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Ула дзі мір КА РА ГІН, 
стар шы ня прэ зі ды у ма 
Рэс пуб лі кан скай 
кан фе дэ ра цыі 
прад пры маль ніц тва:

«Мно гія на шы пра па но вы 
знай шлі пад трым ку ва 
Ука зе №376 «Аб ме рах па 
ўдас ка на лен ні кант роль най 
(на гляд най) дзей нас ці», які 
пад пі са ны Прэ зі дэн там 
16 каст рыч ні ка. Ён ства раў ся 
скла да на, але Ка мі тэт 
дзярж кант ро лю, Мі нэ ка но мі кі 
і МАРГ бы лі на ба ку 
раз ня во лен ня дзе ла вой 
іні цы я ты вы і зні жэн ня 
прад пры маль ніц кай ры зы кі. 
Пры ня ты ўказ — гэ та 
ка рыс ны да ку мент і важ ны 
крок у бок пад трым кі 
тых суб' ек таў, якія вя дуць 
кан струк тыў ную гас па дар чую 
дзей насць. Для мі ні мі за цыі 
маг чы мых па ру шэн няў бу дзе 
вес ці ся па пе рад жаль ная і 
пра фі лак тыч ная ра бо та. Трэ ба 
ў пер шую чар гу рас тлу мач ваць 
і да па ма гаць па збег нуць па мы лак 
пры вя дзен ні прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці, а не ка раць, што 
з'яў ля ец ца па зі тыў ным сіг на лам 
для біз не су».
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Жыць ці ка ва!Жыць ці ка ва!  

«АБ СТАЎ ЛЮ ЛЮ БО ГА 
МА ЛА ДО ГА!»

Гіс то рыі бе ла ру саў, якія пра цу юць пас ля 90 га доў
«Ін тэр в'ю? Ну, толь кі ка лі хут ка, а то ў мя не вель мі шмат ра бо ты», — ска заў 
адзін з на шых ге ро яў, ка лі тэ ле фа на ва лі да мо віц ца на су стрэ чу. 
А яму, між ін шым, 94 га ды! У Бе ла ру сі 21 ча ла век пра цяг вае пра ца ваць 
пас ля 90. Пра вы бар пра фе сіі і на ву ко выя да сяг нен ні, сак рэт даў га лец ця
і ра ніш нюю фіз куль ту ру рас ка за лі вя до мыя ме дык і ака дэ мік, якім уз рост — 
не пе ра шко да.

«Ма шы ну пе ра стаў 
ва дзіць толь кі 
ў кра са ві ку»

Ле а ні ду Cцяпанавічу 
ВЯ ЛІЧ КУ, пра фе са ру ка фед-
ры ар та пе дыч най ста ма та-
ло гіі БДМУ, 92 га ды. Яшчэ да 
сё лет ня га мая ён — пра тэ зіст 
па спе цы яль нас ці — пры маў 
па цы ен таў. Ця пер зай ма ец ца 
на ву ко вай і ме та дыч най ра-
бо тай, ча сам вя дзе за ня ткі ў 
сту дэн таў.

У ме ды цы ну Ле а нід Сця па-
на віч прый шоў 70 га доў та му. 
Ад ву чыў ся ў Мін скай зу ба-
ўра чэб най шко ле і па ехаў па 
раз мер ка ван ні ў 
род ны Ста ро бін. СТАР. 4

АД БЛУЗ І КАР ТАК
ДА АЛЕЮ

І ПІ ЛО ВАЧ НІ КА
Што на бы ва юць 

на ай чын най та вар най бір жы?
Апош нія га ды су свет ны ін тэр нэт-ган даль пе ра жы вае 
бум: кож ны дзень з'яў ля юц ца сот ні но вых ан лайн-
пля цо вак, мар кетп лэй саў, на якіх мож на ку піць або 
пра даць усё што за ўгод на і ў лю бой коль кас ці. Кож-
ны но вы гу лец на гэ тым рын ку ўсі мі сі ла мі імк нец ца 
ад ку сіць хоць бы не вя лі кі ка ва лак ад гэ та га вя ліз на га 
пі ра га. Ня гле дзя чы на кан ку рэн цыю з бо ку та кіх гі-
ган таў, як Аlіbаbа, Аmаzоn і еBау, не за ста ла ся ў ба ку 
ад агуль на су свет ных тэн дэн цый і на ша кра і на. Іх 
бе ла рус кая аль тэр на ты ва бы ла ство ра на дзя ку ю чы 
Бе ла рус кай уні вер саль най та вар най бір жы (БУТБ).

Не каль кі га доў та му на бір жы з'я ві ла ся свая элект рон-
ная пля цоў ка пра мыс ло вых і спа жы вец кіх та ва раў (ПСТ). 
Пра цуе яна на сты ку бір жа во га ганд лю і элект рон най 
ка мер цыі і з'яў ля ец ца свай го ро ду гіб ры дам бір жы і ін тэр-
нэт-пар та ла для ап то вых за ку пак. Тар гі тут пра вод зяц ца 
круг ла су тач на ў ан лайн-рэ жы ме, а асар ты мент та ва раў 
аб мя жоў ва ец ца толь кі фан та зі яй і за ка на даў ствам Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь аб аба ро це зброі, нар ка тыч ных срод каў, 
псі ха тро паў і ін шай па доб най «пра дук цыі». Та му на тар гі 
ня рэд ка вы стаў ля юц ца аб са лют на не бір жа выя та ва ры: 
ліф ты, да рож ныя зна кі, спец воп рат ка, элект ра ін стру-
мен ты, пра дук ты хар ча ван ня і мно гае ін шае. Пры гэ тым 
у сі лу та го, што пля цоў ка ПСТ ары ен та ва на на ап то-
вы ган даль, су мы здзе лак ча сам аказ ва юц ца знач ны мі. 
У БУТБ «Звяз дзе» рас ка за лі пра пяць най буй ней шых 
здзе лак гэ та га го да з не звы чай ны мі для 
бір жа вых тар гоў та ва ра мі.
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Пра фе сар Ле а нід Сця па на віч Вя ліч ка: «Пы та юц ца, ча му 
на пен сію не сы хо джу. Дык ця пер рай для спе цы я ліс таў!» СТАР. 3

Тац ця на ДЗЯ НІ СА ВА-БЕ РА ШЭ ВІЧ 
з вёс кі Цы ган кі Сен нен ска га ра ё на пра-
цуе са цы яль ным ра бот ні кам. А яшчэ яна 

ста рэй шы на аж но пя ці не вя лі кіх вё сак. 
Наш фо та ка рэс пан дэнт Ана толь Кля шчук 
пра вёў з гэ тай жан чы най, якую заў сё ды 

ча ка юць, яе пра цоў ны дзень. Чы тай це
і гля дзі це яго фотарэпартаж у но вым вы-
пус ку «Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня».
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