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 З моманту ўводу бескантактнай аплаты
ў Мінскім метрапалітэне з выкарыстаннем
банкаўскіх картак пасажыры прайшлі ў падземку амаль сем мільёнаў разоў, паведамілі БелТА на прадпрыемстве. Такая аплата
праезду на турнікетах усіх станцый метрапалітэна стала даступная 12 чэрвеня мінулага
года. Разлічвацца з ужываннем гэтай сістэмы могуць уладальнікі картак міжнародных
плацежных сістэм Vіsa payWave, Mastercard
Contactless і беларускай нацыянальнай плацежнай сістэмы БелКарт-Maestro. Таксама
гэта можна зрабіць з дапамогай айфонаў,
смартфонаў, планшэтаў, гадзіннікаў з тэхналогіяй NFC (Near fіeld communіcatіon), якая
сумяшчальная з існуючай інфраструктурай
па прыёме бескантактных картак.
 Мерапрыемствы, прысвечаныя святкаванню Масленіцы, пройдуць ва ўсіх раёнах Мінска 2, 6 і 9 сакавіка, паведамілі ў
прэс-службе Мінгарвыканкама. Агульнагарадской пляцоўкай гулянняў 9 сакавіка
стане тэрыторыя каля Палаца спорту, дзе
гасцей чакае багатае меню з традыцыйнымі і арыгінальнымі стравамі, разнастайныя
конкурсы, выступленні музыкантаў, дэгустацыі. Ужо ў гэтыя выхадныя (2 сакавіка)
свята адбудзецца ў Ленінскім і Фрунзенскім
раёнах.

Супрацоўніцтва

СПРАВА ДА ТАЛІНА
ДАВЯДЗЕ
Эстонскія прадпрымальнікі прыехалі ў
нашу сталіцу, каб знайсці партнёраў і
ўсталяваць працоўныя кантакты. У сустрэчы ўдзельнічалі беларускія і эстонскія бізнесмены, прадстаўнікі пасольства і гандлёва-прамысловых палат.
Уладзімір УЛАХОВІЧ, старшыня Беларускай гандлёва-прамысловай палаты,
адзначыў, што абедзве дзяржавы даволі падобныя: «Гэта краіны з адкрытай эканомікай. Беларусь невялікая па сучасных мерках.
З іншага боку, мы маем даволі салідныя поспехі ў нашым эканамічным развіцці, і перш
за ўсё ў экспарце, паколькі краіна захоўвае
лідзіруючыя пазіцыі на глабальным рынку па
некаторых відах прадукцыі. Мы, вядома ж,
заўсёды зацікаўленыя і адкрытыя для таго,
каб знешнеэканамічнае супрацоўніцтва развіваць, умацоўваць, паколькі гэта адна з асноў
будаўніцтва нашай дзяржавы. У сувязі з гэтым мы маем вельмі добрыя магчымасці для
таго, каб надаць дынаміку супрацоўніцтву з
партнёрамі з Эстоніі».
Мерыке КАКАЕЎ, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Эстоніі ў Беларусі, звяртае
ўвагу, што тавараабарот паміж Беларуссю і
Эстоніяй летась сур'ёзна вырас. Па даных
Белстата, за студзень — лістапад 2018-га
ён ужо знаходзіўся на ўзроўні 172 мільёнаў
долараў, што складае 170 % да адпаведнага
перыяду 2017-га. «Мы шмат рабілі ў гэтым
напрамку. Ужо трэці раз у нас адбываецца
бізнес-семінар. Інтарэс — і беларускіх, і эстонскіх бізнесменаў — вельмі вялікі. Мы спадзяёмся, што сёлета зможам прыняць беларускую бізнес-дэлегацыю, і я вельмі пазітыўна
гляджу на будучыню. У нас ёсць месца для
развіцця, таму што да 2016-га тавараабарот
быў амаль паўмільярда еўра. Таму ў нас ёсць
куды развівацца», — рэзюмавала спадарыня
пасол. Мерыке Какаеў лічыць, што самы перспектыўны напрамак — гэта ІТ, бо абедзве
краіны добра развіты ў гэтай галіне.
Дарэчы, з 30 мая «Белавія» запускае прамыя рэгулярныя рэйсы Мінск — Талін. «Бязвізавы рэжым ужо актывізаваў нашы дзелавыя адносіны. Спачатку пяць дзён, потым
30 — гэта паспяхова ўплывала і на турызм, і
на бізнес», — пракаментавала пасол.
Сярод бізнесменаў, якія прыехалі гэтымі
днямі шукаць партнёраў у Мінск, ёсць і прадстаўнік BіoBag. Гэта кампанія вырабляе біяраскладальную плёнку. З яе робяць розную
ўпакоўку, у тым ліку пакеты для супермаркетаў, якія не змяшчаюць аніякага пластыку
і могуць быць утылізаваныя са звычайным
смеццем, на кампост. Да таго ж яны вырабляюць і экалагічны аднаразовы посуд. У Беларусі кампанія шукае партнёраў, якія таксама
зацікаўлены ў вырашэнні праблемы сартавання смецця і зніжэння колькасці ўжывання
пластыку.
Надзея АНІСОВІЧ.
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Камунальныя стасункі

