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Па трэб нас ці, праб ле мы і 

пра па но вы біз нес-су поль нас-

ці аб мер ка ва лі ўчо ра ў Мін ску 

ўдзель ні кі І Рэс пуб лі кан ска га 

дзе ла во га фо ру му «Раз віц-

цё прад пры маль ніц тва ў Бе-

ла ру сі: стра тэ гія і так ты ка». 

Клю ча вое ме ра пры ем ства 

ІV Тыд ня бе ла рус ка га прад-

пры маль ніц тва экс пер ты ўжо 

на зва лі гіс та рыч най па дзе-

яй, бо ра зам з усі мі га лі на мі 

дзяр жаў най ула ды аб мер ка-

ва ны так са ма пра ект На цы я -

наль най плат фор мы біз не су 

Бе ла ру сі на 2019—2020 га ды 

«Бу ду чы ня біз не су — бу ду-

чы ня кра і ны».

Бе ла рус кі ся рэд ні клас му-

сіць стаць моц ным і крэ а тыў-

ным. Так, у вы ні ку су пра цоў-

ніц тва мяс цо вых суб' ек таў з

ІT-кам па ні я мі ў на ступ ныя 

17 га доў за пла на ва на ства-

рэн не 2,5 міль ё на ра бо чых 

мес цаў. Мэ та — вы твор часць 

да 80 % ва ла во га ўнут ра на-

га пра дук ту з да па мо гай 

ма ла га і ся рэд ня га біз не су. 

І гэ та да ся галь ныя па каз чы-

кі, упэў не ны стар шы ня (су-

стар шы ня) рэс пуб лі кан скай 

кан фе дэ ра цыі прад пры-

маль ніц тва, стар шы ня клу ба 

«Бе ла русь — ІT-кра і на-2050» 

Ігар Ма мо нен ка.

Для эфек тыў най пра цы 

ў кож ным буй ным на се ле-

ным пунк це па він ны быць 

ство ра ны цэнт ры раз віц ця 

прад пры маль ніц тва, а ад 

мяс цо вых ула даў ча ка юць 

кроп ка вай да па мо гі, а не 

аб мер ка ван ня мак ра эка-

на міч ных праб лем. Гэ та 

пад крэс ліў стар шы ня прэ-

зі ды у ма рэс пуб лі кан скай 

кан фе дэ ра цыі прад пры-

маль ніц тва Ула дзі мір 

КА РА ГІН.

Пры яры тэт ны мі кі рун ка мі 

ў рэ фар ма ван ні дзе ла во га 

клі ма ту кра і ны ў 2019 го дзе 

пра па на ва на лі чыць доб ра-

сум лен ную кан ку рэн цыю, 

рэ гу ля тар ную кан ку рэн та-

здоль насць, парт нёр ства 

буй но га і ма ло га біз не су як 

асно ву эка на міч най бяс пе-

кі, па дат ка вую кан ку рэн та-

здоль насць, ін сты ту цый ную 

і тэх на ла гіч ную ма дэр ні за-

цыю, ад каз нае парт нёр ства.

Пры пад рых тоў цы На-

цы я наль най плат фор мы 

біз нес-су поль насць па га дзі-

ла ся, што ў 2019 го дзе Бе-

ла русь су ты ка ец ца з сур' ёз-

ны мі ўнут ра ны мі і знеш ні мі 

вы клі камі, а клю ча вы фак-

тар для про ці ста ян ня — эка-

на міч ная сва бо да. Ула дзі мір 

Ка ра гін лі чыць яе са мым 

важ ны мі не ма тэ ры яль ным 

ак ты вам. Буй ны пры ват ны 

біз нес — са мы на дзей ны, 

якас ны і перс пек тыў ны ін-

сты тут для да сяг нен ня ў Бе-

ла ру сі хут ка га, доў га тэр мі-

но ва га эка на міч на га рос ту.

