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 Но вую экс па зі цый ную аран жа рэю з ганд лё ва-вы-

ста вач ным па віль ё нам пла ну ец ца па бу да ваць у Цэнт-

раль ным ба та ніч ным са дзе НАН Бе ла ру сі. Рэ кан струк-

цыя Ба та ніч на га са да ўва хо дзіць у дзяр жаў ную пра-

гра му «На ву ка ё міс тыя тэх на ло гіі і тэх ні ка». Комп лекс 

бу дзе ўклю чаць экс па зі цыю тра піч най і суб тра піч най 

фло ры з не аб ход ным мік ра клі ма там, ланд шаф там і 

вя лі кай коль кас цю ад кры тых вод ных па верх няў, ва да-

спа даў, ад мі ніст ра цый ныя, гас па дар чыя і да па мож ныя 

па мяш кан ні, па ве дам ляе Бел ТА. Акра мя та го, тут пла-

ну ец ца ад крыць ка фэ на 45—50 па са дач ных мес цаў, 

куль тур на-асвет ніц кі блок з ін фар ма цый най зо най і 

ву чэб на-аду ка цый ным цэнт рам. Мяр ку ец ца так са ма 

бу даў ніц тва пад зем на га пар кін га на 49 ма шы на-мес-

цаў і асоб най на зем най пар коў кі на 10 ма шы на-мес-

цаў для ста ян кі эк скур сій ных аў то бу саў. Рэа лі за ваць 

пра ект пла ну ец ца да 2020 го да.

 Да кан ца са ка ві ка ў ста лі цы мяр ку юць уста на віць 

во сем свет ла вых фі гур з эмб ле май ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў. Пра гэ та ка рэс пан дэн ту агенц тва «Мінск-

На ві ны» па ве да міў ды рэк тар УП «Мін гарс вят ло» 

Сла ва мір ГРЫ НЕ ВІЧ. «Фі гу ры бу дуць уста ноў ле ны 

на ўез дах у го рад, ка ля бу дын ка чы гу нач на га вак за-

ла», — удак лад ніў спе цы я ліст. Як вя до ма, во сен ню 

мі ну ла га го да прад пры ем ства «Мін гарс вят ло» ўжо 

ўста ля ва ла шар з ла га ты пам ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

ка ля ста ліч на га Па ла ца спор ту.

ОАО «Опытный завод металлоконструкций»

проводит очередное собрание акционеров по адресу: 

г. Минск, пр-т Пушкина, 68, зал заседаний, 

дата проведения собрания: 29 марта 2019 года, 

начало – 15.30

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 

год и основных направлениях деятельности на 2019 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2018 год.

3. Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности общества ревизионной комиссией за 2018 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках общества за 2018 год.

5. Утверждение распределения прибыли, оставшейся в распоряжении 

предприятия за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в рас-

поряжении общества на 2019 год. Периодичность выплаты дивидендов 

за 2019 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 

Утверждение вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизи-

онной комиссии.

8. Рассмотрение выполнения управляющей организацией ООО «Кверк-

СтройИнвест» договора № 2 от 14 января 2018 года «О передаче полно-

мочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества 

управляющей организации».

Для регистрации при себе иметь следующие документы: паспорт, пред-

ставителю акционера – паспорт и доверенность.

Справки по телефону 204-30-72.
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На двор'еНа двор'е

ЯШЧЭ БУ ДЗЕ СНЕГ У СА КА ВІ КУ
А на асоб ных участ ках да рог за ха ва ец ца 

га ла лё дзі ца і ўна чы да 13 ма ро зу
Вось ужо па праў дзе ця пе раш ні апош ні ме сяц зі мы 

вы даў ся ў гэ тым го дзе эк стра цёп лым. У лю тым ся-

рэд няя тэм пе ра ту ра па вет ра ака за ла ся на 4—5 гра-

ду саў вы шэй шай за клі ма тыч ную нор му. Ад нак, як 

па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род-

дзя Мінп ры ро ды, ужо ў пер шыя дні вяс ны ча ка ец ца 

ка рот ка ча со вае па ха ла дан не.

На двор'е бу дзе толь кі па гар шац ца. Так, у су бо ту бу дзе 

пе ра важ на без апад каў, толь кі ўна чы па ўсхо дзе кра і ны 

мес ца мі прой дзе не вя лі кі снег. На асоб ных участ ках да рог 

праг на зу ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы па-

ні зіц ца ад мі нус 4 да мі нус 11 гра ду саў. Днём так са ма бу дзе 

хо лад на, ча ка ец ца ад мі нус 5 гра ду саў да 2 цяп ла.

