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Да па маг чы з пра цай, 
пад тры маць іні цы я ты ву

Мэ та дэ крэ та аб са дзей ні чан ні за ня тас ці — мак сі-

маль на па леп шыць сі ту а цыю на рын ку пра цы, ад-

зна чы ла мі ністр пра цы і са цы яль най аба ро ны Іры на 

КАС ЦЕ ВІЧ. Яна рас тлу ма чы ла ас пек ты рэа лі за цыі 

да ку мен та на се мі на ры ў Го ме лі. Мі ністр пад крэс лі ла, 

што су мес ная ра бо та роз ных служ баў, струк тур, ве-

дам стваў да зво ліць за бяс пе чыць за ня тасць лю дзей і 

ін ды ві ду аль ны па ды ход да кож на га ча ла ве ка.

Іры на Кас це віч ад зна чы ла, што сі ту а цыя на рын ку пра цы 
па ляп ша ец ца і гэ та му спры яе як эка на міч ны рост, так і ра-
бо та, што пра во дзіц ца ў рэ гі ё нах па са дзей ні чан ні за ня тас ці. 
Так, уз ро вень за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя ў Бе ла ру сі на 
1 мая склаў 0,5 % да эка на міч на ак тыў на га на сель ніц тва. 
Па Го мель скай воб лас ці ён на 0,1 % вы шэй шы. У якас ці 
бес пра цоў ных у паўд нё ва-ўсход нім рэ гі ё не за рэ гіст ра ва на 
3714 ча ла век. Пры гэ тым у бан ку ва кан сій на ад на го бес-
пра цоў на га пры хо дзіц ца 2,4 пра па но вы.

Кі раў нік ве дам ства пра ін фар ма ва ла, што да 1 снеж ня за вер-
шыц ца ства рэн не ба зы да ных пра ца здоль ных гра ма дзян, не 
за ня тых у эка но мі цы. Пі лот ную вер сію пла ну ец ца пад рых та ваць 
да 1 ве рас ня. У да лей шым ба за бу дзе ак ту а лі за вац ца што квар-
таль на. Ця пер так са ма за вяр ша ец ца фар мі ра ван не скла даў 
ка мі сій па ка ар ды на цыі ра бо ты па са дзей ні чан ні за ня тас ці 
на сель ніц тва, рых ту ец ца пе ра лік цяж кіх жыц цё вых сі ту а цый, 
якія бу дуць слу жыць пад ста вай для вы клю чэн ня з ба зы пра ца-
здоль ных гра ма дзян, не за ня тых у эка но мі цы. Мі ністр за клі ка ла 
ўдзель ні каў се мі на ра па дзя ліц ца і сва ім до све дам:

— Мы збя ром з усёй кра і ны пры кла ды цяж кіх жыц цё вых 
сі ту а цый, каб мак сі маль на на поў ніць пе ра лік, — ад зна чы ла 
Іры на Кас це віч. — Гэ тыя рэ ка мен да цыі бу дуць за тым на кі-
ра ва ны ка мі сі ям для пра цы.

Між тым у Го ме лі на 1 мая 2018 го да пры са дзей ні чан ні 
ўпраў лен ня па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Го-
мель ска га гар вы кан ка ма бы лі пра ца ўлад ка ва ны больш за 
2,5 ты ся чы ча ла век, у тым лі ку 1,77 ты ся чы бес пра цоў ных. 
Па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня Аляк санд ра Клю чын ска га, 
з гэ тай мэ тай рэ гу ляр на пра вод зяц ца кір ма шы ва кан сій і 
дні прад пры ем стваў.

Ад ной з ак тыў ных мер пры рэа лі за цыі дзярж пра гра мы аб 
са цы яль най аба ро не і са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва 
на 2016—2020 га ды з'яў ля ец ца пра фе сій нае на ву чан не і па-
вы шэн не ква лі фі ка цыі бес пра цоў ных. Ужо сё ле та ў Го ме лі 
больш за 300 ча ла век бы лі на кі ра ва ны на на ву чан не.

