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20 сакавіка 2019 г.

НА ШЛЯХУ
ДА «ІНТЭРНЭТУ РЭЧАЎ»
Учора Прэзідэнт правёў нараду аб некаторых
пытаннях развіцця рынку тэлекамунікацый

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, гэта сфера —
найбольш перспектыўны сектар беларускай эканомікі і самая хуткарослая галіна: з 2011 года яе доля
ў валавым унутраным прадукце вырасла амаль у два
разы, яна забяспечвае працай каля 100 тысяч чалавек. Важна, што гэта высокатэхналагічная частка
эканомікі, якая не мае патрэбы ў танных нафце, газе
ці іншых матэрыяльных рэсурсах, — а значыць, яе
поспехі ўмацоўваюць беларускую эканамічную незалежнасць, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Ён звярнуў увагу, што
Беларусь уваходзіць у групу краін з высокім узроўнем
раз віц ця інф ра струк ту ры
і інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Наша
краіна з'яўляецца лідарам
на прасторы СНД, не саступаючы такім еўрапейскім
краінам, як Італія, Партугалія, Чэхія.
«Разам з тым дынаміка
працэсаў, хуткасць змены
тэхналогій тут неверагодныя. Абсталяванне старэе
ў тры-чатыры разы хутчэй,
чым канчаецца тэрмін яго
фі зіч на га зно су. Кож ныя
два гады нагрузка на інфраструктуру як мінімум падвойваецца», — адзначыў
Прэзідэнт і дадаў, што попыт на некаторыя паслугі
ўжо апярэджвае прапанову.
«Але самае галоўнае — тэлекамунікацыі перастаюць
існаваць як асобная галіна,
пранікаючы ва ўсе сферы
жыцця грамадства. Ад традыцыйных — сувязі, сродкаў
масавай інфармацыі — да
медыцыны, адукацыі, прамысловасці і іншых, — сказаў кіраўнік дзяржавы. —
Калі ўчора «інтэрнэт рэчаў»
быў чымсьці абстрактным,
то сёння абмен данымі ў аўтаматычным рэжыме, без
удзелу чалавека паміж рознымі сістэмамі ў ЖКГ, прамыс ло вас ці, транс пар це,
лагістыцы стаў абсалютнай
рэальнасцю».
Больш за тое, тэлекамунікацыі проста неаддзельныя
ад лічбавай трансфармацыі
эканомікі. У сувязі з гэтым,
дадаў Прэзідэнт, неабходна
паглядзець на тое, як гэтыя
сферы будуць развівацца ва
ўзаемнай увязцы.
Беларускі лідар заклікаў
удзельнікаў нарады адказаць на наступныя пытанні:
якія меры патрэбны для таго, каб не проста захаваць
пазіцыі ў сусветных рэйтынгах, але і палепшыць

іх? Што сёння стрымлівае
развіццё інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій у
Беларусі? Якія патрэбныя
рашэнні, у тым ліку ад самога Прэзідэнта?
«Словам, патрэбная канкрэтыка, без усялякіх разваг.
Але пры гэтым хачу папярэдзіць: ёсць шэраг прапаноў,
у тым ліку па інвеставанні
ў гэтую сферу. Хацелася б,
каб вы не пераконваць мяне
прыйшлі ў нейкім варыянце,
а прапаноўвалі альтэрнатыўныя варыянты. Пераконваць
мяне не трэба — у мяне ёсць
пэўныя крытэрыі. Калі гэта
выгадна дзяржаве і народу,
я заўсёды пагаджуся. Але
патрэбныя варыянты», —
пад крэс ліў Аляк сандр
Лукашэнка.

***
Пра вынікі сустрэчы журналіс там расказаў першы
намеснік прэм'ер-міністра
Бе ла ру сі Аляксандр Турчын.
«Кі раў ні ком дзяр жа вы
пільная ўвага аддаецца гэтай сферы — інфармацыйна-камунікацыйным тэхналогіям. Сёння гэта з'яўляецца адным з драйвераў росту
нашай эканомікі», — адзначыў ён.
Па сло вах Аляксанд ра
Турчына, Прэзідэнта цікавілі многія пытанні, у тым
ліку і магчымыя варыянты
па прыходзе інвес тараў у
гэтую сферу, пытанні цэнавага рэгулявання на гэтым
рынку.
«Перш за ўсё Прэзідэнта турбуе і кошт паслуг для
насельніцтва ў гэтай сферы.
Таму досыць жывая была
размова, і мы атрымалі даручэнні Прэзідэнта па шэрагу праектаў — яшчэ раз зрабіць дэталёвыя разлікі для
таго, каб ужо канчаткова
ўнесці іх на разгляд кіраўніка дзяржавы і прыняць адпаведнае рашэнне», — сказаў