Пе ра мен нае на двор'е ча кае нас і ў ня дзе лю. Гэ тай ноч чу 

на ша тэ ры то рыя бу дзе пад уплы вам воб лас ці па вы ша на-

га ат мас фер на га ціс ку, так што абы дзем ся без іс тот ных 

апад каў. Удзень тэ ры то рыя кра і ны апы нец ца пад уплы вам 

ат мас фер ных фран тоў, за які мі пач не па сту паць цёп лая 

па вет ра ная ма са ат лан тыч на га па хо джан ня. На боль шай 

част цы тэ ры то рыі ча ка юц ца апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу 

і даж джу. Мес ца мі ту ман, сла бы га ла лёд, на да ро гах га ла-

лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ў асноў ным скла дзе ад 

мі нус 4 да мі нус 11 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе мес ца мі 

пры пра яс нен нях яна па ні зіц ца да 13 ма ро зу, толь кі ў за ход ніх 

ра ё нах не апус ціц ца ні жэй за мі нус 3 гра ду сы. Тэм пе ра ту ра 

ўдзень скла дзе ад 0 да 6 цяп ла, па паў днё вым за ха дзе па-

вет ра пра грэ ец ца да плюс 8 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

па ня дзе лак умо вы на двор'я ў кра і не бу дуць вы зна чаць ат-

мас фер ныя фран ты, якія бу дуць ру хац ца да нас з За ход няй 

Еў ро пы. У мно гіх ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 

апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. Уна чы мес ца мі 

сла быя ту ман і га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 гра ду саў да 4 цяп-

ла, удзень — ад плюс 2 гра ду саў да плюс 7, па паў днё вым 

за ха дзе да 11 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПЛАН КУ НЕ ЗНІ ЖА ЕМ
Ад бы ло ся пер шае па ся джэн не ар га ні за цый на га ка-

мі тэ та па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні ў 2021 го дзе ў 

Мін ску чэм пі я на ту све ту па ха кеі з шай бай.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей РУ МАС ад зна чыў, 

што гэ ты тур нір па ві нен прай сці на вы со кім уз роў ні. «У 

нас ужо ёсць во пыт пра вя дзен ня су свет на га пер шын ства. 

Чэм пі я нат све ту па ха кеі ў 2014 го дзе быў пры зна ны Між на-

род най фе дэ ра цы яй ха кея ад ным з най леп шых у гіс то рыі і 

па біў рэ кор ды на вед валь нас ці. У 2021 го дзе мы пра во дзім 

чэм пі я нат па ха кеі з шай бай су мес на з Лат вій скай Рэс пуб лі-

кай. Уз ро вень га тоў нас ці кра і ны да яго пра вя дзен ня да стат-

ко ва вы со кі: ма юц ца ля до выя арэ ны, у ста лі цы па бу да ва на 

да стат ко вая коль касць гас ці ніц і аб' ек таў гра мад ска га хар-

ча ван ня. Тым не менш мы па він ны зра біць усё не аб ход нае, 

каб гэ ты чэм пі я нат стаў най леп шым і больш па спя хо вым. 

План ку не зні жа ем», — пад крэс ліў Сяр гей Ру мас. Яго сло вы 

пры во дзіць ка рэс пан дэнт Бел ТА.

Стар шы ня Фе дэ ра цыі ха кея Бе ла ру сі — на мес нік 

стар шы ні арг ка мі тэ та Ге надзь СА ВІ ЛАЎ ад зна чыў, што 

пад рых тоў ка да чэм пі я на ту све ту па ча ла ся два га ды та му. 

Ужо сфар мі ра ва на ды рэк цыя чэм пі я на ту, арг ка мі тэт, пад-

пі са ны трох ба ко вы да га вор з Між на род най фе дэ ра цы яй 

ха кея, двух ба ко вы да га вор з Лат ві яй, на вы ха дзе біз нес-

план па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні тур ні ру. «Шмат што 

зроб ле на, і са мае га лоў нае, ёсць ра зу мен не, што мы бу дзем 

ра біць да лей», — ска заў ён.

На га да ем, чэм пі я нат све ту па ха кеі з шай бай прой дзе ў 

Мін ску і Ры зе з 7 да 23 мая 2021 го да. У ім возь муць удзел 

16 ка ман даў. У Мін ску ад бу дуц ца гуль ні ад ной гру пы — 

34 мат чы, у тым лі ку два чвэрць фі наль ныя і два паў фі наль-

ныя мат чы, гуль ня за трэ цяе мес ца і фі нал.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

МАГ ЧЫ МАСЦЬ 
ВЫ КА ЗАЦ ЦА

Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 

2 са ка ві ка ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме. Тэ ле-

фон ныя лі ніі ў су бо ту з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Анд рэй 

Ана то ле віч КЛЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Мі ка лай Мі ка лае -

віч ШАРС НЁЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Але на 

Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;

стар шы ня ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Ва сі ле віч КРАЎ ЦОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Мі ка лай 

Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;

кі раў нік спраў МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ган на Мар' я наў на 

МА ЦЕЛЬ СКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні Анд рэю Аляк се е ві-

чу Раў ко ву, мі ніст ру аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

у су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер-

цю МА ЦІ.