— Для пад рых тоў кі кад раў, за па тра ба ва ных у эка но мі цы, 
ство ра ны гру пы, у якіх ар га ні зу ец ца на ву чан не су мес на з уста-
но ва мі аду ка цыі, — рас тлу ма чыў Аляк сандр Клю чын скі. — 
Ад на з но вых фор маў са дзей ні чан ня за ня тас ці на сель ніц тва, 
якая сё ле та атры ма ла рас паў сю джан не, — пра вя дзен не ін-
фар ма цый ных су стрэч су мес на з ін спек цы яй МНС па Го мель-
скай воб лас ці. Спе цы я ліс ты ў тым лі ку тлу ма чаць нор мы Ука за 
№ 337 «Аб рэ гу ля ван ні дзей нас ці фі зіч ных асоб», якім па шы-
ра ны пе ра лік ві даў дзей нас ці, дзе не па трэб на рэ гіст ра цыя ў 
якас ці ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка.

Аляк сандр Клю чын скі пад крэс ліў, што пад трым ка дзе-
ла вой іні цы я ты вы гра ма дзян з'яў ля ец ца ад ным з най важ-
ней шых кі рун каў па лі ты кі ў сфе ры са дзей ні чан ня за ня тас ці 
на сель ніц тва. Так, на 1 мая гэ та га го да ў Го ме лі суб сі дыі 
на ар га ні за цыю прад пры маль ніц кай дзей нас ці вы дзе ле ны 
38 бес пра цоў ным.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



У Ві цеб ску дня мі 

ад быў ся сё мы 

між на род ны 

ін вес ты цый ны 

тэ ма тыч ны фо рум, 

які ўпер шы ню 

аб раў пля цоў кай 

Лет ні ам фі тэ атр, 

дзе тра ды цый на 

пра хо дзіць 

між на род ны 

фес ты валь 

мас тац тваў 

«Сла вян скі ба зар 

у Ві цеб ску». І ка ля 

яго — на пло шчы — 

раз мяс ці лі ся 

вы ста вач ныя 

па віль ё ны.

Ін та рэс 
па вя ліч ва ец ца

Він шу ю чы ўдзель ні каў і гас цей, 
стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка-

ма Мі ка лай ШАРС НЁЎ кан ста та ваў, 
што маш таб фо ру му і коль касць яго 
ўдзель ні каў па вя ліч ва юц ца з кож ным 
го дам.

— Сён ня ў ме ра пры ем стве пры-
ма юць удзел 42 дэ ле га цыі з 14 кра ін 
све ту. Ві цеб ская воб ласць з'яў ля ец ца 
пра мыс ло вым рэ гі ё нам, які ўсе ба ко ва 
раз ві ва ец ца. У нас больш за 1,5 ты ся-
чы ма лых, ся рэд ніх і буй ных прад пры-
ем стваў, ка ля 30 ты сяч прад пры маль-
ніц кіх струк тур, якія прад стаў ля юць 
біз нес больш як 40 дзяр жаў, — ад-
зна чыў стар шы ня абл вы кан ка ма.

Ці ка ва, што не дзяр жаў ныя прад-
пры ем ствы за сво і лі вы твор часць ка ля 
70 % ад агуль най коль кас ці сі ла во га 
ка бе лю, які вы раб ля ец ца ў рэс пуб лі цы, 
20 % — упа ко вач ных ма тэ ры я лаў з па-
лі ме раў. У Ві цеб ску раз ме шча ны адзі-
ныя ў кра і не не дзяр жаў ныя вы твор цы 
комп лекс ных стан цый во да пад рых-
тоў кі і во да ачыст кі, тэ ле ска піч ных 
пад' ём ні каў і так зва ных гід ра бор таў. 
А ў Ор шы — ру ка воў вы со ка га ціс ку. 
У Па ста вах ле тась за пу шча на ў экс-
плу а та цыю пер шая ў кра і не тэх на ла-
гіч ная лі нія па вы твор час ці пар ке ту.

