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Пра вя дзен не Дзён Мін ска за мя жой мож на на зваць 

тра ды цый ным. З 2013 го да яны пра хо дзі лі ў Маск ве, 

Ры зе, Мі ла не, Санкт-Пе цяр бур гу, Бялг ра дзе і Ом ску. 

Геа гра фія да во лі шы ро кая. Ста лі ца Бе ла ру сі ад кры та 

для су пра цоў ніц тва і ак тыў на пра соў вае на знеш ні 

ры нак свае куль тур ныя і эка на міч ныя ін та рэ сы.

Што да ты чыц ца ця пе раш ніх Дзён, то, як па ве да міў 

Ула дзі мір НА ВУ МО ВІЧ, стар шы ня ка мі тэ та эка но мі кі 

Мін гар вы кан ка ма, сёння пра ду гле джа на су стрэ ча з гу-

бер на та рам Санкт-Пе цяр бур га Ге ор гі ем Пал таў чан кам. 

У хо дзе гэ тай су стрэ чы пла ну ец ца пад пі саць план ме-

ра пры ем стваў — свое асаб лі вую «да рож ную кар ту» па 

ганд лё ва-эка на міч ным, на ву ко ва-тэх ніч ным і куль тур ным 

су пра цоў ніц тве па між Мінск ам і Санкт-Пе цяр бур гам на 

2018—2020 га ды. Акра мя та го, кі раў ні ка мі ра ё наў Мін ска 

за пла на ва ны су стрэ чы з пі цер скі мі ка ле га мі. Бу дзе пад пі са-

на па гад нен не па між ад мі ніст ра цы яй Фрун зен ска га ра ё на 

Мін ска і Ку рорт ным ра ё нам Санкт-Пе цяр бур га.

12 адкрываецца прой дзе Фо рум дзе ла во га су пра цоў ніц-

тва, у рам ках яко га пра вя дуць пле нар нае па ся джэн не, дзе 

бу дзе прад стаў ле ны ганд лё ва-эка на міч ны і ін вес ты цый-

ны па тэн цы ял Мін ска. Тут жа ад бу дзец ца ра бо та сек цый 

«Гас цін ныя Санкт-Пе цяр бург і Мінск» і «Ра зум ныя га ра ды. 

Інф ра струк ту ра буй ных га ра доў». У фо ру ме возь муць удзел 

вя ду чыя прад пры ем ствы бе ла рус кай ста лі цы.

За пла на ва ны па каз ка лек цыі бе ла рус кай мо ды — вы-

ра баў з лё ну, ар га ні за ва ны кан цэр нам «Бел легп рам». Да 

16 ве рас ня бу дзе ад кры та вы стаў ка-про даж бе ла рус кіх 

та ва раў, узяць удзел у якой рых ту юц ца больш за 40 мін-

скіх прад пры ем стваў. Не за бы тыя, без умоў на, куль тур ная 

і спар тыў ныя пра гра мы.

Адзін з са мых знач ных пра ек таў у сяб роў стве двух га-

ра доў — уз вя дзен не квар та ла Санкт-Пе цяр бур га ў Мін ску. 

Па сло вах Юрыя КА ЧАР ГО, пер ша га на мес ні ка стар шы ні 

ка мі тэ та бу даў ніц тва і ін вес ты цый Мін гар вы кан ка ма, 

ця пер ідзе ак тыў ная пад рых тоў ка да ажыц цяў лен ня гэ тай 

за ду мы. Мес ца раз мя шчэн ня бу ду ча га квар та ла — мя жа 

ву ліц Ся маш кі і бы лой вёс кі Пят роў шчы на. Пля цоў ка для 

бу доў лі ўжо рас чы шча на за кошт бюд жэ ту Мін ска. Тут вы-

рас туць дзе вяць жы лых да моў — ка ля 960 ква тэр. Гэ та 

бу дуць во сем роз на па вяр хо вых да моў-вет ра зяў, ся род якіх 

уз вы сіц ца ад на сек цый ны дом-ма як. Да поў няць комп лекс 

пе ша ход ная зо на з лес віч ка мі-пан ду са мі, дэ ка ра тыў ны ба-

сейн, не вя лі кія ка фэ і крам кі. Усё гэ та за ду ма на ў сты лі 

гра ніт най на бя рэж най Санкт-Пе цяр бур га.