першы намеснік прэм'ер-міністра.
Ён таксама звярнуў увагу, што цяпер ідзе падрыхтоўка да нарады з удзелам
беларускай ІТ-супольнасці.
«Гэта наступная вяха ўсіх
пытанняў, якім мы таксама ўдзяляем вялікую ўвагу.
Таму мне здаецца, што гэта будзе вельмі добрая сустрэча кіраўніка дзяржавы з
прадстаўнікамі прагрэсіўнай
часткі нашай краіны, — сказаў Аляксандр Турчын. —
Безумоўна, мы гаварылі і
пра ролю дзяржавы ва ўсіх
гэтых працэсах. Я думаю, карысная для ўдзельнікаў нарады атрымалася сустрэча.
Таму нам толькі застаецца
рэалізоўваць тыя даручэнні, якія дадзены кіраўніком
дзяржавы».
Для паўнавартаснага развіцця галіны неабходна поўнае ўкараненне тэхналогіі 4G
і паступовы ўвод 5G. «Не магу пагадзіцца, што ў нас 4G
на пачатковым этапе. Сёння
каля 75 % насельніцтва нашай краіны даступная паслуга 4G», — сказаў першы
намеснік прэм'ер-міністра.
Пры гэтым ён дадаў, што
ніякай гаворкі пра самазаспакоенасць быць не можа, паколькі павінен быць
ахоп тэрыторый, каб такую
паслугу маглі атрымліваць
не толькі жыхары сталіцы і
абласных цэнтраў, але і ўсіх
рэгіёнаў Беларусі.
«Наступны
з н ач н ы
крок — гэта 5G, гэта «інтэрнэт рэчаў». Вядома, мы ў
комплексе сёння гэтыя пытанні разглядалі. Гэта паскарэнне або завяршэнне
будаўніцтва сеткі 4G у нашай краіне і, ужо на базе
гэтай сеткі, будаўніцтва і
да лей шае раз віц цё сет кі
5G», — адзначыў Аляксандр
Турчын.
Але ўсё ж, ці ёсць канкрэт ныя да ты? Па вод ле
слоў пер ша га на мес ні ка
прэм'ер-міністра, што датычыцца 4G, то тут дата ўжо не
вылічаецца гадамі. У сваю
чаргу, канкрэтныя тэрміны
па 5G пазначыць складана,
аднак ёсць разуменне, што
ў пабудове ІТ-краіны такое
пакаленне сеткі проста неабходнае.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Камунальныя стасункі

Развіццё ЖКГ
у кірунку Дырэктывы № 7:
таварыства абароны правоў спажыўцоў жыллёвых паслуг,
прафатэстацыя камунальнікаў і іншае
Прыняцце Дырэктывы № 7 «Аб удасканаленні і развіцці жыллёва-камунальнай гаспадаркі (ЖКГ) краіны» не азначае, што ўжо заўтра мы адчуем карэнныя змены ў гэтай сферы. Дырэктыва прысвечана
сістэмнаму рашэнню пытанняў галіны, якія маюць
прыярытэтнае значэнне, расказалі камунальнікі пра
сучасную дзейнасць арганізацый ЖКГ.
— Сур'ёзны блок у дакуменце прысвечаны рабоце
на папярэджанне прэтэнзій
спа жыў ца на якасць паслуг. Тут прадугледжана як
і далейшае ўдасканаленне
і стварэнне камунікатыўнага элемента — службы 115,
так і ўкараненне механізма грамадскага кантролю
за работай службаў ЖКГ
і пуб ліч най спра ва здачы
мясцовых органаў улады
па плануемай або выкананай рабоце ў камунальнай
сфе ры. Ства рэн не та варыст ва аба ро ны пра воў
спа жыў цоў жыл лё ва-камунальных паслуг павінна
па спры яць на ладж ван ню
кантролю за якасцю, бо ад
гэтага залежыць і здароўе
чалавека, і яго дабрабыт, і
стабільнасць пражывання,
і ства рэн не кам форт ных
умоў, — зазначыў Генадзь
АКСЦІЛОВІЧ, прэс-сакратар Міністэрства ЖКГ.