До ля іна ва цый най пра дук цыі ў аб'-
ёмах пра мыс ло вай вы твор час ці пе ра-
вы шае 30 % — гэ та най леп шы па каз-
чык у Бе ла ру сі.

Што год прад пры ем ствы воб лас-
ці экс пар ту юць пра дук цыю ў амаль 

90 кра ін на су му 2,5 міль яр да до ла-
раў, і тра ці на ад яе — на ву ка ё міс тая і 
вы со ка тэх на ла гіч ная. Толь кі на Ві цеб-
шчы не ажыц цяў ля ец ца вы раб акры ла-
вых ва лок наў, шкло ва лак на, іль ня ных 
тка нін, да ла мі та вай му кі.

На мя жы з ЕС і Ра сі яй
Што да ты чыц ца перс пек тыў эка на-

міч на га раз віц ця, то ў рэ гі ё не стаў ку 
ро бяць на біз нес.

— Ён больш ма біль ны, і для яго раз-
віц ця ў кра і не пры ня ты шэ раг важ ных 
да ку мен таў, — кан ста та ваў гу бер на-
тар.

Ін вес та раў мо жа за ці ка віць і тое, 
што паў ноч ная воб ласць — адзі ная 
ў Бе ла ру сі, якая ад на ча со ва мя жуе з 
кра і на мі Еў ра пей ска га са ю за і з Ра сій-
скай Фе дэ ра цы яй.

Ад па вед на, Пры дзвін скі край пра-
па нуе най больш ка рот кі шлях для ар-
га ні за цыі між на род на га тран зі ту та ва-
раў. Тут ёсць маг чы масць ства рэн ня 
су час най ла гіс тыч най інф ра струк ту ры, 
ука ра нен ня элект рон ных схем ганд лю. 
Да рэ чы, у воб лас ці ёсць дзве пля цоў кі 
для ар га ні за цыі комп лекс най да стаў-
кі гру заў з вы ка ры стан нем авія цый-
на га, чы гу нач на га і аў та ма біль на га 
транс пар ту. Ма юц ца на ўва зе Ві цеб скі 
аэ ра порт, раз ме шча ны на між на род-
ных тра сах на Маск ву, Санкт-Пе цяр-
бург, Кі еў і Вар ша ву, і аэ ра дром у па-
сёл ку Бал ба са ва Ар шан ска га ра ё на. 
Вя до ма, што не да лё ка ад на се ле на га 
пунк та бу ду ец ца ла гіс тыч ны комп лекс. 
Ужо ад ве дзе на зям ля і для па бу до вы 
пра мыс ло вых прад пры ем стваў.

Мяс цо выя 
рас пра цоў кі

У час фо ру му быў пад пі-
са ны шэ раг да га во раў, па-
гад нен няў аб на ладж ван ні 
парт нёр скіх ад но сін.

На прык лад, да га вор аб 
су пра цоў ніц тве пад пі са лі 
Пе кін ская аса цы я цыя ма лых 
і ся рэд ніх прад пры ем стваў і 
Ві цеб скае ад дзя лен не Бе ла-
рус кай ганд лё ва-пра мыс ло-
вай па ла ты. А ня мец кая фір-
ма і ві цеб скае таварыства 
«Ма ла ко» ма юць на мер рэа-
лі за ваць ін вес ты цый ны пра-
ект па ўзвя дзен ні ка цель най. 
Апош няя бу дзе пра ца ваць 
на мяс цо вых ві дах па лі ва.

Акра мя та го, па тэн цый ныя ін вес-
та ры пазнаёміліся з рас пра цоў камі 
бе ла рус кіх на ву коў цаў.