Трэ ба ад зна чыць, што ў «паў ноч най Паль мі ры» ў рам ках 

уза е ма аб ме ну рых ту ец ца бу даў ніц тва ана ла гіч на га квар-

та ла Мін ска.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ



Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  

ДА МЫ-ВЕТ РА ЗІ 
І ГРА НІТ НАЯ 
НА БЯ РЭЖ НАЯ
У Санкт-Пе цяр бур гу 
па чаліся Дні Мін ска

Да лу чэн не да па гад нен ня аб дзярж-

за куп ках СГА — вель мі пра ду ма ная і 

ўзва жа ная пра ца па за бес пя чэн ні ахо-

вы най больш ураз лі вых сек та раў эка-

но мі кі. Пра гэ та пад час На цы я наль-

на га се мі на ра па дзяр жаў ных за куп-

ках, ар га ні за ва на га МАРГ су мес на з 

сак ра та ры я там Су свет най ганд лё вай 

ар га ні за цыі (СГА) і Еў ра пей скім бан-

кам рэ кан струк цыі і раз віц ця (ЕБРР), 

па ве да міў мі ністр ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Ула дзі-

мір КАЛ ТО ВІЧ. Між на род ны се мі нар 

пра во дзіў ся для прад стаў ні коў дзяр-

жаў ных ор га наў, каб азна ё міць іх з 

прын цы па мі па гад нен ня яшчэ да та го, 

як кра і на ўсту піць у СГА.

«Сё ле та ў чэр ве ні Бе ла русь зра бі ла 

пер шы крок на шля ху да ўступ лен ня 

ў СГА. Кра і на ста ла на зі раль ні кам у 

па гад нен ні ар га ні за цыі аб дзяр жаў ных 

за куп ках. Да дзе ная пра цэ ду ра бы ла 

за бяс пе ча на тым, што ў кра і не пра-

во дзіц ца эфек тыў ная ра бо та па ўдас-

ка на лен ні кі ра ван ня сіс тэ май дзярж-

за ку пак. Ужо праз два ме ся цы пас ля 

атры ман ня ста ту су на зі раль ні ка Бе ла-

русь пры мае ў ста лі цы су свет ных экс-

пер таў. Удзель ні кі се мі на ра змо гуць 

атры маць ад ка зы на ўсе ак ту аль ныя 

пы тан ні па дзяр жаў ных за куп ках», — 

ад зна чыў кі раў нік МАРГ.

Ка мен ту ю чы перс пек ты ву ўступ-

лен ня Бе ла ру сі ў СГА, Ула дзі мір Кал-

то віч пад крэс ліў, што да лу чэн не да 

па гад нен ня па дзярж за куп ках, з ад-

на го бо ку, да зва ляе атры маць до ступ 

да рын каў кра ін-удзель ніц і тым са-

мым па вя лі чыць свой экс парт ны па-

тэн цы ял. Ай чын ныя вы твор цы змо гуць 

на роў ных удзель ні чаць у за куп ках у 

мно гіх дзяр жа вах. З ін ша га бо ку, мы 

ад кры ва ем свой ры нак дзярж за ку пак. 

Ад нак пе ра га во ры па да лу чэн ні кра і-

ны да да га во ра па дзяр жаў ных за куп-

ках бу дуць па ча ты пас ля ўступ лен ня 

ў СГА.

«Да пад пі сан ня асноў ных да ку мен-

таў мы змо жам уста ля ваць ме ха нізм 

ахо вы эка но мі кі пры ўс туп лен ні ў СГА 

ме на ві та ў сфе ры дзяр жаў ных за ку-

пак. На гэ та бу дзе на кі ра ва на пра ца 

на шых экс пер таў», — рас тлу ма чыў 

Ула дзі мір Кал то віч.

