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нуў ся, маў ляў, за будзь це, я 

ўжо двац цаць пяць га доў як 

сель скі жы хар. «На пры ро-

дзе доб ра жыць і пра ца ваць. 

А пры не аб ход нас ці ў ста лі -

цу мож на да брац ца на ма-

шы не за паў га дзі ны», — ка-

жа мой су раз моў нік.

— І ўсё ж, як ад па чы ва е-

це з сям' ёй, ві даць, і на за-

меж ныя ку рор ты хо чац ца 

вы брац ца хоць зрэд ку, — 

ці каў лю ся ў яго.

— Ця пер не да гэ та га, — 

кан ста туе мой су раз моў нік. — 

Па ча лі гран ды ёз нае бу даў-

ніц тва но ва га комп лек су на

дзве ты ся чы коз. На яго ба зе 

бу дзе ство ра ны цэнтр іна ва-

цый на га раз віц ця ко за га доў-

лі, што да зво ліць ад крыць 

да дат ко ва двац цаць два вы-

со ка тэх на ла гіч ныя ра бо чыя 

мес цы. Тут пра ду гле джа на 

так са ма ба за штуч на га асе-

мя нен ня і транс план та цыі 

эмб ры ё наў дроб най ра га-

тай жы вё лы. Акра мя та го, 

у цэнт ры бу дуць апра боў-

вац ца су час ныя тэх на ло гіі, 

якія іс ну юць сён ня за мя жой. 

Пла ну ем ука ра няць усё но-

вае, каб бы ло што па ка заць 

і на чым трэ ні ра вац ца. Гэ-

та бу дзе ба за для прак ты кі, 

на ву чан ня сту дэн таў, ас пі-

ран таў. У ме жах пра ек та 

бу ду ем яшчэ і экс пе ры мен-

таль ны за вод для вы твор-

час ці пра дук таў з ка зі на га 

ма ла ка, якія ў кра і не па куль 

не вы пус ка юц ца.

— Грэх скар дзіц ца, дзяр-

жа ва да па ма гае, пад трым-

лі вае фі нан са ва, — ка жа 

Дзміт рый Кры лоў. — Дзя ку-

ю чы гэ та му мы ста лі флаг-

ма нам у кра і не, са май буй-

ной пле мян ной гас па дар кай, 

якая не толь кі вы рошч вае 

коз, але і зай ма ец ца пе ра-

пра цоў чай вы твор час цю. 

Банк раз віц ця вы дзе ліў нам 

іль гот ны крэ дыт на бу даў-

ніц тва цэнт ра, нас уклю чы лі 

так са ма ў пра гра му іна ва-

цый на га раз віц ця.

Па сло вах Дзміт рыя Ана-

то ле ві ча, у сель скай гас па-

дар цы ду жа не раз ба га це-

еш, але сям'ю за бяс пе чыць 

змо жаш.

— Па гля дзі це, коль кі за 

апош нія га ды фер ме ры ку-

пі лі тэх ні кі за кошт крэ ды-

 таў, узя лі яе па лі зін гу. 

А тыя пад атко выя па слаб лен-

 ні, прэ фе рэн цыі ў сель скай 

мяс цо вас ці для вя дзен ня 

біз не су, якія да ла дзяр жа-

ва — усё гэ та пад штурх ну ла 

да раз віц ця. Так, сель ская 

гас па дар ка не вель мі пры-

быт ко вая спра ва, ды яшчэ і 

ры зы коў ная. Тут шмат пра-

цы і ма руд ны аба рот ка пі-

та лу. Та му і пад трым ка з

бо ку дзяр жа вы важ кая. 

У прын цы пе, на вёс цы мож на 

ад кры ваць спра ву — умо вы 

тут спры яль ныя, — упэў не-

 ны фермер. — Адзі ная праб-

ле ма для нас — не вель-

мі доб рыя да ро гі. Але і тут 

спра бу ем са ма стой на спра-

віц ца — зі мой чыс цім ад сне-

гу, вяс ной пад сы па ем.

«Ку ку по ліс» 
і ку ку руз ны 
ла бі рынт

Гас па да ры фер мы заў-

сё ды ра ды на вед валь ні кам, 

пра вя дуць эк скур сію, ар га ні-

зу юць ад па чы нак. Да па слуг 

гас цей і ту рыс таў — за баў-

ляль ны парк «Ку ку по ліс» з 

кан такт ным заа пар кам, дзе 

мож на па ка тац ца на ка ні і 

на ват па да іць ка зу. Асаб лі-

ва лю бяць кан так та ваць з 

гэ ты мі мі лы мі і ра зум ны мі 

іс то та мі дзе ці. Ле там на ху-

тар Лі за ве цін скі пры яз джа-

юць цэ лы мі сем' я мі, кам па-

ні я мі, ла дзяць кар па ра ты вы, 

ад зна ча юць свя ты. Асаб лі-

ва да спа до бы бе ла ру сам і 

за меж ным гас цям квэст у 

ку ку руз ным ла бі рын це, які

сё ле та прой дзе трэ ці раз. 

