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У БІЗНЕС-АСЯРОДДЗІ ЎЗРОС АПТЫМІЗМ
У IT-сферы Беларусі плануецца стварэнне 2,5 мільёна рабочых месцаў
Дыялог прадпрымальніцтва і ўлады становіцца
больш шчырым — пра гэта сведчаць вынікі
14-га Індэкса дзелавога аптымізму
ў Беларусі. Праведзенае анкетнае апытанне
523 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў краіны
паказала, што ўзровень іх даверу ўзрос.
Не нашмат: з 0,14 у лютым 2018-га да 0,15
у сакавіку 2019-га, але ж гэта адна сотая —
паказчык станоўчай тэндэнцыі пасля некалькіх
гадоў адмоўных паказчыкаў.
Патрэбнасці, праблемы і 17 гадоў запланавана ствапрапановы бізнес-супольнас- рэнне 2,5 мільёна рабочых
ці абмеркавалі ўчора ў Мінску месцаў. Мэта — вытворчасць
ўдзельнікі І Рэспубліканскага да 80 % валавога ўнутранадзелавога форуму «Развіц- га прадукту з дапамогай
цё прадпрымальніцтва ў Бе- малага і сярэдняга бізнесу.
ларусі: стратэгія і тактыка». І гэта дасягальныя паказчыКлючавое мерапрыемства кі, упэўнены старшыня (суІV Тыдня беларускага прад- старшыня) рэспубліканскай
прымальніцтва эксперты ўжо кан фе дэ ра цыі прад прыназвалі гістарычнай падзе- мальніцтва, старшыня клуба
яй, бо разам з усімі галінамі «Беларусь — ІT-краіна-2050»
дзяржаўнай улады абмерка- Ігар Мамоненка.
ваны таксама праект НацыяДля эфектыўнай працы
нальнай платформы бізнесу ў кожным буйным населеБеларусі на 2019—2020 гады ным пункце павінны быць
«Будучыня бізнесу — буду- створаны цэнтры развіцця
чыня краіны».
прадпрымальніцтва, а ад
Беларускі сярэдні клас му- мясцовых уладаў чакаюць
сіць стаць моцным і крэатыў- кропкавай дапамогі, а не
ным. Так, у выніку супрацоў- аб мер ка ван ня мак ра эканіцтва мясцовых суб'ектаў з на міч ных праб лем. Гэ та
ІT-кампаніямі ў наступныя падкрэсліў старшыня прэ-

ФАКТЫ
ТРАНСПАРТНЫ ЗБОР
БУДЗЕМ ПЛАЦІЦЬ
ПА-НОВАМУ
Праект указа аб змене плацяжоў за ўдзел у дарожным руху
ўнесены ў Адміністрацыю Прэзідэнта.
Як паведаміў учора намеснік міністра фінансаў Дзмітрый КІЙКО,
праект указа аб змене плацяжоў за
ўдзел у дарожным руху ўжо ўнесены
на разгляд у Адміністрацыю Прэзідэнта, перадае карэспандэнт БелТА.
«Адпаведны праект указа адпраўлены ў Адміністрацыю Прэзідэнта, мы
чакаем вынікаў разгляду», — сказаў
Дзмітрый Кійко.
Асноўныя падыходы, прапанаваныя
Мінфінам і падтрыманыя ўрадам,—
адвязаць транспартны збор ад тэхагляду і прадугледзець магчымасць
яго выплаты па месяцах, гэта значыць,
непасрэдна ў той перыяд, калі ўласнік
карыстаецца транспартным сродкам.
Як паведамлялася, праект указа,
які выносіўся на грамадскае абмеркаванне, прадугледжваў, што замест
дзяржпошліны за выдачу дазволу на
допуск да ўдзелу ў руху з фізічных
асоб уводзіцца плата за ўдзел у дарожным руху. Стаўкі платы ўстановяць
у базавых велічынях, яны будуць залежаць ад віду транспарту. Прадугледжаны таксама новыя тэрміны аплаты і скідкі, фотафіксацыя парушэнняў.
Меркавалася, што новыя правілы могуць уступіць у сілу з 1 красавіка.