ВАДА З-ПАД КРАНА: БЕЗ РЫЗЫКІ І ФІЛЬТРАЎ
Якасная пітная вада ва ўсёй краіне з'явіцца ў 2025 годзе, аднак і цяпер яе — і
халодную, і гарачую, з-пад крана ў Мінску дарослым і дзецям можна піць без
рызыкі для здароўя. І нават пах хлоркі
сёлета павінен знікнуць са сталічных
кранаў. Пра гэтыя і іншыя планы воднай
гаспадаркі расказалі спецыялісты.
Да 2025 года ў Беларусі запланавана
будаўніцтва 500 станцый абезжалезвання,
каб забяспечыць якаснай пітной вадой усю
краіну. Мяркуецца, што сёлета будзе ўзведзена каля 250 такіх збудаванняў, на што з
бюджэту пойдзе 50 мільёнаў рублёў.
— Для дасягнення якасці будзе весціся
перападключэнне населеных пунктаў да існуючых сістэм цэнтралізаванага водазабеспячэння, дзе вада адпавядае нарматыўным
паказчыкам, будаўніцтва водазаборных
свідравін, а таксама закальцоўванне, —
запэўніла Марына ТОЎСЦІК, начальнік
упраўлення камунальнай гаспадаркі і
энергетыкі Міністэрства ЖКГ. — Планы
намечаны паўсюдна, мы дайшлі да кожнай
вёскі, дзе існуе жыццё, і разумеем, што там
рабіць, каб вада была якаснай.
Пітная вада з цэнтралізаваных крыніц
водазабеспячэння, у прыватнасці каму-

нальных водаправодаў, і цяпер характарызуецца высокай эпідэміялагічнай надзейнасцю, а выпадкаў атручвання вадой
не было ўжо больш як 15 гадоў, ахарактарызаваў стан вады Аляксандр СПУРГЯШ,
урач-гігіеніст рэспубліканскага цэнтра
гігіены і эпідэміялогіі і грамадскага здароўя:
— Доля нестандартных мікрабіялагічных проб з водаправодаў у краіне менш за
1 %, а згодна з рэкамендацыямі СААЗ гэты
паказчык не павінен перавышаць 5 %.
Каб напаіць вялікі горад, у Мінску функцыянуе 354 свідравіны, 190 з якіх у рабоце

Падаткі

ВЫБІРАЕМ ІНСПЕКЦЫЮ
НЕ ПА ПРАПІСЦЫ
Спецыялісты падатковай галіны расказалі аб навінках у рабоце з насельніцтвам і падзяліліся
планамі на будучыню.