«За ро бак ні жэй шы за 600 руб-

лёў — гэ та ня пра віль на», — 

з та кой дум кі пер шы ві цэ-прэм' ер 

Аляк сандр ТУР ЧЫН па чаў чар го-

вае па ся джэн не Са ве та па раз-

віц ці прад пры маль ніц тва, якое 

ад бы ло ся ў Са ве це Мі ніст раў. На 

гэ ты раз тэ май су стрэ чы прад-

стаў ні коў ула ды і біз не су ста ла 

«Раз віц цё прад пры маль ніц тва ў 

рэ гі ё нах: стан, праб ле мы, шля хі 

іх вы ра шэн ня».

— Для мя не гэ та два кі рун кі: як ак-

ты ві за ваць біз нес, які зна хо дзіц ца на 

тэ ры то рыі гэ та га ра ё на, каб ён пе ра-

тва раў ся ў больш па спя хо вую кам па-

нію, і як пры цяг нуць у гэ тыя рэ гі ё ны 

біз нес з буй ных га ра доў, — аба зна чыў 

праб лем ныя пы тан ні пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра.

СТАН
— Ка лі ка заць аб тэ ры та ры яль най 

струк ту ры раз віц ця ма ло га і ся рэд ня га 

біз не су, яна на пра ця гу двух дзе ся ці-

год дзяў па вя лі кім ра хун ку не змя ні ла-

ся. Ня гле дзя чы на тое, што ў нас бы ла 

рэа лі за ва на дзяр жаў ная пра гра ма па 

раз віц ці ма лых і ся рэд ніх прад пры ем-

стваў, у нас дзей ні чае Дэ крэт № 6 аб 

раз віц ці ма лых і ся рэд ніх прад пры ем-

стваў у ма лых га ра дах, сель скай мяс-

цо вас ці, сель скіх па ся лен нях і гэ так да-

лей. Або да дзе ныя ме ры ня дзейс ныя, 

або дзейс ныя ў не да стат ко вай сту пе-

ні, — лі чыць Жан на ТА РА СЕ ВІЧ, ды-

рэк тар Біз нес-са ю за прад пры маль-

ні каў і най маль ні каў імя пра фе са ра 

М. С. Ку няў ска га.

У струк ту ры ма ло га і ся рэд ня га 

прад пры маль ніц тва 87 % зай ма юць 

мік ра ар га ні за цыі, на якіх пра цу юць 

3-4 ра бот ні кі. Апош нія га ды на зі ра ец-

ца па ве лі чэн не пра цэн та са ма за ня тых 

гра ма дзян. Што да ты чыц ца ся рэд ня-

га біз не су, то яго коль касць з га да мі 

зні жа ец ца.

Ка ля 40 % прад пры маль ні каў сён ня 

за ня тыя ў ганд лі, 13 % — у апра цоў чай 

пра мыс ло вас ці, 10 % — у транс пар це, 

на ўсе ас тат нія га лі ны пры хо дзіц ца да 

5 %. Менш за 1% раз ві ва юць пра ек ты 

ў са цы яль най сфе ры — у аду ка цыі, 

ахо ве зда роўя, куль ту ры. Асноў ная 

ма са суб' ек таў ма ло га і ся рэд ня га 

прад пры маль ніц тва за ся ро джа на ў 

Мін ску і аб лас ных цэнт рах.

Аляк сандр Тур чын ад зна чыў, што ў 

хут кім ча се ўрад на кі руе ў Ад мі ніст ра-

цыю Прэ зі дэн та іні цы я ты вы аб ма тэ-

ры яль ным сты му ля ван ні дзяр жаў ных 

слу жа чых, якія імк нуц ца раз ві ваць біз-

нес у сва ім рэ гі ё не.

ПРАБ ЛЕ МЫ
Ся род праб лем ных пы тан няў, па-

вод ле экс пер таў, — пло шчы для 

ства рэн ня біз не су ў рэ гі ё нах. Час та 

іх ра монт, ар га ні за цыя інф ра струк-

ту ры (свят ло, ацяп лен не) каш ту юць і 

гро шай, і ча су. Тут мо гуць да па маг чы 

тэх на ла гіч ныя пар кі з усёй не аб ход-

най ба зай. Біз нес мен мо жа аран да-

ваць па мяш кан не для пра цы і пла ціць 

арэн ду.