З кож ным го дам удзель ні каў 

ста но віц ца ўсё больш.

Да ро гу асі ліць той, хто 

ідзе. Са мая не аспрэч ная ў 

наш час іс ці на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

НА ВЁС ЦЫ:НА ВЁС ЦЫ:  
СПРЫ ЯЛЬ НЫЯСПРЫ ЯЛЬ НЫЯ

Кам пе тэнт ны ка мен та рыйКам пе тэнт ны ка мен та рый

РЭД КІ 
І КАШ ТОЎ НЫ
РЭ СУРС

Стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на-

га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь па эка на міч най 

па лі ты цы Ула дзі слаў 

ШЧЭ ПАЎ:

— Доў гі час Бе ла русь раз-

ві ва ла ся на асно ве вы ка ры-

стан ня ма гут на га пра мыс ло-

ва га сек та ра, які скла да ец ца 

з буй ных і ся рэд ніх прад пры-

ем стваў (пе ра важ на дзяр жаў ных), якія 

за бяс печ ва лі вы со кія тэм пы эка на міч на-

га рос ту і вы со кі ўзро вень за ня тас ці. Пры 

гэ тым менш ува гі ад да ва ла ся раз віц цю 

пры ват на га сек та ра эка но мі кі. У вы ні ку па 

ўзроў ні ўкла ду пры ват на га сек та ра ў ВУП 

мы іс тот на ад ста лі ад кра ін-су се дзяў.

Ра зам з тым на дзяр жаў ным уз роў ні 

бы ло ра зу мен не, што пры ват ная дзе ла вая 

ак тыў насць у кра і не ва ло дае моц ным па-

тэн цы я лам для раз віц ця эка но мі кі. Та му 

раз віц цё ма ло га і ся рэд ня га біз не су, уцяг-

 ван не яго ў экс парт ную дзей насць і ім парт а-

за мя шчэн не ста ла ад ным з найваж-

ней шых дзяр жаў ных пры яры тэ таў.

Пры няц це Ды рэк ты вы Прэ зі дэн-

та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 31 снеж ня 

2010 го да № 4 «Аб раз віц ці прад пры-

маль ніц кай іні цы я ты вы і сты му ля ван ні 

дзе ла вой ак тыў нас ці ў Рэс пуб лі цы Бе-

ла русь» ста ла важ най вя хой раз віц-

ця кра і ны. На са мым вы со кім уз роў ні 

быў аб ве шча ны курс на раз ня во лен-

не дзе ла вой іні цы я ты вы і твор ча га 

па тэн цы я лу гра ма дзян. Біз не су быў 

да дзе ны сіг нал аб га тоў нас ці дзяр жа-

вы транс фар ма ваць сваю эка но мі ку, 

ства рыць кам форт ныя і роў ныя ўмо вы 

для вя дзен ня эка на міч най дзей нас ці 

для суб' ек таў гас па да ран ня ўсіх фор-

маў улас нас ці, лік ві да ваць за ліш няе 

ўмя шан не ў дзей насць юры дыч ных 

асоб і ін ды ві ду аль ных прад пры маль-

ні каў, ска са ваць не аб грун та ва ныя 

ад мі ніст ра цый ныя бар' е ры для раз-

віц ця дзе ла вой іні цы я ты вы. Дзяр жа-

ва пра дэ ман стра ва ла га тоў насць да 

дыя ло гу з біз не сам па вы пра цоў цы 

клю ча вых ра шэн няў у сфе ры раз віц-

ця эка но мі кі.

Ад па вед ны курс у да лей шым атры-

маў за ма ца ван не ва ўсіх пры ня тых 

пра грам ных да ку мен тах, якія вы зна-

ча юць век тар са цы яль на-эка на міч на га раз-

віц ця на шай кра і ны.

Най важ ней шым кро кам, пры ня тым на 

за ка на даў чым уз роў ні ў раз віц цё прын цы-

паў ды рэк ты вы, ста ла пры няц це Дэ крэ та 

№ 7 «Аб раз віц ці прад пры маль ніц тва». Ён 

дзей ні чае ўжо больш за год.

Мі ніс тэр ствы і ве дам ствы, мяс цо выя ор-

га ны кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня, біз нес-су-

поль насць пад вод зяць пер шыя вы ні кі рэа-

лі за цыі дэ крэ та.

