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Ін тэр нэт-кра ма — пер шы біз нес-пра ект сту дэн та 
Ула дзі сла ва Сань ко. Ім хло пец стаў зай мац ца 
ра зам з сяб рам з са ма га па чат ку на ву чан ня ва 
ўні вер сі тэ це. Ця пер Ула дзі слаў на трэ цім кур се 
і зай ма ец ца аў тсор сін гам. У воль ны час ён дае 
маг чы масць сва ім ад на курс ні кам за ра біць у 
якас ці груз чы каў. Між тым ма ла ды ча ла век 
лі чыць, што трэ ба раз ві вац ца і ву чыц ца не толь кі ў 
ме жах асноў най пра гра мы, але і да дат ко ва. Мэ та 
раз віц ця сва ёй спра вы і пры вя ла яго, як і мно гіх 
га мяль чан, у стар тап-шко лу, ар га ні за ва ную Цэнт рам 
біз нес-аду ка цыі Бе ла рус ка га ганд лё ва-эка на міч на га 
ўні вер сі тэ та спа жы вец кай ка а пе ра цыі ў парт нёр стве 
з та ва рыст вам са дзей ні чан ня іна ва цый на му біз не су.

— Мне спа да баў ся ка лек тыў, — ад зна чае сту дэнт-
прад пры маль нік. — Тут перс пек тыў ныя ма ла дыя 
лю дзі, якія для мя не — прык лад для раз віц ця. Ха чу 
на ву чыц ца вы ра шаць праб ле мы і да лей раз ві ваць 
сваю спра ву.

У аў ды то рыі — 16 муж чын са ма га роз на га ўзрос ту. 
І хоць на пер шых за ня тках лю дзей бы ло больш за 
сот ню, на ін тэн сіў-курс прый шлі са мыя за ці каў ле ныя і 
мэ та на кі ра ва ныя. По бач за пар тай — зу сім па чат коў цы 
і вя до мыя прад пры маль ні кі, якія са мі мо гуць стаць 
мен та ра мі. Між тым во пыт ёсць у кож на га.

Сяр гей Са лта но віч па куль што ні дзе не пра цуе. Ён 
мае ся рэд нюю спе цы яль ную аду ка цыю і па спра ба ваў 
ся бе ў якас ці звар шчы ка. Га во рыць, што на прад пры-
ем стве, дзе пра ца ваў ра ней, яму не па да баў ся стыль 
кі раў ніц тва:

— Я не ра зу меў, на вош та раб лю гэ ту спра ву. Ка лі 
ня ма мэ ты — нель га пра ца ваць. Я ха чу па бу да ваць 
свой біз нес. У тым, што гэ та маг чы ма, мя не тут пе-
ра ка на лі лю дзі — на прык лад, су за сна валь нік tut.by, 
hoster.by і ін шых кам па ній, экс перт Кі рыл Ва ло шын. 
Ён рас ка заў, як вы браць перс пек тыў ную біз-
нес-ідэю, што вар та ка пі ра ваць у па спя хо вых 
стар та паў за мя жой, коль кі гро шай трэ ба 
для стар ту...

УЛАС НАЯ СПРА ВА
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ЧАС ПАД НЯЦ ЦА З КА НА ПЫ
І ПА СПРА БА ВАЦЬ СЯ БЕ Ў БІЗ НЕ СЕ

ДА ПА МА ГАЕ... ЗВОН КІ ГО ЛАС
У Ба ра на віц кім ра ё не ка ля 480 лю дзей не мо гуць паў-

на вар тас на па кла па ціц ца пра ся бе. Пра маг чы мых па-

да печ ных у тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня на сель ніц тва па ве дам ля юць ра бот ні кі ФА Паў, 

сель вы кан ка маў. Ды і са мі са цы яль ныя ра бот ні кі 

хо дзяць па да мах, рас пыт ва юць, ці не па трэб на 

да па мо га.