Усё па рэгламенце
На чаль нік Га лоў на га ўпраўлен ня раз віц ця
падатковых органаў Міністэрства па падатках і зборах Сяргей ШКУТ паведамляе, што яны плануюць
завяршыць распрацоўку рэгламентаў для паслуг.
«У кожным з іх будзе ўстаноўлены час, за які плацельшчык павінен атрымаць тую ці іншую паслугу. Да
канца года ў нас з'явіцца 15 такіх рэгламентаў. Ахоплены будуць фактычна ўсе асноўныя працэдуры, якія
мы ажыццяўляем у дачыненні да плацельшчыкаў», —
растлумачыў ён. Рэгламенты будуць размешчаны на
сайце міністэрства.
За мінулы год насельніцтва звярталася ў падатковыя
органы па атрыманне 60 паслуг. Самымі запатрабаванымі былі падача падатковай дэкларацыі (40,8 %),
растлумачэнне заканадаўства (8,1 %), здача ўнаём
жылых і нежылых памяшканняў (6,7 %).
Выразная рэгламентацыя стала магчымай дзякуючы ўкараненню з 2016 года новага фармату зносін
падатковых органаў з насельніцтвам — цэнтраў абслугоўвання плацельшчыкаў (ЦАП). Там працуе электронная чарга, што і дало магчымасць прааналізаваць
час аказання паслуг, а таксама час чакання кліентаў.
Так, паводле звестак міністэрства, у сярэднім плацельшчык стаіць у чарзе да падатковага інспектара 3 хвіліны 28 секундаў, а на абслугоўванне аднаго кліента ідзе
6 хвілін 7 секундаў. Пры ўзнікненні спрэчных сітуацый,
а таксама скаргаў на якасць паслуг, бясспрэчным аргументам з'яўляецца аўдыя- і відэазапіс.
Такія цэнтры функцыянуюць у 23 інспекцыях краіны.
Сёлета плануецца адкрыць яшчэ 11 цэнтраў.

Будучыня за электроннымі сэрвісамі
Для аказання электронных падатковых паслуг на
афіцыйным сайце ведамства створаны і пастаянна
ўдасканальваюцца рэсурсы «Асабісты кабінет юрыдычных асоб і ІП», «Асабісты кабінет фізічнай асобы»,
а таксама дванаццаць адкрытых сэрвісаў.
У раздзеле «Дэкларацыя па падаходным падатку»
з'явілася магчымасць атрымаць папярэдне запоўненую
падатковую дэкларацыю (так званы праект дэкларацыі)
на падставе звестак, што атрымліваюцца падатковымі ад дзяржаўных органаў і арганізацый, ад крыніц за
межамі нашай краіны і іншых.
Цікавы раздзел «Папярэдняя рэгістрацыя», які дазваляе запісацца ў інспекцыю на зручны час. Неабходна толькі выбраць адрас, мэту візіту, дату і час, які даступны. Згаданы сэрвіс актуальны для тых інспекцый,
у якіх укаранёна паслуга «электронная чарга».
Ёсць і мабільная праграма для тэлефонаў (або планшэтаў) з сістэмай androіd. У ёй можна падаць заяўку на
атрыманне дакументаў, запісацца на асабісты прыём да
кіраўніцтва інспекцый, атрымаць паведамленне на выплату зямельнага падатку і падатку на нерухомасць.
Сяргей КУРКАЧ.

штодня. На 70 % сталіца насычаецца вадой
з падземных крыніц.
— Паколькі паўднёвыя воды горада
больш напоўнены жалезам, чым іншыя,
такую ваду прыходзіцца абезжалезваць,
перш чым яна трапіць да спажыўца. У паўночна-ўсходняй частцы горада (Уруччы і
Зялёным Лузе) падземная вада адпавядае
ўсім нормам, таму без усялякіх працэсаў
водападрыхтоўкі яна трапляе праз рэзервуары чыстай вады адразу ў размеркавальную сетку сталіцы, — расказала Наталля САЗАНАВА, намеснік начальніка
вытворчасці УП «Мінскводаканал».
Якасць пітной вады кантралюецца штодзённа. Яна правяраецца па хімічных, мікрабіялагічных і радыялагічных паказчыках.
— Рабочай праграмай на год запланавана зрабіць каля 120 тысяч аналізаў вады,
аднак гэты паказчык перавыконваецца, як
правіла, на чвэрць, — заўважыла Наталля
ГРУШНІК, начальнік хіміка-бактэрыялагічнай лабараторыі УП «Мінскводаканал». — Мы абавязкова адбіраем пробы
пасля санітарна-тэхнічных прамывак водаправоднай сеткі, а таксама пасля ўсіх
інцыдэнтаў на сетках.
Ірына СІДАРОК.

