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«Урад га то вы 
за вяр шыць пе ра га во ры 
па да лу чэн ні Бе ла ру сі 
да Су свет най 
ганд лё вай ар га ні за цыі 
да 12-й мі ніс тэр скай 
кан фе рэн цыі СГА 
ў чэр ве ні 2020 го да. 
На ша кра і на з'яў ля ец ца 
най боль шай эка но мі кай 
з усіх ак тыў ных кра ін, 
якія да лу ча юц ца, 
та му зы хо дзіць 
з та го, што да лу чэн не 
Бе ла ру сі вы гад нае ўсім 
чле нам СГА і са мой 
ар га ні за цыі».
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• Больш за 500 ляс ных 

па жа раў ад бы ло ся ў Бе-

ла ру сі з па чат ку го да.

• Пі ра мі да з аў та ма бі ляў 

утва ры ла ся пры ДТЗ у Ма-

зы ры. У кры ві ві на ва та га ў 

ава рыі кі роў цы лег ка вуш кі 

вы яў ле на 1,7 пра мі ле ал-

ка го лю.

• Вяр хоў ная ра да 

Укра і ны пры ня ла за кон 

аб пры му со вай хі міч най 

каст ра цыі пе да фі лаў.

• КХЛ апуб лі ка ва ла поў-

ны ка лян дар чэм пі я на ту-

2019/2020.

• БДУ ІР па вя ліч вае 

на бор на па пу ляр ныя ІT-

спе цы яль нас ці.

• БЧ пры зна чы ла да-

дат ко вы цяг нік у Віль нюс. 

Ён ад праў ля ец ца з Мін ска 

ў 13.50 і пры бы вае ў Віль-

нюс у 17.00. На зад у Мінск 

ад праў ля ец ца ў 12.40 і пры-

бы вае ў 15.50.
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Ба зар ны дзеньБа зар ны дзень

МАС ТАЦ КІ КАК ТЭЙЛЬ 
У ВІ ЦЕБ СКУ

Дождж і сон ца, без ліч фар баў і нот, жы та 

і ва лош кі, на род ныя строі і фу ту рыс тыч-

ныя кас цю мы, но вае па пу ляр нае мес ца для 

сэл фі — «гло бус Ві цеб ска» і клум ба-ра-

яль ка ля Лет ня га ам фі тэ ат ра — усё гэ та не ад' ем ныя склад ні кі 

ХХVІІІ Між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скі ба зар 

у Ві цеб ску». Афі цый на ён стар та ваў учо ра поз на ўве ча ры, ад-

нак пер шыя анш ла га выя кан цэр ты і дзі ця чы кон курс 

стар та ва лі яшчэ на не каль кі дзён ра ней.
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Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік

КА ЛІ ТРЫ 
ЯШЧЭ НЕ ЗА ШМАТ

Коль кі мож на рэ аль на за ра біць, 
ка лі куп ляць пра дук ты оп там?

Стаў лен не на ша га спа жыў ца да цэн на пра дук ты час цей за 

ўсё ад моў на-нер во вае. Мы эма цы я наль на не га то выя пла ціць 

за ежу вя лі кія гро шы. Хто ска заў, што эка но міць на страў ні ку 

нель га? Яшчэ як мож на і на ват трэ ба. Але ры зык нём 

пе рай сці ад эмо цый да ліч баў і вы свет лім, ці мож на менш 

вы дат коў ваць на пра дук ты не за кошт якас ці ежы ў та лер ках.

ТАМ ПРА ПА НУ ЮЦЬ ТАН НЕЙ
Пра дук ты хар ча ван ня — гэ та не ва лю та і не па лі ва. На ват аб са лют-

на ад ноль ка вы гла зу ра ва ны сы рок у роз ных пра даў цоў ча сам рэа лі-

зу ец ца па вель мі роз ных цэ нах. Не бу дзем апіс ваць увесь хар чо вы 

ры нак, але на га да ем не ка то рыя важ ныя мо ман ты.

Па-пер шае, роз ніч ныя кра мы аба вяз ко ва ро бяць на цэн ку да 

за ку пач най ца ны та ва раў. Звы чай на гэ та ад 20 % да 50 %, а ча-

сам і больш. У мно гіх вы твор цаў ёсць кра мы фір мен на га ганд лю. 

На цэн ка ў іх пер ша па чат ко ва ні жэй шая — ва га ец ца ад 5 % да 

15 %, што ро біць па куп кі там больш вы гад ны мі. Яшчэ ёсць ап то-

выя рын кі, кра мы і ша пі кі. Бы вае, што да бі рац ца да іх да лё ка, ды і 

ін шы сэр віс там не на вы шы ні, але за тое яны ста вяць мі ні маль ную 

над баў ку да ца ны і за раб ля юць на аба ро це. Акра мя та го, іс ну юць 

се зон ныя ак цыі, кір ма шы, ча со выя зніж кі, рас про да жы 

і ін шыя ва ры ян ты.

У Док шыц кім ра ё не ў раз га ры на рых тоў чы се зон дзі ка рос лай пра-

дук цыі. На ляс ной да ро зе па між вёс ка мі Чар ні ца і Чар ніч ка пра цу юць 

не каль кі на рых тоў чых пунк таў, у якія мяс цо вае на сель ніцт ва здае са бра-

ныя яга ды і гры бы. Мне да вя ло ся зра біць фо та зды мак у пунк це Ва сі ля 

ЗЯ ЛЁН КІ — жы ха ра Док шыц, ста ран на га і вет лі ва га на рых тоў шчы ка 

з ся мі га до вым ста жам. Зран ку да ве ча ра Ва сі лю ня суць і пры во зяць 

чар ні цы і лі січ кі з на ва коль ных ля соў. Вось і Аляк сандр АПА НА СЕ ВІЧ, 

жы хар вёс кі Тар гу ны ў час ад па чын ку так са ма збі рае ляс ныя да ры і 

здае Ва сі лю Зя лён ку (на фо та).

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ПА МІЖ ЧАР НІ ЦАЙ І ЧАР НІЧ КАЙПА МІЖ ЧАР НІ ЦАЙ І ЧАР НІЧ КАЙ