Яшчэ бар' ер — пры цяг нен не сва-

бод ных ін вес ты цый. Ад зна чы лі як 

праб ле му і не да стат ко вую ква лі фі ка-

цыю ра бо чай сі лы.

— Ка лі га во рым пра пра цу ў рэ-

гі ё нах, то коль касць лю дзей аб ме-

жа ва ная і пра фе сі я на лізм вы клі кае 

пы тан ні. Усе ас тат нія ўмо вы та кія, 

як і ў га ра дах. Ёсць знач ныя льго ты 

па па дат ках на пры бы так. Але сён ня 

ў мно гіх біз не сах пы тан не не ў тым, 

каб са 100 руб лёў 18 ці 10 ад даць 

дзяр жа ве, а ўво гу ле ў на яў нас ці пры-

быт ку. Та му гэ та льго та доб рая, ка лі 

ёсць пры бы так, — за ўва жыў Ва лян цін 

БАЙ КО, стар шы ня агуль на га схо ду 

ўдзель ні каў су мес на га та ва рыст ва 

з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Кон-

тэ Спа». — Буй ныя вы твор цы і прад-

пры ем ствы не мо гуць іс на ваць толь-

кі ў дзяр жа ве, дзе дзе сяць міль ё наў 

жы ха роў. Мы вы му ша ны гля дзець на 

рын кі Ра сіі, Ка зах ста на, Укра і ны. Та му 

для лю бо га прад пры маль ні ка пы тан-

не: ста віць фаб ры ку ў ма лым го ра дзе 

Бе ла ру сі ці па бу да ваць яе ва Уз бе кі-

ста не? Мы, на жаль, раз гля да ем і та кія 

пы тан ні, та му што там газ, элект рыч-

насць, ра бо чая сі ла тан ней шыя.

ШЛЯ ХІ РА ШЭН НЯ
Ка лі мы хо чам быць кан ку рэн та-

здоль ны мі, мы па він ны раз ві ваць 

вы со ка тэх на ла гіч ны ма лы і ся рэд ні 

аг ра біз нес. З та кой ідэ яй вы сту пі ла 

пра фе сар Па лес ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та Люд мі ла СО ВІК.

Ад ной з са мых па спя хо вых пра грам 

пад трым кі ма ло га і ся рэд ня га прад-

пры маль ніц тва ў кра і не з'яў ля ец ца 

ства рэн не фон даў. Пра гэ ты ме тад 

рас ка заў стар шы ня праў лен ня Бан-

ка раз віц ця Анд рэй ЖЫШ КЕ ВІЧ. 

У 2018 го дзе ўста но ва ка ля 200 міль-

ё наў руб лёў раз мяс ці ла ў фон дах праз 

сет ку бан каў-парт нё раў і лі зін га вых 

кам па ній для та го, каб гэ тыя бан кі 

праз сваю струк ту ру вы да ва лі крэ ды-

ты прад пры маль ні кам.

На дум ку Анд рэя Жыш ке ві ча, 

скла да на на ўзроў ні аб лас цей сфар-

мі ра ваць пра цэ ду ру ад бо ру пра ек таў, 

вы ка наць функ цыю крэ дыт най экс пер-

ты зы, та му трэ ба бы ло б цэнт ра лі за-

ваць гэ тыя за да чы і пе ра даць пэў най 

уста но ве.

— Гэ та ідэя ўжо доў гія га ды аб мяр-

коў ва ец ца. Прад пры маль ні кі не ма юць 

не ру хо мас ці, якая за да воль вае бан кі, 

скла да на афарм ляць за кла ды не та-

вар на га ты пу. Та му ра шэн не праб-

ле мы не да стат ко вас ці за бес пя чэн ня 

праз да ван не га ран тый так са ма гу ча-

ла. За раз фонд пад трым кі прад пры-

маль ніц тва пад рых та ваў за пуск га ран-

тый на га фон ду, — па ве да міў Анд рэй 

Жыш ке віч.

Гэ та знач на па леп шыць до ступ біз-

не су да крэ дыт ных лі ній. Па сло вах 

ге не раль на га ды рэк та ра Бе ла рус-

ка га фон ду фі нан са вай пад трым кі 

прад пры маль ні каў Паў ла ГОР БА ЧА, 

га ран тый ны фонд за пра цуе ў най блі-

жэй шыя ме ся цы.

— Сэнс дзей нас ці га ран тый на га 

фон ду — гэ та вы да ча па ру чы цель-

стваў па пра ек тах, ка лі суб' ек там ма-

ло га прад пры маль ніц тва не да стат ко ва 

за бес пя чэн ня пры зва ро це па крэ дыт 

у банк, — рас ка заў пра ідэю Па вел 

Гор бач.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

БІЗ НЕС ГА РА ДЫ БЯ РЭ