Мі ніс тэр ства эка но мі кі ад зна чае рост 

дзе ла вой ак тыў нас ці. У пры ват нас ці, аба пі-

ра ю чы ся на нор мы дэ крэ та, больш за 5000 

но вых суб' ек таў прад пры маль ніц кай дзей-

нас ці па ве да мі лі пра па ча так сва ёй ра бо ты. 

Рас це коль касць ка мер цый ных ар га ні за-

цый і прад пры маль ні каў, удзель ная ва га 

ма ло га і ся рэд ня га біз не су ў вы твор час ці 

та ва раў і па слуг, экс пар це і пад атко вых 

па ступ лен нях.

Сіс тэм ная пра ца па спра шчэн ні ўмоў 

гас па да ран ня ў кра і не пры но сіць па зі тыў-

ныя вы ні кі. Так, у рэй тын гу Су свет на га бан-

ка Dоіng Busіnеss Бе ла русь упер шы ню ў 

гіс то рыі гэ та га рэй тын га дзе ла во га клі ма ту 

190 кра ін увай шла ў топ-50 най леп шых, 

апы нуў шы ся на 37-м мес цы.

Гэ та бы ло ча ка на. Але я ха цеў бы ад-

зна чыць ін шы эфект дэ крэ та. Ён вы зна-

чыў клю ча выя кі рун кі раз віц ця за ка на даў-

ства, прын цы пы ўза е ма дзе ян ня дзяр жа вы 

і біз не су з мэ тай пад трым кі 

прад пры маль ніц кай іні цы я -

ты вы, лік ві да цыі за ліш ніх

бар' е раў, якія за мі на юць рэ-

гіст ра цыі но вых ар га ні за цый 

або па шы рэн ню дзе ю чых.

Дэ крэт № 7, прын цы пы 

за кла дзе ныя ў ім, на маю 

дум ку, вы раз на вы зна ча юць, 

што прад пры маль ніц тва — 

най важ ней шы фак тар эка-

на міч на га рос ту, ства рэн ня 

но вых ра бо чых мес цаў і па вы шэн ня даб-

ра бы ту гра ма дзян. У той жа час прад пры-

маль ніц кая здоль насць — над звы чай рэд кі 

рэ сурс у лю бой дзяр жа ве, які не аб ход на 

раз ві ваць, бе раж лі ва вы ка рыс тоў ваць і 

пад трым лі ваць.

Ха це ла ся б пры вес ці шэ раг кан крэт ных 

пры кла даў за ка нат вор чай дзей нас ці ў ад-

 па вед нас ці з «лі та рай і ду хам» Дэ крэ та 

№ 7 «Аб раз віц ці прад пры маль ніц тва».

Так, прын цып дэ крэ та прэ зумп цыі аб 

доб ра сум лен нас ці суб' ек таў гас па да ран ня 

за ма ца ва ны ў но вым Пад атко вым ко дэк се 

ў ад но сі нах да пла цель шчы каў па дат каў, 

збо раў (пош лін).

За ко нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 9 сту-

дзе ня 2019 го да № 171-З у ад па вед нас ці 

з пунк там 11 Дэ крэ та № 7 ска рэк та ва на 

кры мі наль нае і кры мі наль на-пра цэ су аль-

нае за ка на даў ства ў на прам ку дэ кры мі-

на лі за цыі пра ва па ру шэн няў у эка на міч най 

сфе ры, што да зво ліць знач на зні зіць ры зы кі 

прад пры маль ніц кай дзей нас ці.

Ус ту піў у сі лу но вы за кон «Аб нар ма тыў-

ных пра ва вых ак тах», які пра ду гледж вае 

комп лекс ную ацэн ку ўплы ву ра шэн няў і 

да ку мен таў, якія пры ма юц ца, на прад пры-

маль ніц кую дзей насць.

Акра мя та го, важ на, што Дэ крэт № 7 

пад штурх нуў ор га ны ўла ды і біз нес-су поль-

насць да больш ак тыў на га і ад кры та га аб-

ме ну дум ка мі ў рам ках дзей нас ці гра мад-

ска-кан суль та тыў ных са ве таў, са ве таў па 

раз віц ці прад пры маль ніц тва.

Гэ та толь кі пер шыя вы ні кі дэ крэ та і 

пер шыя кро кі па яго рэа лі за цыі. Га лоў нае, 

што абод ва на зва ныя да ку мен ты ства ры лі 

ўмо вы і вы зна чы лі на пра мак, па якім ужо 

ру ха ец ца на ша эка но мі ка, і, без умоў на, 

на пра мак гэ ты пра віль ны. Раз віц цё прад-

пры маль ніц тва — най важ ней шая за да ча, 

ра шэн не якой па тра буе эфек тыў най су-

 мес най пра цы ўсіх га лін ула ды і біз нес-

су поль нас ці.

За пі са ла Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.