ВАМ — У «ПАРК СЯМЕЙНЫХ
ДРЭВАЎ»
Рэспубліканскі праект з такой
назвай распачаўся з Брэста.
Першая алея з удзелам дзесяці самых актыўных, творчых і спартыўных
сем'яў абласнога цэнтра закладзена
ў парку 1000-годдзя горада.
Удзельнікі акцыі высадзілі саджанцы
ліп, якія стануць своеасаблівым сімвалам сямейнага дабрабыту, любові і вернасці. Бо нездарма славяне ўшаноўвалі
ліпу як святое дрэва, як дрэва-маці, што
дорыць сваім дзецям усё неабходнае.
Кожная сям'я прымацавала на дрэва
імянную шыльдачку, дзе пазначаны
члены сям'і, дата стварэння сям'і або
іншыя важныя даты і падзеі. Плануецца,

зідыума рэспубліканскай
канфедэрацыі прадпрымаль ніц тва Ула дзі мір
КАРАГІН.
Прыярытэтнымі кірункамі
ў рэфармаванні дзелавога
клімату краіны ў 2019 годзе
прапанавана лічыць добрасумленную канкурэнцыю,
рэгулятарную канкурэнтаздольнасць, партнёрства
буйнога і малога бізнесу як
аснову эканамічнай бяспекі, падаткавую канкурэнтаздольнасць, інстытуцыйную
і тэхналагічную мадэрнізацыю, адказнае партнёрства.
Пры падрыхтоўцы Нацы я наль най плат фор мы
бізнес-супольнасць пагадзілася, што ў 2019 годзе Беларусь сутыкаецца з сур'ёзнымі ўнутранымі і знешнімі
выклікамі, а ключавы фактар для процістаяння — эканамічная свабода. Уладзімір
Карагін лічыць яе самым
важнымі нематэрыяльным
актывам. Буйны прыватны
бізнес — самы надзейны,
якасны і перспектыўны інстытут для дасягнення ў Беларусі хуткага, доўгатэрмі-

ПАДЗЕІ
што ўдзельнікі акцыі будуць даглядаць
свае дрэвы, перадаючы іх у «спадчыну»
з пакалення ў пакаленне.
У сакавіку — красавіку праект
«Парк сямейных дрэваў» пройдзе ў
кожным рэгіёне Брэсцкай вобласці.
Пінск і Баранавічы наступнымі падхопяць эстафету па пасадцы сямейных
паркаў і алей.
Асноўнымі арганізатарамі праекта
выступаюць Брэсцкі абласны камітэт
БРСМ і Брэсцкі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя пры падтрымцы гарадскога
выканаўчага камітэта.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ПА РАСКЛАД ЛЕКЦЫЙ —
У САЦЫЯЛЬНУЮ СЕТКУ
Унікальны тайм-бот для сацыяльнай сеткі «УКантакце» httрs://
vk.соm/tіmеbоt_sb распрацавалі
чацвёртакурснікі Інстытута бізнесу БДУ. Ідэя належыць Раману
Шабановічу, а тэхнічная рэалізацыя — Андрэю Таўкіню.
Інфармацыя на тайм-бот паступае з
сервера сайта Інстытута бізнесу БДУ.
З дапамогай рэсурсу студэнты і выкладчыкі цяпер могуць аператыўна
даведацца пра час заняткаў у любы
дзень тыдня. Для гэтага ім дастаткова
выбраць каманду «Расклад», увесці
нумар групы, і тайм-бот паведаміць ім
пра час, месца правядзення заняткаў,
а таксама імя лектара. Акрамя таго,
рэсурс змяшчае каманду «Выкладчык»: анлайн-памочнік можа паказаць
графік любога выкладчыка па заяўленым прозвішчы. Таксама ў карыстальнікаў ёсць магчымасць падпісацца на
рассылку абвестак.
Па дапамогу да рэсурсу штодня
звяртаецца каля 500 студэнтаў Інстытута бізнесу БДУ. Паслугі віртуальнага памочніка абсалютна бясплатныя,
неабходна толькі зарэгістравацца ў
са цы яль най сет цы «УКан так це».
У перспектыве распрацоўшчыкі дапоўняць рэсурс новымі магчымасцямі.
Таксама яны гатовы ўкараніць таймбот для студэнтаў іншых факультэтаў
і вышэйшых навучальных устаноў.
У найбліжэйшы час плануецца наладзіць узаемадзеянне метадыстаў са
студэнтамі напрамую. Гэта дазволіць
аператыўна атрымліваць інфармацыю
аб непрадбачаных зменах у раскла-

