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БІЗНЕС ГАРАДЫ БЯРЭ

«Заробак ніжэйшы за 600 рублёў — гэ та ня пра віль на», —
з такой думкі першы віцэ-прэм'ер
Аляксандр ТУРЧЫН пачаў чарговае пасяджэнне Савета па развіцці прадпрымальніцтва, якое
адбылося ў Савеце Міністраў. На
гэты раз тэмай сустрэчы прадстаўнікоў улады і бізнесу стала
«Развіццё прадпрымальніцтва ў
рэгіёнах: стан, праблемы, шляхі
іх вырашэння».
— Для мяне гэта два кірункі: як актывізаваць бізнес, які знаходзіцца на
тэрыторыі гэтага раёна, каб ён ператвараўся ў больш паспяховую кампанію, і як прыцягнуць у гэтыя рэгіёны
бізнес з буйных гарадоў, — абазначыў
праблемныя пытанні першы намеснік
прэм'ер-міністра.

СТАН
— Калі казаць аб тэрытарыяльнай
структуры развіцця малога і сярэдняга
бізнесу, яна на працягу двух дзесяцігоддзяў па вялікім рахунку не змянілася. Нягледзячы на тое, што ў нас была
рэалізавана дзяржаўная праграма па
развіцці малых і сярэдніх прадпрыемстваў, у нас дзейнічае Дэкрэт № 6 аб
развіцці малых і сярэдніх прадпрыемстваў у малых гарадах, сельскай мясцовасці, сельскіх пасяленнях і гэтак далей. Або дадзеныя меры нядзейсныя,
або дзейсныя ў недастатковай ступені, — лічыць Жанна ТАРАСЕВІЧ, дырэктар Бізнес-саюза прадпрымальнікаў і наймальнікаў імя прафесара
М. С. Куняўскага.
У струк туры малога і сярэдняга
прадпрымальніцтва 87 % займаюць
мікраарганізацыі, на якіх працуюць
3-4 работнікі. Апошнія гады назіраецца павелічэнне працэнта самазанятых
грамадзян. Што датычыцца сярэдняга бізнесу, то яго колькасць з гадамі
зніжаецца.
Каля 40 % прадпрымальнікаў сёння
занятыя ў гандлі, 13 % — у апрацоўчай
прамысловасці, 10 % — у транспарце,
на ўсе астатнія галіны прыходзіцца да
5 %. Менш за 1% развіваюць праекты
ў сацыяльнай сферы — у адукацыі,
ахове здароўя, культуры. Асноўная
маса суб'ек таў малога і сярэдняга
прадпрымальніцтва засяроджана ў
Мінску і абласных цэнтрах.
Аляксандр Турчын адзначыў, што ў
хуткім часе ўрад накіруе ў Адміністрацыю Прэзідэнта ініцыятывы аб матэрыяльным стымуляванні дзяржаўных
служачых, якія імкнуцца развіваць бізнес у сваім рэгіёне.

МАГЧЫМАСЦЬ
ВЫКАЗАЦЦА
Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад будуц ца
2 сакавіка ў аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме. Тэлефонныя лініі ў суботу з 9.00 да 12.00 правядуць:
намеснік старшыні БРЭСЦКАГА аблвыканкама Андрэй
Анатолевіч КЛЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;
старшыня ВІЦЕБСКАГА аблвыканкама Мікалай Мікалаевіч ШАРСНЁЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
кіраўнік спраў ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама Алена
Уладзіміраўна КЛІЧКОЎСКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;
старшыня ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама Уладзімір
Васілевіч КРАЎЦОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;
на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎСКА ГА абл вы кан ка ма
Руслан Віктаравіч ПАРХАМОВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;
намеснік старшыні МІНСКАГА аблвыканкама Мікалай
Міхайлавіч РАГАШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;
кіраўнік спраў МІНСКАГА гарвыканкама Ганна Мар'янаўна
МАЦЕЛЬСКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.

ПЛАНКУ НЕ ЗНІЖАЕМ
ПРАБЛЕМЫ
Сярод праблемных пытанняў, павод ле экс пер таў, — пло шчы для
стварэння бізнесу ў рэгіёнах. Часта
іх рамонт, арганізацыя інфраструктуры (святло, ацяпленне) каштуюць і
грошай, і часу. Тут могуць дапамагчы
тэхналагічныя паркі з усёй неабходнай базай. Бізнесмен можа арандаваць памяшканне для працы і плаціць
арэнду.
Яшчэ бар'ер — прыцягненне свабодных інвес тыцый. Адзначылі як
праблему і недастатковую кваліфікацыю рабочай сілы.
— Калі гаворым пра працу ў рэгіёнах, то колькасць людзей абмежаваная і прафесіяналізм выклікае
пытанні. Усе ас татнія ўмовы такія,
як і ў гарадах. Ёсць значныя льготы
па падатках на прыбытак. Але сёння
ў многіх бізнесах пытанне не ў тым,
каб са 100 рублёў 18 ці 10 аддаць
дзяржаве, а ўвогуле ў наяўнасці прыбытку. Таму гэта льгота добрая, калі
ёсць прыбытак, — заўважыў Валянцін
БАЙКО, старшыня агульнага сходу
ўдзельнікаў сумеснага таварыства
з абмежаванай адказнасцю «Контэ Спа». — Буйныя вытворцы і прадпрыемствы не могуць існаваць толькі ў дзяржаве, дзе дзесяць мільёнаў
жыхароў. Мы вымушаны глядзець на
рынкі Расіі, Казахстана, Украіны. Таму
для любога прадпрымальніка пытанне: ставіць фабрыку ў малым горадзе
Беларусі ці пабудаваць яе ва Узбекістане? Мы, на жаль, разглядаем і такія
пытанні, таму што там газ, электрычнасць, рабочая сіла таннейшыя.