Як пад крэс ліў стар шы-

ня Па ста ян най ка мі сіі па 

эка на міч най па лі ты цы 

Па ла ты прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду Ула-

дзі слаў ШЧЭ ПАЎ, знач ная 

част ка за ко на пра ек таў, што 

раз гля да юц ца на кож най се-

сіі, так ці інакш звя за ная з 

эка но мі кай і прад пры маль-

ніц твам. Мэ ты ў за ка на даў-

цаў і біз не су ад ноль ка выя — 

ства раць для гра ма дзян

маг чы мас ці. І маг чы мас ці 

роў ныя, бо вы пуск нік сель-

скай шко лы хо ча пра ца ваць 

і за раб ляць не менш за жы-

ха ра го ра да-міль ён ні ка.

У фо ру ме ўзя лі ўдзел 

прад стаў ні кі мяс цо вай ула-

ды з 60 рэ гі ё наў, а так са ма 

ак тыў ныя юна кі і дзяў ча ты 

Бе ла ру сі. Да рэ чы, для іх гэ-

та не апош няя маг чы масць 

па ву чыц ца ў кам пе тэнт ных 

спе цы я ліс таў: пас ля за кан-

чэн ня Тыд ня бе ла рус ка га 

прад пры маль ніц тва 25 са-

ка ві ка пач нец ца Ты дзень 

фі нан са вай аду ка ва нас ці 

для дзя цей і мо ла дзі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

У БІЗНЕС-АСЯРОДДЗІ ЎЗРОС АПТЫМІЗМ
У IT-сферы Беларусі плануецца стварэнне 2,5 мільёна рабочых месцаў

Далучайцеся

Уз на га ро да шу кае пе ра мож цу
Аб ве шча ны двац цаць пер шы кон курс на са іс кан не 

прэ міі ўра да Бе ла ру сі за да сяг нен ні ў га лі не якас ці.

Яна пры су джа ец ца юры дыч ным асо бам не за леж на ад фор-

маў улас нас ці за да сяг нен не знач ных вы ні каў у га лі не якас ці і 

кан ку рэн та здоль нас ці пра дук цыі, па слуг або ра бот, ука ра нен-

не іна ва цый ных тэх на ло гій, ме та даў ме недж мен ту, а так са ма 

эфек тыў нае і са цы яль на ад каз нае вя дзен не біз не су.

Прэ мія пры су джа ец ца ар га ні за цы ям з коль кас цю пра цу-

ю чых да 250 ча ла век, ад 250 да 1500, а так са ма звыш 1500 

су пра цоў ні каў па пя ці кі рун ках, а ме на ві та: вы твор часць 

не хар чо вай пра дук цыі бы та во га пры зна чэн ня, вы твор часць 

хар чо вай і сель ска гас па дар чай пра дук цыі, вы твор часць

пра дук цыі вы твор ча-тэх ніч на га пры зна чэн ня (акра мя ўзбра ен -

ня і ва ен най тэх ні кі), ака зан не па слуг і вы ка нан не ра бот, 

вы ка нан не ра бот і ака зан не па слуг у га лі не бу даў ніц тва.

Вы зна чэн не пе ра мож цаў — у два эта пы: па вы ні ках пра-

вер кі прад стаў ле ных ма тэ ры я лаў і шля хам пра вя дзен ня 

экс пер ты зы на мес цах.

За яў кі і ма тэ ры я лы па да юц ца да 1 чэр ве ня 2019 го да 

ў сак ра та ры ят ка мі сіі, які сфар мі ра ва ны пры Дзяр жаў ным 

ка мі тэ це па стан дар ты за цыі.

Не аб ход ныя кан суль та цыі мож на атры маць у Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным ін сты ту це стан дар ты за цыі і сер ты фі ка цыі: 220113, 

Мінск, ву лі ца Ме ле жа, 3. Тэ ле фон: +375 17 269 69 64.