НЕ ЗА МЕН НЫЯ ЛЮ ДЗІ

НЕ ПА КІ НУЦЬ НЕ ПА КІ НУЦЬ 
У ЧА ТЫ РОХ СЦЕ НАХ,У ЧА ТЫ РОХ СЦЕ НАХ,

або Ты ся ча і ад на спра ва вяс ко ва га сац ра бот ні каабо Ты ся ча і ад на спра ва вяс ко ва га сац ра бот ні ка

За ка ці ла ве ла сі пед у двор, на кі ну ла фар тух — і па бег ла... 
Пер шая спра ва, вя до ма, са грэць ча ла ве ка. На тал ля Ка ля да 
ідзе па дро вы, вы но сіць по пел, каб мож на бы ло рас па ліць 
у пе чы. По тым спя ша ец ца па ва ду да студ ні. На ступ ны мі ў 
чар зе па ход у ма га зін, мыц цё пад ло гі і — хоць кры шач ку 
раз мо вы з гас па ды няй ха ты. Для сва іх па да печ ных 
са цы яль ны ра бот нік час та ста но віц ца, ба дай, адзі ным 
ра та валь ні кам ад адзі но ты.

Кі раў нік го мель скай стар тап-шко лы Іна Бай ко ва 
і экс перт ін тэн сіў-кур са, су за сна валь нік кам па ніі 

«Стар тап тэх на ло гіі» і стар тап-ру хаў 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь Аляк сандр Бу лах.

На тал ля Ка ля да за сем кі ла мет раў 
ез дзіць да па да печ най.
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НА ВI НА Ў НУ МАР

ПРА ЦА ВАЦЬ ПРА ЦА ВАЦЬ 
ПА-ГАС ПА ДАР СКУПА-ГАС ПА ДАР СКУ
У Брэсц кай воб лас цi 
да рэ фар ма ван ня праб лем ных 
сель гас прад прыемстваў 
па ды хо дзяць пра ду ма на. 
Та кое мер ка ван не вы ка заў стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га 
схо ду Мi ха iл МЯС НI КО ВIЧ у час 
ра бо чай па езд кi ў Лу нi нец кi ра ён.

«Што даты чыц ца ўка за №253 (« Аб ме рах 
па фi нан са ва му азда раў лен ню сель ска гас-
па дар чых ар га нi за цый»), я ха цеў бы ад зна-
чыць, што воб ласць вель мi якас на, пра ду-
ма на, на доб рым ар га нi за цый ным уз роў нi 
па ста вi ла ся да пы тан няў праб лем ных гас па-
да рак. Тут з 215 гас па да рак 54 зна хо дзяц ца 
або на да су до вым азда раў лен нi , або ў ста не 
са на цыi. Гэ та не ма лая ўдзель ная ва га. Па 
кож най гас па дар цы ёсць да рож ная кар та. 
Вя до ма, не ўсе яшчэ пы тан нi зна хо дзяць ра-
шэн не, але лю дзi тур бу юц ца, ня ма ней кiх 
утры маль нiц кiх на стро яў, гэ та аб на дзей вае, 
што ра шэн нi бу дуць пры ня ты вы чар паль-
ныя», — ска заў Мi ха iл Мяс нi ко вiч.

Рэа лi за цыя мер па фi нан са ва му азда раў-
лен ню сель ска гас па дар чых ар га нi за цый ста-
ла ад ной з мэ т ра бо чай па езд кi ў рэ гi ён упаў-
на ва жа на га Прэ зi дэн та па Брэсц кай воб лас-
цi. Так са ма аб мяр коў ва ла ся пра вя дзен не 
вес на вой па сяў ной кам па нii, за ня тасць на-
сель нiц тва. Усе гэ тыя рэ чы ўза е ма звя за ныя, 
лi чыць Мi ха iл Мяс нi ко вiч.

Ён вы ка заў за кла по ча насць з на го ды не-
да стат ко вай за бяс пе ча нас цi сель гас ар га нi-
за цый мi не раль ны мi ўгна ен ня мi, срод ка мi 
аба ро ны рас лiн. «Гэ та мо жа сур' ёз на ад бiц ца 
на ўра джаi 2017 го да», — па пя рэ дзiў мяс цо-
вых кi раў нi коў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi.

Пад час ра бо чай па езд кi Мi ха iл Мяс нi ко-
вiч на ве даў ка му наль нае сель ска гас па дар-
чае ўнi тар нае прад пры ем ства «Га ра доц кi», 
фер мер скую гас па дар ку «На вiц кiх» i ка-
му наль нае сель ска гас па дар чае унi тар нае 
прад пры ем ства «Мiж лес кае». Так са ма ён 
пра вёў на ра ду з удзе лам кi раў нi коў Лу нi нец-
ка га, Пiн ска га i Ган ца вiц ка га ра ё наў, ан ты-
кры зiс ных кi раў нi коў праб лем ных сель ска-
гас па дар чых ар га нi за цый.

БЕЛ ТА.