новага эканамічнага росту.
Як падкрэсліў старшыня Пастаяннай камісіі па
эка на міч най па лі ты цы
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзіслаў ШЧЭПАЎ, значная
частка законапраектаў, што
разглядаюцца на кожнай сесіі, так ці інакш звязаная з
эканомікай і прадпрымальніцтвам. Мэты ў заканадаўцаў і бізнесу аднолькавыя —
ства раць для гра ма дзян
магчымасці. І магчымасці
роўныя, бо выпускнік сельскай школы хоча працаваць
і зарабляць не менш за жыхара горада-мільённіка.
У форуме ўзялі ўдзел
прадстаўнікі мясцовай улады з 60 рэгіёнаў, а таксама
актыўныя юнакі і дзяўчаты
Беларусі. Дарэчы, для іх гэта не апошняя магчымасць
павучыцца ў кампетэнтных
спецыялістаў: пасля заканчэння Тыдня беларускага
прадпрымальніцтва 25 сакавіка пачнецца Тыдзень
фінансавай адукаванасці
для дзяцей і моладзі.
Варвара МАРОЗАВА.

НАВІНЫ
дзе, а таксама падзеях і мерапрыемствах у БДУ.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ВЫПІЛІ ТАСОЛ
І ШКЛОАЧЫШЧАЛЬНІК
У Гродзенскай вобласці трое
мужчын памерлі ад атручэння
тэхнічнай вадкасцю.
Найбольш трагічны выпадак адбыўся ў Лідзе. Пасля таго як удалося
адчыніць закрытыя знутры дзверы, у
кватэры былі знойдзены целы двух
мужчын. Таксама тут знаходзіліся
пластыкавыя каністры, згодна з этыкеткамі — са шклоамывальнікам. Пры
гэтым у адной частка вадкасці адсутнічала, а пустая пластыкавая ёмістасць,
знойдзеная ў кватэры, утрымлівала
рэзкі хімічны пах.

Пасля «Вялікай размовы»

Стадыён будзе!
Пытанне задаў Сяргей Балабанаў са Скідзеля. Яго,
як спартсмена, хвалюе праблема спартыўных збудаванняў у горадзе-спутніку Гродна. На яго думку, для
гэтых мэт можна выкарыстаць пустыя будынкі. Таксама для заняткаў футболам у зімовы час патрэбны
адпаведны спартыўны павільён.
У абласным упраўленні спорту і турызму паведамілі,
што гарадскі стадыён у Скідзелі плануецца рэканструяваць
у 2020 годзе. На адноўленым аб'екце з'явіцца сучаснае футбольнае поле, бегавыя дарожкі, сектары для заняткаў лёгкай
атлетыкай. Будуць абсталяваны пляцоўкі для гульнявых відаў
спорту і іншыя збудаванні. Самае галоўнае — будзе новая спартыўная зала. Яна ўзводзіцца разам з рэканструкцыяй СШ № 1
Скідзеля. Работы будуць завершаны сёлета ў жніўні.
А вось прыстасаваць пустыя будынкі пад спартыўныя аб'екты, як прапануе жыхар Скідзеля, пакуль не атрымаецца.
Тлумачэнні наконт гэтага даў старшыня гарадскога выканаўчага камітэта Аляксандр ЛАЗАВІК. Ён паведаміў, што
пустыя аб'екты, у тым ліку былая мэблевая крама, знаходзяцца ва ўласнасці мясцовага спажывецкага таварыства,
таму гарадскія ўлады не могуць імі распараджацца. Але пры
жаданні будынкі можна выкупіць альбо арандаваць.
Наяўнасць спартыўных аб'ектаў актуальная для Скідзеля. Тут існуе дзясятак спартыўных секцый, а бейсбольная
каманда «Цукровы шторм» вядомая на ўсю краіну.
Усяго ў вобласці 3,5 тысячы спартыўных аб'ектаў. Летась
уведзена, будуюцца спарткомплексы ў Навагрудку і Астраўцы.
Ёсць планы па рэканструкцыі басейнаў у Смаргоні і Мастах.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