Пад ра бяз ная ін фар ма цыя аб кон кур се раз ме шча на на 

ін тэр нэт-сай тах Дзярж стан дар та (www.gosstandart.gov.by/

Ка чест во и де ло вое со вер шен ство) і сак ра та ры я та кон кур-

саў у га лі не якас ці (www.qualіty.by).

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»

Ста ды ён бу дзе!
Пы тан не за даў Сяр гей Ба ла ба наў са Скі дзе ля. Яго, 

як спартсме на, хва люе праб ле ма спар тыў ных збу да-

ван няў у го ра дзе-спут ні ку Грод на. На яго дум ку, для 

гэ тых мэт мож на вы ка рыс таць пус тыя бу дын кі. Так-

са ма для за ня ткаў фут бо лам у зі мо вы час па трэб ны 

ад па вед ны спар тыў ны па віль ён.

У аб лас ным упраў лен ні спор ту і ту рыз му па ве да мі лі, 

што га рад скі ста ды ён у Скі дзе лі пла ну ец ца рэ кан стру я ваць 

у 2020 го дзе. На ад ноў ле ным аб' ек це з'я віц ца су час нае фут-

боль нае по ле, бе га выя да рож кі, сек та ры для за ня ткаў лёг кай 

ат ле ты кай. Бу дуць аб ста ля ва ны пля цоў кі для гуль ня вых ві даў 

спор ту і ін шыя збу да ван ні. Са мае га лоў нае — бу дзе но вая спар-

тыў ная за ла. Яна ўзво дзіц ца ра зам з рэ кан струк цы яй СШ № 1 

Скі дзе ля. Ра бо ты бу дуць за вер ша ны сё ле та ў жніў ні.

А вось пры ста са ваць пус тыя бу дын кі пад спар тыў ныя аб'-

ек ты, як пра па нуе жы хар Скі дзе ля, па куль не атры ма ец ца. 

Тлу ма чэн ні на конт гэ та га даў стар шы ня га рад ско га вы ка-

наў ча га ка мі тэ та Аляк сандр ЛА ЗА ВІК. Ён па ве да міў, што 

пус тыя аб' ек ты, у тым лі ку бы лая мэб ле вая кра ма, зна хо-

дзяц ца ва ўлас нас ці мяс цо ва га спа жы вец ка га та ва рыст ва, 

таму га рад скія ўла ды не мо гуць імі рас па ра джац ца. Але пры 

жа дан ні бу дын кі мож на вы ку піць аль бо аран да ваць.

На яў насць спар тыў ных аб' ек таў ак ту аль ная для Скі дзе-

ля. Тут іс нуе дзя ся так спар тыў ных сек цый, а бей сболь ная 

ка ман да «Цук ро вы шторм» вя до мая на ўсю кра і ну.

Уся го ў воб лас ці 3,5 ты ся чы спар тыў ных аб' ек таў. Ле тась 

уве дзе на, бу ду юц ца спарт комп лек сы ў На ва груд ку і Аст раў цы. 

Ёсць пла ны па рэ кан струк цыі ба сей наў у Смар го ні і Мас тах.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Блізкая ўлада

Ідэ о лаг — уні вер саль ны ра бот нік
На ка ле гіі га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо-

ты і па спра вах мо ла дзі Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

аб мер ка ва лі но выя фор мы ра бо ты з на сель ніц твам. 

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня Тац ця на ГА ГА КА ВА 

рас ка за ла, як вя дзец ца гэ та ра бо та ў ра ё нах, на асоб-

ных прад пры ем ствах, у ар га ні за цы ях.

Перш чым пра вес ці су стрэ чу ў пра цоў ным ка лек ты ве, пра во-

дзіц ца ма ні то рынг праб лем і пы тан няў, якія хва лю юць лю дзей. 