Так са ма мі ністр ак цэн та ваў ува гу 

на тым, што ў Бе ла ру сі ідзе рэ фар ма-

ван не сіс тэ мы дзярж за ку пак. Па вод ле 

яго слоў, но вы за кон аб дзярж за куп-

ках, які пач не дзей ні чаць у кра і не з 

пер ша га лі пе ня 2019 го да, дасць маг-

чы масць удас ка на ліць ме ха ніз мы і за-

бяс пе чыць праз рыс тасць, а так са ма 

па шы рыць маг чы мас ці суб' ек таў па 

ахо ве сва іх пра воў. Па вод ле слоў мі-

ніст ра, аб ноў ле ны за кон, пад пі са ны 

Прэ зі дэн там сё ле та ў чэр ве ні, на кі ра-

ва ны на зні жэн не коль кас ці па ся рэд ні-

каў, што ўдзель ні ча юць у пра цэ ду ры.

Акра мя та го, як ад зна чыў мі ністр, 

ры нак дзярж за ку пак кра і ны за ста ец-

ца ёміс тым. Па вод ле ін фар ма цыі за 

2017 год, кошт за клю ча ных па вы ні-

ках дзяр жаў ных за ку пак да га во раў 

склаў ка ля 2,8 млрд еў ра, што эк ві-

ва лент на больш як 6 % ВУП кра і ны. 

Ра зам з тым, па сло вах прад стаў ні ка 

сак ра та ры я та СГА Ган ны Ка ра лі ны 

МЮ ЛЕР, у ся рэд нім у роз ных кра і нах 

ве лі чы ня гэ та га рын ку мо жа да хо дзіць 

да 15 % ад ВУП.

«Та му ры нак ці ка вы і для кра ін, і для 

кам па ній. Акра мя та го, сек тар дзярж-

за ку пак звя за ны з буй ны мі дзяр жаў-

ны мі ін вес ты цы я мі ў інф ра струк ту ру, 

шко лы, баль ні цы — усё тое, што дае 

маг чы масць ма дэр ні за ваць эка но мі-

ку, кра і ну і за бяс пе чыць эка на міч ны 

рост. Гэ тыя дзяр жаў ныя ін вес ты цыі 

па трэб ны і на сель ніц тву, і кам па ні ям 

для эфек тыў най ра бо ты», — ад зна чы-

ла Ган на Ка ра лі на Мю лер.

Так са ма яна лі чыць, што Бе ла русь 

за апош ні час знач на пра су ну ла ся ў 

тым, што да ты чыц ца ўступ лен ня ў 

СГА, і до сыць пра дук тыў на па ча ла 

дыя лог па маг чы мым да лу чэн ні да 

па гад нен ня аб дзярж за куп ках, звя за-

ны з ус туп лен нем у ар га ні за цыю. Гэ та 

свед чыць аб пра грэ сіў ным па ды хо дзе 

кра і ны.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



У СЯМ'І СТУ ДЭНТ?
(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар.)

Па ме ры ўсіх ві даў 

дзяр жаў ных сты пен-

дый пе ра гля да юц ца 

ў ад па вед нас ці з рос-

там та рыф най стаў-

кі пер ша га раз ра ду, 

якая пры мя ня ец ца 

для апла ты пра цы ў 

бюд жэт ных ар га ні за-

цы ях.

На ву чэн цам, якія 

ву чац ца на ўзроў ні 

атры ман ня пра фе-

сій на-тэх ніч най аду ка цыі, 

аказ ва ец ца ма тэ ры яль ная 

да па мо га.

