шэ ра гу ляс-

га саў уне се на пе рад апла та 

за аб ста ля ван не. У най блi-

жэй шы час скон чым усе 

пра ект ныя ра бо ты, пры сту-

пiм не па срэд на да бу даў нiц-

тва», — рас ка заў мi нiстр.

Па сло вах Вi та ля Дрож-

жы, гэ та дак лад ны i перс пек-

тыў ны кi ру нак. «Уся Еў ро па 

ары ен та ва на на па мян шэн не 

спа жы ван ня вуг ле ва да ро-

даў. Па лiў ныя пе ле ты — гэ та 

аль тэр на тыў ная бiя сы ра вi на, 

ад наў ляль ныя кры нi цы. Гэ-

та пра дук цыя вы со ка рэн та-

бель ная, i ство ра ныя ў нас 

пе лет ныя за во ды рэн та-

бель ныя. Нi я кiх пы тан няў з iх 

акуп нас цю не па вiн на быць. 

Ка лi ка заць пра эка на мiч ны 

эфект, то за чэр вень пер шы 

мiль ён до ла раў мы ўжо за-

ра бi лi. Па го дзе мы ча ка ем 

15 мiль ё наў ва лют най вы руч-

кi», — пад крэс лiў ён.

Дыс ла ка цыi но вых за-

во даў так са ма ўзгод не ны, 

у лi ку iн шых гэ та Го мель, 

Ста рыя Да ро гi, Асi по вi чы, 

Ор ша. Яны вы зна ча лi ся з 

пры вяз кай да сы ра вiн най 

зо ны.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

ВЫ СО КА АКУП НЫЯ ГРА НУ ЛЫ У ЖЫТ КА ВI ЧАХ 
АД КРЫ ЛI ПЕ ЛЕТ НЫ ЗА ВОД

На двор'еНа двор'е

Пры пя чэ да 30 гра ду саў!
Гэ ты ты дзень вы даў-

ся на фо не сва iх па пя-

рэд нi каў да во лi цёп лы. 

Апош нi мi дня мi па вет-

ра па ўсёй тэ ры то рыi 

Бе ла ру сi пра гра ва ла ся 

ўдзень да 23—29 гра ду-

саў, а на поўд нi тэм пе ра-

ту ра i ўво гу ле да ся га ла 

ад знак у плюс 30–32. 

А вось апад каў бы ло ня-

шмат — яны рэ гiст ра ва лi ся толь кi ў асоб ных ра ё нах. Та кое 

па-са праўд на му лет няе на двор'е нам па да рыў ан ты цык лон 

з цэнт рам над кра i на мi Бал тыi. Яго ўплыў за ха ва ец ца i на 

гэ тыя вы хад ныя. Пад ра бяз ней пра сi нап тыч ную аб ста ноў-

ку рас ка за лi ў Рэс пуб лi кан скiм цэнт ры па гiд ра ме тэа ра ло-

гii, кант ро лi ра дые ак тыў на га за брудж ван ня i ма нi то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мiнп ры ро ды.

Та кiм чы нам, сён ня па-ра ней ша му ча ка ец ца со неч на 

i пе ра важ на без апад каў. I на ват кры ху спя кот на — да 

25—30 гра ду саў. Праў да, у ноч на су бо ту ўжо бу дуць 

вы раз на ад чу вац ца жнi вень скiя нот кi. Там сi ноп ты кi праг-

на зу юць сла бы ту ман i пра ха ло ду — уся го 9—15 цяп ла. 

Ад нак удзень слуп кi тэр мо мет раў зноў вер нуц ца да звык-

лых 23—29 гра ду саў са зна кам «плюс». Не вя лi кiя даж джы 

прой дуць толь кi ў асоб ных ра ё нах на паў ноч ным ус хо дзе 

кра i ны. Ня дзе ля на гэ тым фо не чымсь цi не вы дзе лiц ца — 

усё тыя ж 24—29 цяп ла з ка рот ка ча со вы мi даж джа мi ў 

асоб ных ра ё нах, ад нак су тач ны пе ра пад тэм пе ра тур змен-

шыц ца. У ноч на ня дзе лю бу дзе ўжо ад 12 да 17 гра ду саў. 

Не абы дзец ца i без сла бо га ту ма ну.

Па па пя рэд нiх пра гно зах, у па чат ку на ступ на га тыд ня кры-

ху па ха ла дае. Уна чы слуп кi тэр мо мет раў не апус цяц ца нi жэй 

за 10—17 цяп ла, а ўдзень яны па ка жуць ад 21 да 29 гра ду саў. 

Ка рот ка ча со выя даж джы маг чы мыя ў асоб ных ра ё нах.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Цэх па вы твор час цi па лiў ных гра нул, па сут нас цi, з'яў-

ля ец ца вы со ка тэх на ла гiч ным прад пры ем ствам. Су ма 

пры цяг ну тых у пра ект iн вес ты цый скла ла больш за 

5,1 мiль ё на еў ра.
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