На прык лад, у Іва цэ віц кім ра ё не гэ та ра бо та вя дзец ца праз 

сайт ра ён най га зе ты «Іва цэ віц кі вес нік». Там кож ны ме сяц 

пра вод зяц ца апы тан ні, змя шча юц ца ан ке ты. Гэ та да па ма гае 

ве даць мер ка ван ні лю дзей, вы яў ляць праб ле мы, якія най больш 

ак ту аль ныя для той ці ін шай мяс цо вас ці. Пін скі гар вы кан кам 

пра во дзіць ін тэр нэт-га ла са ван не ў са цы яль ных сет ках.

У хо дзе ка ле гіі ідэ о ла гі ад зна ча лі не аб ход насць ін фар ма-

цый на га су пра ва джэн ня мно гіх зна ка вых па дзей, юбі лей ных 

дат, гра мад ска-па лі тыч ных кам па ній гэ та га го да. Як вя до ма, 

сё ле та пра цяг ва ец ца пра ект пад наз вай Год ма лой ра дзі мы, 

Бе ла русь ад зна чае 75-год дзе вы зва лен ня, ча кае ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні, рых ту ец ца да пе ра пі су на сель ніц тва. Брэсц кія 

ідэ о ла гі спра вай го на ру лі чаць да стой на ад зна чыць 1000-га-

до вы юбі лей Брэс та, 80-год дзе ўтва рэн ня воб лас ці.

Па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Брэсц кай воб лас-

ці Ана толь МАР КЕ ВІЧ, які пры маў удзел у ра бо це ка ле гіі, 

ад зна чыў асаб лі вую ро лю ра бот ні каў гэ тай сфе ры: «Ідэа ла-

гіч ны ра бот нік — уні вер саль ны ра бот нік. Ён па ві нен ад чу ваць 

на строй і па трэ бы лю дзей, умець уплы ваць на сі ту а цыю». 

На мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ге надзь 

БА РЫ СЮК пад крэс ліў асаб лі вую важ насць якас най ін фар-

ма цый най ра бо ты з на сель ніц твам.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ТРАНСПАРТНЫ ЗБОР 
БУДЗЕМ ПЛАЦІЦЬ 
ПА-НОВАМУ

Пра ект ука за аб зме не пла ця-

жоў за ўдзел у да рож ным ру ху 

ўне се ны ў Ад мі ніст ра цыю Прэ-

зі дэн та.

Як па ве да міў учо ра на мес нік мі-

ніст ра фі нан саў Дзміт рый КІЙ КО, 

пра ект ука за аб зме не пла ця жоў за 

ўдзел у да рож ным ру ху ўжо ўне се ны 

на раз гляд у Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн-

та, пе рад ае ка рэс пан дэнт БелТА.

«Ад па вед ны пра ект ука за ад праў-

ле ны ў Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та, мы 

ча ка ем вы ні каў раз гля ду», — ска заў 

Дзміт рый Кій ко.

Асноў ныя па ды хо ды, пра па на ва ныя 

Мін фі нам і пад тры ма ныя ўра дам,— 

ад вя заць транс парт ны збор ад тэх-

агля ду і пра ду гле дзець маг чы масць 

яго вы пла ты па ме ся цах, гэ та зна чыць, 

не па срэд на ў той пе ры яд, ка лі ўлас нік 

ка рыс та ец ца транс парт ным срод кам.

Як па ве дам ля ла ся, пра ект ука за, 

які вы но сіў ся на гра мад скае аб мер-

ка ван не, прадугледжваў, што за мест 

дзярж пош лі ны за вы да чу да зво лу на 

до пуск да ўдзе лу ў ру ху з фі зіч ных 

асоб уво дзіц ца пла та за ўдзел у да-

рож ным ру ху. Стаў кі пла ты ўста но вяць 

у ба за вых ве лі чы нях, яны бу дуць за-

ле жаць ад ві ду транс пар ту. Пра ду гле-

джа ны так са ма но выя тэр мі ны апла-

ты і скід кі, фо та фік са цыя па ру шэн няў. 