На прык лад, ды рэк тар ін ку ба-

та ра ма ло га прад пры маль ніц тва 

ТАА «Пра ва вая гру па «За кон і па ра-

дак» Мі ха іл КЕЙ ЗЕ РАЎ па ка заў пры-
бо ры, якія да па ма га юць больш эфек-
тыў на вес ці сель ска гас па дар чыя ра-
бо ты на зям лі. Ска жам, кант ра ля ваць 
уня сен не угна ен няў. Пра дэ ман стра ваў 
так са ма ім парт аза мя шчаль ны прэ па-
рат, які да зва ляе вы явіць на ран ніх 
ста ды ях рак. Па пры бліз ных пад лі ках 
ён бу дзе тан ней за за меж ныя ана ла-
гі ў 1,5 ра за. Ураж вае і рас пра цоў ка, 
якая да зва ляе апы нуц ца ў вір ту аль-
ным све це. «Мас ка» з аку ля ра мі і 
спе цы яль ныя пра гра мы ў лі ку ін ша га 
да зва ля юць рэ абі лі та вац ца па ра лі за-
ва ным. Сіс тэ ма вы ка рыс тоў ва ец ца і 
пры ля чэн ні псі хіч ных за хвор ван няў.

Ін ша зем ным біз нес ме нам прэ зен-
та ва лі маг чы мас ці эка ла гіч на га ту-
рыз му. Ка ля 40 % тэ ры то рыі воб лас-
ці зай мае лес, а коль касць рэк і азёр 
скла дае пры бліз на 2,5 ты ся чы. Біз нес-
ме нам рас ка за лі пра тое, што з улі кам 
уні каль на га пры род на га па тэн цы я лу 
рас па ра джэн нем Прэ зі дэн та ў шас ці 
ра ё нах воб лас ці бы лі за дзей ні ча ны 
льгот ныя ўмо вы пры ства рэн ні інф ра-
струк ту ры ад па чын ку. У пры ват нас ці, 
пра ду гледж ва ец ца спро шча ны па ра-
дак вы дзя лен ня зя мель ных участ каў 
для бу даў ніц тва аб' ек таў ту рыз му і 
азда раў лен ня.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ



Фо румФо рум  

ІНА ВА ЦЫІ. ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ. 
ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

Над пра ек там «Ме ды цын скі сро дак 

для ра на за жыў лен ня на асно ве на на комп лек саў 

цык ла дэк стры ну з кур ку мі нам» 

пра цуе ка лек тыў на ву ко ва-да след чай ла ба ра то рыі 

пры клад ных праб лем бія ло гіі ка фед ры заа ло гіі 

бія ла гіч на га фа куль тэ та.

Прэ па рат вы раб ля ец ца ў фор ме па раш ку і пры зна-
ча ны для апе ра тыў най апра цоў кі і пла на вай тэ ра піі ран, 
атры ма ных у вы ні ку ме ха ніч ных па шко джан няў, апё каў, 
аб ма ра жэн няў, тра фіч ных яз ваў, «дыя бе тыч най ступ ні», 
про леж няў, не за гой ных скур ных дэ фек таў. Ана ла гаў яму ў 
еў ра пей скіх кра і нах і кра і нах СНД не іс нуе. У лі ней цы прад-
стаў ле ных на ай чын ным фар ма цэў тыч ным рын ку ра на за-
жыў ляль ных прэ па ра таў у фор ме ге ляў і ма зяў ак тыў ны мі 
кам па не нта мі вы сту па юць бял ко выя кам па не нты плаз мы 
кры ві буй ной ра га тай жы вё лы. Прын цы по вая на віз на рас-
пра цоў кі на ву ко вых су пра цоў ні каў БДУ за клю ча ец ца ў тым, 
што асноў нае дзей нае рэ чы ва ў прэ па ра це — комп лекс 
пры род ных злу чэн няў (кур ку мі но і даў), якія змя шча юц ца 
ў ка рэ ні шчы кур ку мы. Гэ тыя бія ла гіч на ак тыў ныя рэ чы вы 
да па ма га юць за бяс пе чыць устой лі васць кле так ар га ніз-