Іль го ты 
пры апла це 
на ву чан ня

Гэ тыя льго ты пра пі са-

ны ва Ука зе Прэ зі дэн та ад 

17.12.2002 № 616 «Аб вы-

дзя лен ні гра ма дзя нам Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь крэ ды ту на 

льгот ных умо вах для апла-

ты пер шай вы шэй шай аду-

ка цыі, якая атрым лі ва ец ца 

ў дзяр жаў ных уста но вах 

вы шэй шай аду ка цыі, уста-

но вах вы шэй шай аду ка цыі 

спа жы вец кай ка а пе ра цыі і 

ўста но вах вы шэй шай аду-

ка цыі Фе дэ ра цыі праф саю-

заў Бе ла ру сі на плат най 

асно ве».

Гэ тым ука зам га ран та-

ва на пра ва на атры ман-

не крэ ды ту на льгот ных 

умо вах для апла ты на ву-

чан ня. Такое пра ва ма юць 

гра ма дзя не Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь, якія атрым лі ва юць 

у дзяр жаў ных уста но вах 

вы шэй шай аду ка цыі, уста-

но вах вы шэй шай аду ка цыі 

спа жы вец кай ка а пе ра цыі 

кра і ны і ўста но вах вы шэй-

шай аду ка цыі Фе дэ ра цыі 

праф са юзаў Бе ла ру сі пер-

шую вы шэй шую аду ка цыю 

на плат най асно ве (дзён ная 

фор ма на ву чан ня).

Да дзе ны крэ дыт вы дзя-

ля ец ца сту дэн ту аль бо ад-

на му з яго баць коў ці ін ша-

му за кон на му прад стаў ні ку 

сту дэн та пры на яў нас ці па-

ста ян най кры ні цы да хо ду і 

з улі кам ся рэд ня ме сяч на га 

су куп на га да хо ду на кож-

на га чле на сям'і. За ка ры-

стан не крэ ды там што ме сяц 

вы плач ва юц ца пра цэн ты ў 

па ме ры 1/2 стаў кі рэ фі-

нан са ван ня На цы я наль-

на га бан ка.

Вы дзя лен не крэ ды ту вы-

кон ва ец ца ААТ «ААБ Бе ла-

рус банк» ва ўста ноў ле ным 

па рад ку част ка мі на пра ця-

гу ўся го тэр мі ну атры ман ня 

аду ка цыі ў ме жах ад кры тай 

крэ дыт най лі ніі.

Вяр тан не крэ ды ту ажыц-

цяў ля ец ца з на ступ на га ме-

ся ца пас ля за кан чэн ня ВНУ 

на пра ця гу пя ці га доў.

* * *

Сту дэн там і на ву чэн цам, 

якія атрым лі ва юць ся рэд-

нюю спе цы яль ную аду ка-

цыю і на ву ча юц ца за кошт 

улас ных срод каў, пра па ну-

юц ца зніж кі па апла це на-

ву чан ня ў па ме ры ад 20 да 

60 пра цэн таў ад сфар мі ра-

ва на га кош ту на ву чан ня за 

на ву чаль ны год.

Пад ста ва: па ста но ва Са-

ве та Мі ніст раў ад 26.05.2006 

№ 665 «Аб за цвяр джэн ні 

па ла жэн ня аб па рад ку за-

бес пя чэн ня зні жак са сфар-

мі ра ва на га кош ту на ву чан-

ня сту дэн там і на ву чэн цам, 

якія атрым лі ва юць ся рэд-

нюю спе цы яль ную аду ка-

цыю ў дзяр жаў ных уста-

но вах аду ка цыі, і па ме рах 

гэ тых зні жак».

Па крыц цё 
рас хо даў 
па най ме жыл ля

Ка лі не ўда ло ся за бяс-

пе чыць мес цам у ін тэр на це 

ін ша га род ніх на ву чэн цаў і 

сту дэн таў, якія атрым лі ва-

юць аду ка цыю ў дзён най 

фор ме атры ман ня аду ка-

цыі за кошт срод каў рэс-

пуб лі кан ска га і (або) мяс-

цо вых бюд жэ таў, ажыц цяў-

ля ец ца па крыц цё рас хо даў 

па най ме жыл ля што ме сяц 

у на ступ ных па ме рах:

у Мін ску — тры ба за выя 

ве лі чы ні;

у ін шых на се ле ных пунк-

тах — дзве ба за выя ве лі-

чы ні.