ЯК СТАЦЬ БІЗНЕСМЕНАМ
ЗА ЧАТЫРЫ ДНІ
Прайсці тэст самаацэнкі асобы,
падыску таваць на тэму, якіх
памылак можна па збегнуць
прадпрымальнаму чалавеку і
як паспяховы бізнес суадносіцца з інтуіцыяй, даведацца, як
правільна праводзіць перамовы і планаваць фінансы...
Усё гэта і шмат іншага з 26 лютага да 1 сакавіка чакае моладзь ад 18
да 29 гадоў у бізнес-школе «Ад ідэі
да бізнесу» прадпрыемства «Маладзёжная сацыяльная служба».
Для ўдзельнікаў чатырохдзённага адукацыйнага курса «Маркетынгавыя даследаванні» распрацаваны
спецыяльныя лекцыі, семінары, бізнес-гульні і панэльныя дыскусіі. Для
найлепшага і паспяховага засваен-

У сеціве

ня прадпрымальніцкіх і фінансавых
азоў на занятках выкарыстоўваюць
кейс-методыкі.
— У Беларусі бізнес-школа «Ад
ідэі да бізнесу» працуе з 2017-га і ўжо
знайшла прызнанне ў моладзі. Толькі
летась мы правялі 25 адукацыйных
курсаў для амаль 800 юнакоў і дзяўчат, — кажа Рыма ЕПУР, генеральны дырэктар прадпрыемства «Маладзёжная сацыяльная служба». — Праект садзейнічае развіццю патэнцыялу
беларускага маладзёжнага прадпрымальніцтва. Сёння ўжо ёсць прыклады
паспяхова рэалізаваных ідэй.
Стаць удзельнікам бізнес-школы
можна, зарэгістраваўшыся па адрасе
бізнес-інкубатара «Маладзёжнай сацыяльнай службы» http://www.mcc.by/.
Ірына СІДАРОК.

БЕЛАРУСЬ АБЫШЛА
ЯПОНІЮ І ЗША
Па хуткасці інтэрнэту

Тэхнічныя спецыялісты інфра струк тур на га апе ра та ра
beCloud паведамляюць аб павелічэнні сярэдніх хуткасцяў
4G у нашай краіне.
Па даных аналітычнай справаздачы OpenSіgnal, якую апублікаваў
сусветны рэйтынг развіцця тэхналогіі LTE ў свеце, узрослы паказчык
сярэдняй хуткасці 4G (39,1 Мбіт/с)
вывеў Беларусь на 19-ю пазіцыю.
Наша краіна дзеліць гэты радок рэйтынга з Ірландыяй і апярэджвае Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Японію,
Ганконг, Катар, Расію, ЗША, Германію, Ізраіль, Польшчу, Украіну і
іншыя. Больш хуткасны інтэрнэт 4G
у Паўднёвай Карэі, Сінгапуры, Нарвегіі, Канадзе, Францыі і Швецыі.
Напрыклад, японскія абаненты карыстаюцца 4G на хуткасці 38 Мбіт/с,
нямецкія — 31,9 Мбіт/с, амерыканскія — 28,8 Мбіт/с.

«У гадзіны найбольшай актыўнасці абанентаў сярэднія хуткасці
падаюць, што натуральна для высоканагружанай сеткі. Калі тэхналогія толькі з'явілася ў 2015 годзе,
карыстальнікаў у сеткі было каля
50 тысяч, а сёння — 2 мільёны, гэта
значыць, што за чатыры гады попыт
вырас у 40 разоў. Вырас і аб'ём трафіка, які спажываецца. Штомесяц
мы фіксуем новыя рэкорды», — падкрэслівае генеральны дырэк тар
beCloud Алег СЯДЗЕЛЬНІК.
Нават у гадзіны найменшай нагрузкі адна базавая станцыя beCloud абслугоўвае 120 тысяч абанентаў і прапускае да 3 Гб трафіка ў гадзіну. А ў
гадзіны найбольшай нагрузкі (з 20.00
да 22.00) колькасць актыўных абанентаў павялічваецца больш чым утрая і
дасягае 420 тысяч карыстальнікаў, а
трафік на адну базавую вырастае ў
шэсць разоў (да 18—20 Гб у гадзіну).
Надзея НІКАЛАЕВА.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне міністру абароны
Рэспублікі Беларусь генерал-лейтэнанту Раўкову Андрэю Аляксеевічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю МАЦІ.
Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» выказвае шчырае спачуванне міністру абароны Рэспублікі Беларусь генерал-лейтэнанту
Раўкову Андрэю Аляксеевічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім
горам — смерцю МАЦІ.