ма да акіс ляль на га фо та- і тэр ма ўздзе ян ня. Акра мя та го, 
фор ма рас пра ца ва на га ме ды цын ска га срод ку не вы клі кае 
алер гіч ных рэ ак цый, не аказ вае мяс цо ва га раз драж няль-
на га ўздзе ян ня.

Да пе ра ваг іна ва цыі так са ма трэ ба ад нес ці ніз кую стра ту 
дзей на га кам па не нта ў вы ні ку па глы нан ня пе ра вя зач ным 
ма тэ ры я лам у па раў на нні з вы ка ры стан нем ра на за жыў-
ляль ных ма зяў і ге ляў. Вы твор часць но ва га ме ды цын ска га 
срод ку — эка на міч на вы гад ная, бо для яго вы ка рыс тоў ва-
юц ца тан ная сы ра ві на і аб ста ля ван не, якое ёсць на лю бым 
фар ма цэў тыч ным прад пры ем стве.

Ужо вы пу шча на до след ная пар тыя і па да дзе на за яў ка 
на па тэнт. Акра мя та го, эфек тыў насць і перс пек тыў насць 
рас пра цоў кі бы лі вы со ка ацэ не ныя на кон кур се «Най леп-
шы іна ва цый ны пра ект і най леп шая на ву ко ва-тэх ніч ная 
рас пра цоў ка го да», які за вяр шыў ся 22 са ка ві ка ў рам ках 
ХХІ ІІ Між на род най вы стаў кі-кан грэ са «Вы со кія тэх на ло гіі. 
Іна ва цыі. Ін вес ты цыі» (HІ-TЕСH'2018) у Санкт-Пе цяр бур гу. 
У паў ноч най ра сій скай ста лі цы пра ект на ву коў цаў БДУ быў 
уда сто е ны ся рэб ра на га ме да ля.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Ноу-хауНоу-хау  

Аль тэр на ты ва ра на за жыў ляль ным ге лям і ма зям
Бія ла гіч ны сро дак для хут ка га га ен ня ран рас пра ца ва лі ў БДУ ФактФакт  

ПА БУ ДА ВА НА 
АМАЛЬ 13 ТЫ СЯЧ КВА ТЭР
За ча ты ры ме ся цы бягучага го да ў на шай кра і не ўве-

дзе на ў экс плу а та цыю 1,147 млн квад рат ных мет раў 

агуль най пло шчы жыл ля. Та кім чы нам, ар га ні за цы я мі 

ўсіх фор маў улас нас ці па бу да ва на 12,9 ты ся чы но вых 

ква тэр, па ве да мі лі ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным 

ка мі тэ це.

У сту дзе ні — кра са ві ку для гра ма дзян, якія ста яць на ўлі ку 
для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў, уве дзе на ў экс плу а та цыю 
415,3 ты ся чы «квад ра таў» агуль най пло шчы, або 36,2 % ад 
агуль на га аб' ёму ўве дзе на га жыл ля. З гэ та га аб' ёму для гра-
ма дзян, якія ста яць на ўлі ку для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў, 
з дзярж пад трым кай па бу да ва на 281,8 ты ся чы квад рат ных мет-
раў, у шмат ква тэр ных жы лых да мах у га ра дах — 256,4 ты ся чы 
«квад ра таў». У сель скіх на се ле ных пунк тах уве дзе на ў экс-
плуа та цыю 330,9 ты ся чы квад рат ных мет раў агуль най пло шчы 
жыл ля, што скла дае 28,8 % ад агуль на га ўво ду па кра і не.

Сяр гей КУР КАЧ.
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