Эканамікс

БІЗНЕС ВЕДАЕ, ЯК ДЛЯ ЯГО ЛЕПШ
У Мінску праходзіць ІV Тыдзень беларускага прадпрымальніцтва
Сён ня, 20 са ка ві ка, у На цы я нальнай бібліятэцы будзе прэзентаваны
пра ект На цы я наль най плат фор мы
бізнесу Беларусі. Дакумент з прапановамі па паляпшэнні дзелавога
клімату ў краіне штогод выпрацоўвае ўся бізнес-супольнасць Беларусі. Акрамя праекта, стануць вядомыя
вынікі апытання Індэкса дзелавога
аптымізму — гэтае аналітычнае даследаванне дэманструе, як уладальнікі бізнесу ацэньваюць створаныя
дзяржавай умовы для развіцця прадпрымальніцтва.
Та кія прэзентацыі запланаваны для
ўдзельнікаў рэспубліканскага дзелавога форуму «Развіццё прадпрымальніцтва
Беларусі: стратэгія і так тыка» ў рамках
ІV Тыдня беларускага прадпрымальніцтва.
Заўтра, 21 сакавіка, арганізатары запрашаюць на выстаўку франшыз. Для прад-

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Акцыі «жоўтых камізэлек» будуць забараняць
Французскія ўлады будуць
забараняць правядзенне акцый пратэсту «жоў тых камізэлек» у выпадку прысутнасці
ў шэрагах маніфестантаў пагром шчы каў-ультра ра ды калаў. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Францыі Эдуар Філіп. Паводле яго слоў, такая практыка будзе прымяняцца
пры неабходнасці з наступнай суботы. Філіп удакладніў,
што ў Парыжы дзеянне гэтай меры закране Елісейскія
Палі. «Падтрыманне парадку будзе праводзіцца, у прыватнасці, з дапамогай беспілотных лятальных апаратаў і
відэатэхнікі», — паведаміў прэм'ер. Як вядома, у мінулую
суботу ў Парыжы прайшла 18-я па ліку штотыднёвая акцыя руху «жоўтых камізэлек», якія выступаюць супраць
эканамічнай палітыкі ўрада. Амаль адразу пасля свайго
пачатку маніфестацыя перарасла ў пагромы. «Жоўтыя
камізэлькі» грамілі крамы, банкі і кафэ на Елісейскіх Па-

— Што датычыцца павышэння якасці паслуг, то
тэхабслугоўванне, бягучы і
капітальны рамонт, санітарнае ўтрыманне дапаможных
памяшканняў, тэхабслугоўванне ліфтаў, абыходжанне
з цвёрдымі камунальнымі
адходамі (ЦКА), а таксама
дадатковыя камунальныя
паслугі мясцовыя органы
ўлады павінны ажыццяўляць
на канкурэнтнай аснове.
Пералік паслуг застаецца
адкрытым на выпадак узнікнення новых паслуг, якія
зможа рабіць ЖКГ, — дадала Алена ДУДЗІНСКАЯ,
памочнік міністра ЖКГ.
Да ку мент за ба ра няе
мясцовым органам улады
перадаваць на баланс ЖКГ
няпрофільныя аб'екты пры
адсутнасці фінансавання.
З іншага боку, улады павінны забяспечыць крыніцы
фінансавання мерапрыемстваў па капрамонце, ма-

дэрнізацыі і рэканструкцыі
інфраструктурных аб'ектаў
ЖКГ: кацельных і цепласетак.
Яшчэ адзін раздзел Дырэктывы прысвечаны эфектыўнасці работы прадпрыемстваў ЖКГ. Упор робіцца
на інавацыйныя тэхналогіі
і фінансаванне і развіццё
інфраструк турнай сферы
камунальных аб'ектаў.
Асобны блок прысвечаны абыходжанню з цвёрдымі камунальнымі адходамі:
паэтапнаму адыходу ад выкарыстання поліэтыленавай
плёнкі і ўдасканаленню механізмаў збору і перапрацоўкі адходаў.
Кадравы патэнцыял галіны таксама закрану ты ў
Дырэктыве.
— Неабходна стварыць
эфек тыў ную спе цы я лі заваную сістэму падрыхтоўкі
кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі для выканання даследаванняў і
распрацовак у галіне ЖКГ.
Пад рых тоў ка кад раў павінна ажыццяўляцца праз
прызму прафесіі будучага, — удакладніла Алена
Дудзінская.
Ірына СІДАРОК.