Мер ка ва ла ся, што но выя пра ві лы мо-

гуць ус ту піць у сі лу з 1 кра са ві ка.

ВАМ — У «ПАРК СЯ МЕЙ НЫХ 
ДРЭ ВАЎ»

Рэс пуб лі кан скі пра ект з та кой 

наз вай рас па чаў ся з Брэс та.

Пер шая алея з удзе лам дзе ся ці са-

мых ак тыў ных, твор чых і спар тыў ных 

сем' яў аб лас но га цэнт ра за кла дзе на 

ў пар ку 1000-год дзя го ра да.

Удзель ні кі ак цыі вы са дзі лі са джан цы 

ліп, якія ста нуць свое асаб лі вым сім ва-

лам ся мей на га даб ра бы ту, лю бо ві і вер-

нас ці. Бо не здар ма сла вя не ўша ноў ва лі 

лі пу як свя тое дрэ ва, як дрэ ва-ма ці, што 

до рыць сва ім дзе цям усё не аб ход нае. 

Кож ная сям'я пры ма ца ва ла на дрэ ва 

імян ную шыльдачку, дзе па зна ча ны 

чле ны сям'і, да та ства рэн ня сям'і або 

ін шыя важ ныя да ты і па дзеі. Пла ну ец ца, 

што ўдзель ні кі ак цыі бу дуць да гля даць 

свае дрэ вы, пе ра да ючы іх у «спад чы ну» 

з па ка лен ня ў па ка лен не.

У са ка ві ку — кра са ві ку пра ект 

«Парк ся мей ных дрэ ваў» прой дзе ў 

кож ным рэ гі ё не Брэсц кай воб лас ці. 

Пінск і Ба ра на ві чы на ступ ны мі пад хо-

пяць эс та фе ту па па са дцы ся мей ных 

пар каў і алей.

Асноў ны мі ар га ні за та ра мі пра ек та 

вы сту па юць Брэсц кі аб лас ны ка мі тэт 

БРСМ і Брэсц кі аб лас ны ка мі тэт пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя пры пад трым цы га рад ско га 

вы ка наў ча га ка мі тэ та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА РАС КЛАД ЛЕК ЦЫЙ — 
У СА ЦЫ ЯЛЬ НУЮ СЕТ КУ

Уні каль ны тайм-бот для са цы яль-

 най сет кі «УКан так це» httрs://

vk.соm/tіmеbоt_sb рас пра ца ва лі 

чац вёр та курс ні кі Ін сты ту та біз-

не су БДУ. Ідэя на ле жыць Ра ма ну 

Ша ба но ві чу, а тэх ніч ная рэа лі за-

цыя — Анд рэю Таў кі ню.

Ін фар ма цыя на тайм-бот па сту пае з 

сер ве ра сай та Ін сты ту та біз не су БДУ. 

З да па мо гай рэ сур су сту дэн ты і вы-

клад чы кі ця пер мо гуць апе ра тыў на 

да ве дац ца пра час за ня ткаў у лю бы 

дзень тыд ня. Для гэ та га ім да стат ко ва 

вы браць ка ман ду «Рас клад», увес ці 

ну мар гру пы, і тайм-бот па ве да міць ім 

пра час, мес ца пра вя дзен ня за ня ткаў, 

а так са ма імя лек та ра. Акра мя та го, 

рэ сурс змя шчае ка ман ду «Вы клад-

чык»: ан лайн-па моч нік мо жа па ка заць 

гра фік лю бо га вы клад чы ка па за яў ле-

ным проз ві шчы. Так са ма ў ка рыс таль-

ні каў ёсць маг чы масць пад пі сац ца на 

рас сыл ку аб вес так.

Па да па мо гу да рэ сур су што дня 

звяр та ец ца ка ля 500 сту дэн таў Ін сты-

ту та біз не су БДУ. Па слу гі вір ту аль на-

га па моч ні ка аб са лют на бяс плат ныя, 

не аб ход на толь кі за рэ гіст ра вац ца ў

са цы яль най сет цы «УКан так це». 