ШЛЯХІ РАШЭННЯ
Калі мы хочам быць канкурэнтаздоль ны мі, мы па він ны раз ві ваць
высокатэхналагічны малы і сярэдні
аграбізнес. З такой ідэяй выступіла

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 деятельности 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 распоряжении общества на 2019 год. Периодичность выплаты дивидендов
за 2019 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Утверждение вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Рассмотрение выполнения управляющей организацией ООО «КверкСтройИнвест» договора № 2 от 14 января 2018 года «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества
управляющей организации».
Для регистрации при себе иметь следующие документы: паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Справки по телефону 204-30-72.
УНП 100135691

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
выказвае глыбокія спачуванні Андрэю Аляксеевічу Раўкову, міністру абароны Рэспублікі Беларусь,
у сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю МАЦІ.

прафесар Палескага дзяржаўнага
ўніверсітэта Людміла СОВІК.
Адной з самых паспяховых праграм
падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ў краіне з'яўляецца
стварэнне фондаў. Пра гэты метад
расказаў старшыня праўлення Банка развіцця Андрэй ЖЫШКЕВІЧ.
У 2018 годзе ўстанова каля 200 мільёнаў рублёў размясціла ў фондах праз
сетку банкаў-партнёраў і лізінгавых
кампаній для таго, каб гэтыя банкі
праз сваю структуру выдавалі крэдыты прадпрымальнікам.
На дум ку Анд рэя Жыш ке ві ча,
складана на ўзроўні абласцей сфарміраваць працэдуру адбору праектаў,
выканаць функцыю крэдытнай экспертызы, таму трэба было б цэнтралізаваць гэтыя задачы і перадаць пэўнай
установе.
— Гэта ідэя ўжо доўгія гады абмяркоўваецца. Прадпрымальнікі не маюць
нерухомасці, якая задавольвае банкі,
складана афармляць заклады нетаварнага тыпу. Таму рашэнне праблемы недастатковасці забеспячэння
праз даванне гарантый таксама гучала. Зараз фонд падтрымкі прадпрымальніцтва падрыхтаваў запуск гарантыйнага фонду, — паведаміў Андрэй
Жышкевіч.
Гэта значна палепшыць доступ бізнесу да крэдытных ліній. Па словах
генеральнага дырэк тара Беларускага фонду фінансавай падтрымкі
прадпрымальнікаў Паўла ГОРБАЧА,
гарантыйны фонд запрацуе ў найбліжэйшыя месяцы.
— Сэнс дзейнасці гарантыйнага
фонду — гэта выдача паручыцельстваў па праектах, калі суб'ектам малога прадпрымальніцтва недастаткова
забеспячэння пры звароце па крэдыт
у банк, — расказаў пра ідэю Павел
Горбач.
Марыя ДАДАЛКА.

 Новую экспазіцыйную аранжарэю з гандлёва-выставачным павільёнам плануецца пабудаваць у Цэнтральным батанічным садзе НАН Беларусі. Рэканструкцыя Батанічнага сада ўваходзіць у дзяржаўную праграму «Навукаёмістыя тэхналогіі і тэхніка». Комплекс
будзе ўключаць экспазіцыю трапічнай і субтрапічнай
флоры з неабходным мікракліматам, ландшафтам і
вялікай колькасцю адкрытых водных паверхняў, вадаспадаў, адміністрацыйныя, гаспадарчыя і дапаможныя
памяшканні, паведамляе БелТА. Акрамя таго, тут плануецца адкрыць кафэ на 45—50 пасадачных месцаў,
культурна-асветніцкі блок з інфармацыйнай зонай і
вучэбна-адукацыйным цэнтрам. Мяркуецца таксама
будаўніцтва падземнага паркінга на 49 машына-месцаў і асобнай наземнай паркоўкі на 10 машына-месцаў для стаянкі экскурсійных аўтобусаў. Рэалізаваць
праект плануецца да 2020 года.
 Да канца сакавіка ў сталіцы мяркуюць устанавіць
восем светлавых фігур з эмблемай ІІ Еўрапейскіх
гульняў. Пра гэта карэспандэнту агенцтва «МінскНавіны» паведаміў дырэктар УП «Мінгарсвятло»
Славамір ГРЫНЕВІЧ. «Фігуры будуць устаноўлены
на ўездах у горад, каля будынка чыгуначнага вакзала», — удакладніў спецыяліст. Як вядома, восенню
мінулага года прадпрыемства «Мінгарсвятло» ўжо
ўсталявала шар з лагатыпам ІІ Еўрапейскіх гульняў
каля сталічнага Палаца спорту.