прымальнікаў, што пачынаюць дзейнасць,
запланаваны бізнес-інтэнсіў.
Увогуле ў праграме Тыдня, які стартаваў
у гэты панядзелак, запланавана больш за
сто мерапрыемстваў, разлічаных на шырокую аўдыторыю ад школьнікаў да прадстаўнікоў буйных кампаній. Сярод іх — сустрэчы дзелавых колаў і чыноўнікаў, акцыі
«Прадпрымальнікі пра прадпрымальніцтва», «Дэманструем свой бізнес», «Падары кнігу бібліятэцы». Дапаўняюць праграму Тыдня беларускага прадпрымальніцтва
культурна-асветныя мерапрыемствы.
Тра ды цый ны Ты дзень бе ла рус кага прадпрымальніцтва праводзіць саюз
юрыдычных асоб «Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва» сумесна
з Міністэрствам эканомікі, Дэпартаментам
па прадпрымальніцтве, Беларускім фондам
фінансавай падтрымкі прадпрымальніцтва
і рэгіянальнымі бізнес-асацыяцыямі.
Варвара МАРОЗАВА.

тым, паводле ацэнак сіноптыкаў, залевы працягнуцца тут
у найбліжэйшыя дні.

лях. На фоне абвастрэння сітуацыі кіраўнік урада Францыі адправіў у адстаўку шэфа парыжскай паліцыі Мішэля
Дэльпюэша.

Голуб прададзены на аўкцыёне
за 1,25 мільёна еўра

Паўднёва-Усходняя Афрыка пад ударам стыхіі

Голуб па мянушцы Арманда прададзены на аўкцыёне ў
Бельгіі за рэкордныя 1,25 мільёна еўра. Аўкцыённы дом Ріgеоn
Раrаdіsе назваў Арманда найлепшым у гісторыі бельгійскім голубам на доўгіх дыстанцыях. Ён нават атрымаў мянушку «Льюіс Хэмілтан
сярод галубоў» у гонар брытанскага гоншчыка «Формулы-1». Папярэдні рэкорд кошту гэтых птушак на аўкцыёне
складаў 376 тысяч еўра. Як кажуць супрацоўнікі Ріgеоn
Раrаdіsе, ён быў пабіты на працягу першага ж дня, пасля
таго як Арманда быў выстаўлены на таргі. Голуб-чэмпіён, якому сёлета спаўняецца пяць гадоў, у гонках больш
не ўдзельнічае. «Гэта было нешта нерэальнае, проста
неверагоднае», — так Ніколас Гізельбрэхт, генеральны
дырэктар аўкцыёну, апісаў у размове з «Бі-бі-сі» момант,
калі за Арманда прапанавалі больш за мільён еўра.

У Мазамбіку ахвярамі цыклону «Ідаі» маглі стаць больш
за тысячу чалавек. Пра гэта заявіў прэзідэнт краіны Філіп
Ньюз. Трапічны шторм абрынуўся на цэнтральную частку
Мазамбіка 15 сакавіка, выклікаўшы тут магутныя паводкі.
Паводле ацэнак прадстаўнікоў Чырвонага Крыжа, порт
Бейра, другі па велічыні горад у краіне, разбураны на
90 працэнтаў. Многія вёскі цалкам затоплены вадой або
адрэзаны ад знешняга свету. Дзясяткі тысяч чалавек
засталіся без прытулку і сродкаў сувязі. Цыклон ударыў
таксама па дзвюх суседніх краінах паўднёва-ўсходняга
ўзбярэжжа Афрыкі — Малаві і Зімбабвэ. Па афіцыйных
даных, ад удару стыхіі тут загінулі або зніклі без вестак
сотні чалавек. Значная тэрыторыя застаецца затопленай,
размыты дарогі, пашкоджаны лініі электраперадачы, разбурана інфраструктура, знішчаны будучы ўраджай. Між