У перс пек ты ве рас пра цоў шчы кі да поў -

няць рэ сурс но вы мі маг чы мас ця мі. 

Так са ма яны га то вы ўка ра ніць тайм-

бот для сту дэн таў ін шых фа куль тэ таў 

і вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў.

У най блі жэй шы час пла ну ец ца на-

ла дзіць уза е ма дзе ян не ме та дыс таў са 

сту дэн та мі на пра мую. Гэ та да зво ліць 

апе ра тыў на атрым лі ваць ін фар ма цыю 

аб не прад ба ча ных зме нах у рас кла-

дзе, а так са ма па дзе ях і ме ра пры ем-

ствах у БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЫ ПІ ЛІ ТА СОЛ 
І ШКЛО АЧЫ ШЧАЛЬ НІК

У Гро дзен скай воб лас ці трое 

муж чын па мер лі ад атру чэн ня 

тэх ніч най вад ка сцю.

Най больш тра гіч ны вы па дак ад-

быў ся ў Лі дзе. Пас ля та го як уда ло ся 

ад чы ніць за кры тыя знут ры дзве ры, у 

ква тэ ры бы лі зной дзе ны це лы двух 

муж чын. Так са ма тут зна хо дзі лі ся 

плас ты ка выя ка ніст ры, згод на з эты-

кет ка мі — са шкло амы валь ні кам. Пры 

гэ тым у ад ной част ка вад ка сці ад сут ні-

ча ла, а пус тая плас ты ка вая ёміс тасць, 

зной дзе ная ў ква тэ ры, утрым лі ва ла 

рэз кі хі міч ны пах.

Лі та раль на на дру гі дзень ужо ў Іў-

еў скім ра ё не бы лі да стаў ле ны ў баль-

ні цу двое муж чын, адзін з якіх у хут кім 

ча се па мёр. Ака за ла ся, што яны вы пі лі 

та сол. Пры гэ тым бы ло ўста ноў ле на, 

што на пя рэ дад ні яны ра зам з дву ма 

ін шы мі зна ё мы мі так са ма ўжы ва лі 

гэ тую тэх ніч ную вад касць. У вы ні ку — 

смерць ад на го з муж чын і баль ніч ны 

ло жак для дру го га.

Па вы пад ках у Лі дзе і Іўі пра вер ку 

вя дуць рай ад дзе лы След ча га ка мі-

тэ та су мес на з ор га на мі ўнут ра ных 

спраў, па ве да міў афі цый ны прад-

стаў нік УСК па Гро дзен скай воб лас ці 

Сяр гей Шар ша не віч. Вя дзец ца апы-

тан не род ных і зна ё мых атру ча ных. 

Пры зна ча ны су до ва-ме ды цын скія 

экс пер ты зы ў ад но сі нах да па мер лых

і па цяр пе ла га, а так са ма су до ва-

хі міч ныя экс пер ты зы для вы свят лен-

ня са ста ву вад ка сці з двух мес цаў 

зда рэн ня.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Дыя лог прад пры маль ніц тва і ўла ды ста но віц ца 

больш шчы рым — пра гэ та свед чаць вы ні кі 

14-га Ін дэк са дзе ла во га ап ты міз му 

ў Бе ла ру сі. Пра ве дзе нае ан кет нае апы тан не 

523 прад пры маль ні каў з усіх рэ гі ё наў кра і ны 

па ка за ла, што ўзро вень іх да ве ру ўзрос. 

Не на шмат: з 0,14 у лю тым 2018-га да 0,15 

у са ка ві ку 2019-га, але ж гэ та ад на со тая — 

па каз чык ста ноў чай тэн дэн цыі пас ля не каль кіх 

га доў ад моў ных па каз чы каў.