Блізкая ўлада

Ідэолаг — універсальны работнік
На калегіі галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі Брэсцкага аблвыканкама
абмеркавалі новыя формы работы з насельніцтвам.
Начальнік галоўнага ўпраўлення Таццяна ГАГАКАВА
расказала, як вядзецца гэта работа ў раёнах, на асобных прадпрыемствах, у арганізацыях.
Перш чым правесці сустрэчу ў працоўным калектыве, праводзіцца маніторынг праблем і пытанняў, якія хвалююць людзей.
Напрыклад, у Івацэвіцкім раёне гэта работа вядзецца праз
сайт раённай газеты «Івацэвіцкі веснік». Там кожны месяц
праводзяцца апытанні, змяшчаюцца анкеты. Гэта дапамагае
ведаць меркаванні людзей, выяўляць праблемы, якія найбольш
актуальныя для той ці іншай мясцовасці. Пінскі гарвыканкам
праводзіць інтэрнэт-галасаванне ў сацыяльных сетках.
У ходзе калегіі ідэолагі адзначалі неабходнасць інфармацыйнага суправаджэння многіх знакавых падзей, юбілейных
дат, грамадска-палітычных кампаній гэтага года. Як вядома,
сёлета працягваецца праект пад назвай Год малой радзімы,
Беларусь адзначае 75-годдзе вызвалення, чакае ІІ Еўрапейскія гульні, рыхтуецца да перапісу насельніцтва. Брэсцкія
ідэолагі справай гонару лічаць дастойна адзначыць 1000-гадовы юбілей Брэста, 80-годдзе ўтварэння вобласці.
Памочнік Прэзідэнта — інспектар па Брэсцкай вобласці Анатоль МАРКЕВІЧ, які прымаў удзел у рабоце калегіі,
адзначыў асаблівую ролю работнікаў гэтай сферы: «Ідэалагічны работнік — універсальны работнік. Ён павінен адчуваць
настрой і патрэбы людзей, умець уплываць на сітуацыю».
Намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Генадзь
БАРЫСЮК падкрэсліў асаблівую важнасць якаснай інфармацыйнай работы з насельніцтвам.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

Далучайцеся

Узнагарода шукае пераможцу
Абвешчаны дваццаць першы конкурс на саісканне
прэміі ўрада Беларусі за дасягненні ў галіне якасці.

Літаральна на другі дзень ужо ў Іўеўскім раёне былі дастаўлены ў бальніцу двое мужчын, адзін з якіх у хуткім
часе памёр. Аказалася, што яны выпілі
тасол. Пры гэтым было ўстаноўлена,
што напярэдадні яны разам з двума
іншымі знаёмымі таксама ўжывалі
гэтую тэхнічную вадкасць. У выніку —
смерць аднаго з мужчын і бальнічны
ложак для другога.
Па выпадках у Лідзе і Іўі праверку
вядуць райаддзелы Следчага камітэта сумесна з органамі ўнутраных
спраў, па ве да міў афі цый ны прадстаўнік УСК па Гродзенскай вобласці
Сяргей Шаршаневіч. Вядзецца апытанне родных і знаёмых атручаных.
Пры знача ны судо ва-ме ды цын скія
экспертызы ў адносінах да памерлых
і па цяр пе ла га, а такса ма судо вахімічныя экспертызы для высвятлення саставу вадкасці з двух месцаў
здарэння.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

Яна прысуджаецца юрыдычным асобам незалежна ад формаў уласнасці за дасягненне значных вынікаў у галіне якасці і
канкурэнтаздольнасці прадукцыі, паслуг або работ, укараненне інавацыйных тэхналогій, метадаў менеджменту, а таксама
эфектыўнае і сацыяльна адказнае вядзенне бізнесу.
Прэмія прысуджаецца арганізацыям з колькасцю працуючых да 250 чалавек, ад 250 да 1500, а таксама звыш 1500
супрацоўнікаў па пяці кірунках, а менавіта: вытворчасць
нехарчовай прадукцыі бытавога прызначэння, вытворчасць
харчовай і сельскагаспадарчай прадукцыі, вытворчасць
прадукцыі вытворча-тэхнічнага прызначэння (акрамя ўзбраення і ваеннай тэхнікі), аказанне паслуг і выкананне работ,
выкананне работ і аказанне паслуг у галіне будаўніцтва.
Вызначэнне пераможцаў — у два этапы: па выніках праверкі прадстаўленых матэрыялаў і шляхам правядзення
экспертызы на месцах.
Заяўкі і матэрыялы падаюцца да 1 чэрвеня 2019 года
ў сакратарыят камісіі, які сфарміраваны пры Дзяржаўным
камітэце па стандартызацыі.
Неабходныя кансультацыі можна атрымаць у Беларускім
дзяржаўным інстытуце стандартызацыі і сертыфікацыі: 220113,
Мінск, вуліца Мележа, 3. Тэлефон: +375 17 269 69 64.
Падрабязная інфармацыя аб конкурсе размешчана на
інтэрнэт-сайтах Дзяржстандарта (www.gosstandart.gov.by/
Качество и деловое совершенство) і сакратарыята конкурсаў у галіне якасці (www.qualіty.by).
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