Пра ва на кам пен са цыю 

рас хо даў па най ме жыл ля 

ма юць сту дэн ты, ка лі ся рэд-

не ду ша вы да ход іх сем' яў не 

пе ра вы шае 200 % бюд жэ ту 

пра жыт ко ва га мі ні му му.

За бес пя чэн не 
пад руч ні ка мі 
і ву чэб ны мі 
да па мож ні ка мі

Сту дэн ты, якія асвой ва юць 

змест аду ка цый ных пра грам 

пра фе сій на-тэх ніч най, ся рэд-

няй спе цы яль най або вы шэй-

шай аду ка цыі, на час атры-

ман ня аду ка цыі за бяс печ ва-

юц ца пад руч ні ка мі, ву чэб ны мі 

да па мож ні ка мі бяс плат на.

Пад рых та ва ла 

Свят ла на БУСЬ КО.

На шля ху ў СГАНа шля ху ў СГА  

За ха ваць эка но мі ку 
і за стац ца ад кры ты мі
Дзярж слу жа чыя вы ву ча лі тон ка сці пра вя дзен ня дзярж за ку пак 

па пра ві лах па гад нен ня СГА

Май на ўва зе!Май на ўва зе!  

МА Ё МАС НЫ ПА ДА ТАК 
ЛЕПШ ЗА ПЛА ЦІЦЬ СВОЕ ЧА СО ВА

Спе цы я ліс ты пад атко ва га ве дам ства на гад ва юць за мож-

ным бе ла ру сам аб гра ніч ным тэр мі не па апла це ма ё мас ных 

пла ця жоў — зя мель на га па да тку, па да тку на не ру хо масць 

і арэнд най пла ты за зям лю. Край ні тэрмін апла ты збо ру — 

15 ліс та па да. Тым, хто пра тэр мі нуе або за бу дзе ўнес ці па-

да так, па гра жа юць штраф і пе ня. Тут па ра да ну мар адзін ад 

па дат ка ві коў — апла ціць збор лепш ад ра зу пас ля атры ман ня 

да ку мен таў на ру кі. Але бы ва юць скла да ней шыя вы пад кі...

Ка лі па якой-не будзь пры чы не не прый шло па ве дам лен не 

на вы пла ту зя мель на га па да тку і збо ру на не ру хо масць (на-

прык лад, згуб ле на ва мі), трэ ба звяр нуц ца ў пад атко вую па мес-

цы зна хо джан ня аб' ек та не ру хо мас ці, у тым лі ку зя мель на га 

ўчаст ка. Экс пер ты пад атко вай служ бы ўдак лад няць су му па-

да тку, якую трэ ба пе ра лі чыць у бюд жэт. І яшчэ, па ве дам лен не 

пад атко вай ін спек цыі мож на знай сці на ста рон цы «аса біс та га 

ка бі не та» на сай це пад атко вай аль бо атры маць па по шце.

Што бу дзе, ка лі не пла ціць? Су мы па дат каў, якія не бы лі 

апла ча ныя ў бюд жэт доб ра ах вот на, спа га ня юц ца ў пры му со-

вым па рад ку праз суд з на лі чэн нем пе ні за кож ны ка лян дар-

ны дзень пра тэр мі ноў кі. За не апла ту або ня поў ную апла ту 

на кла да ец ца штраф у па ме ры 15 пра цэн таў ад не апла ча най 

су мы па да тку, але не менш за 0,5 ба за вай ве лі чы ні. Апла ціць 

па да ткі мож на праз АРІП, банк, пош ту, сель скія (па сял ко выя) 

Са ве ты, у пад атко вай ін спек цыі і праз ін тэр нэт-бан кінг.

Сяр гей КУР КАЧ.