Адбылося першае пасяджэнне арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні ў 2021 годзе ў
Мінску чэмпіянату свету па хакеі з шайбай.
Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей РУМАС адзначыў,
што гэты турнір павінен прайсці на высокім узроўні. «У
нас ужо ёсць вопыт правядзення сусветнага першынства.
Чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе быў прызнаны Міжнароднай федэрацыяй хакея адным з найлепшых у гісторыі і
пабіў рэкорды наведвальнасці. У 2021 годзе мы праводзім
чэмпіянат па хакеі з шайбай сумесна з Латвійскай Рэспублікай. Узровень гатоўнасці краіны да яго правядзення дастаткова высокі: маюцца лядовыя арэны, у сталіцы пабудавана
дастатковая колькасць гасцініц і аб'ектаў грамадскага харчавання. Тым не менш мы павінны зрабіць усё неабходнае,
каб гэты чэмпіянат стаў найлепшым і больш паспяховым.
Планку не зніжаем», — падкрэсліў Сяргей Румас. Яго словы
прыводзіць карэспандэнт БелТА.
Старшыня Федэрацыі хакея Беларусі — намеснік
старшыні аргкамітэта Генадзь САВІЛАЎ адзначыў, што
падрыхтоўка да чэмпіянату свету пачалася два гады таму.
Ужо сфарміравана дырэкцыя чэмпіянату, аргкамітэт, падпісаны трохбаковы дагавор з Міжнароднай федэрацыяй
хакея, двухбаковы дагавор з Латвіяй, на выхадзе бізнесплан па падрыхтоўцы і правядзенні турніру. «Шмат што
зроблена, і самае галоўнае, ёсць разуменне, што мы будзем
рабіць далей», — сказаў ён.
Нагадаем, чэмпіянат свету па хакеі з шайбай пройдзе ў
Мінску і Рызе з 7 да 23 мая 2021 года. У ім возьмуць удзел
16 камандаў. У Мінску адбудуцца гульні адной групы —
34 матчы, у тым ліку два чвэрцьфінальныя і два паўфінальныя матчы, гульня за трэцяе месца і фінал.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Надвор'е

ЯШЧЭ БУДЗЕ СНЕГ У САКАВІКУ
А на асобных участках дарог захаваецца
галалёдзіца і ўначы да 13 марозу
Вось ужо папраўдзе цяперашні апошні месяц зімы
выдаўся ў гэтым годзе экстра цёплым. У лютым сярэдняя тэмпература паветра аказалася на 4—5 градусаў вышэйшай за кліматычную норму. Аднак, як
паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага
забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды, ужо ў першыя дні вясны чакаецца
кароткачасовае пахаладанне.
Надвор'е будзе толькі пагаршацца. Так, у суботу будзе
пераважна без ападкаў, толькі ўначы па ўсходзе краіны
месцамі пройдзе невялікі снег. На асобных участках дарог
прагназуецца галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы панізіцца ад мінус 4 да мінус 11 градусаў. Днём таксама будзе
холадна, чакаецца ад мінус 5 градусаў да 2 цяпла.
Пераменнае надвор'е чакае нас і ў нядзелю. Гэтай ноччу
наша тэрыторыя будзе пад уплывам вобласці павышанага атмасфернага ціску, так што абыдземся без істотных
ападкаў. Удзень тэрыторыя краіны апынецца пад уплывам
атмасферных франтоў, за якімі пачне паступаць цёплая
паветраная маса атлантычнага паходжання. На большай
частцы тэрыторыі чакаюцца ападкі ў выглядзе мокрага снегу
і дажджу. Месцамі туман, слабы галалёд, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ў асноўным складзе ад
мінус 4 да мінус 11 градусаў, па паўднёвым усходзе месцамі
пры праясненнях яна панізіцца да 13 марозу, толькі ў заходніх
раёнах не апусціцца ніжэй за мінус 3 градусы. Тэмпература
ўдзень складзе ад 0 да 6 цяпла, па паўднёвым захадзе паветра прагрэецца да плюс 8 градусаў.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у
панядзелак умовы надвор'я ў краіне будуць вызначаць атмасферныя франты, якія будуць рухацца да нас з Заходняй
Еўропы. У многіх раёнах краіны пройдуць кароткачасовыя
ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Уначы месцамі
слабыя туман і галалёд, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 3 градусаў да 4 цяпла, удзень — ад плюс 2 градусаў да плюс 7, па паўднёвым
захадзе да 11 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

