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 З мо ман ту ўво ду бес кан такт най апла ты 

ў Мін скім мет ра па лі тэ не з вы ка ры стан нем 

бан каў скіх кар так па са жы ры прай шлі ў пад-

зем ку амаль сем міль ё наў ра зоў, па ве да мі-

лі Бел ТА на прад пры ем стве. Та кая апла та 

пра ез ду на тур ні ке тах усіх стан цый мет ра па-

лі тэ на ста ла да ступ ная 12 чэр ве ня мі ну ла га 

го да. Раз ліч вац ца з ужы ван нем гэ тай сіс тэ-

мы мо гуць ула даль ні кі кар так між на род ных 

пла цеж ных сіс тэм Vіsa payWave, Mastercard 

Contactless і бе ла рус кай на цы я наль най пла-

цеж най сіс тэ мы Бел Карт-Maestro. Так са ма 

гэ та мож на зра біць з да па мо гай ай фо наў, 

смарт фо наў, план шэ таў, га дзін ні каў з тэх на-

ло гі яй NFC (Near fіeld communіcatіon), якая 

су мя шчаль ная з іс ну ю чай інф ра струк ту рай 

па пры ёме бес кан такт ных кар так.

 Ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя свят-

ка ван ню Мас ле ні цы, прой дуць ва ўсіх раё-

нах Мін ска 2, 6 і 9 са ка ві ка, па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе Мін гар вы кан ка ма. Агуль на-

га рад ской пля цоў кай гу лян няў 9 са ка ві ка 

ста не тэ ры то рыя ка ля Па ла ца спор ту, дзе 

гас цей ча кае ба га тае ме ню з тра ды цый ны-

мі і ары гі наль ны мі стра ва мі, раз на стай ныя 

кон кур сы, вы ступ лен ні му зы кан таў, дэ гус-

та цыі. Ужо ў гэ тыя вы хад ныя (2 са ка ві ка) 

свя та ад бу дзец ца ў Ле нін скім і Фрун зен скім 

ра ё нах.

Тэх ніч ныя спе цы я ліс ты інф-

ра струк тур на га апе ра та ра 

beCloud па ве дам ля юць аб па-

ве лі чэн ні ся рэд ніх хут ка сцяў 

4G у на шай кра і не.

Па да ных ана лі тыч най спра ва-

зда чы OpenSіgnal, якую апуб лі ка ваў 

су свет ны рэй тынг раз віц ця тэх на ло-

гіі LTE ў све це, уз рос лы па каз чык 

ся рэд няй хут ка сці 4G (39,1 Мбіт/с) 

вы веў Бе ла русь на 19-ю па зі цыю. 

На ша кра і на дзе ліць гэ ты ра док рэй-

тын га з Ір лан ды яй і апя рэдж вае Аб'-

яд на ныя Араб скія Эмі ра ты, Япо нію, 

Ган конг, Ка тар, Ра сію, ЗША, Гер-

ма нію, Із ра іль, Поль шчу, Укра і ну і 

ін шыя. Больш хут кас ны ін тэр нэт 4G 

у Паўд нё вай Ка рэі, Сін га пу ры, Нар-

ве гіі, Ка на дзе, Фран цыі і Шве цыі. 

На прык лад, япон скія аба не нты ка-

рыс та юц ца 4G на хут ка сці 38 Мбіт/с, 

ня мец кія — 31,9 Мбіт/с, аме ры кан-

скія — 28,8 Мбіт/с.

«У га дзі ны най боль шай ак тыў-

нас ці аба не нтаў ся рэд нія хут ка сці 

па да юць, што на ту раль на для вы-

со ка на гру жа най сет кі. Ка лі тэх на-

ло гія толь кі з'я ві ла ся ў 2015 го дзе, 

ка рыс таль ні каў у сеткі бы ло ка ля 

50 ты сяч, а сён ня — 2 міль ё ны, гэ та 

зна чыць, што за ча ты ры га ды по пыт 

вы рас у 40 ра зоў. Вы рас і аб' ём тра-

фі ка, які спа жы ва ец ца. Што ме сяц 

мы фік су ем но выя рэ кор ды», — пад-

крэс лі вае ге не раль ны ды рэк тар 

beCloud Алег СЯ ДЗЕЛЬ НІК.

На ват у га дзі ны най мен шай на груз-

кі ад на ба за вая стан цыя beCloud аб-

слу гоў вае 120 ты сяч аба не нтаў і пра-

пус кае да 3 Гб тра фі ка ў га дзі ну. А ў 

га дзі ны най боль шай на груз кі (з 20.00 

да 22.00) коль касць ак тыў ных аба нен-

таў па вя ліч ва ец ца больш чым утрая і 

да ся гае 420 ты сяч ка рыс таль ні каў, а 

тра фік на ад ну ба за вую вы рас тае ў 

шэсць ра зоў (да 18—20 Гб у га дзі ну).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Прай сці тэст са ма ацэн кі асо бы, 

па ды ску та ваць на тэ му, якіх 

па мы лак мож на па збег нуць 

прад пры маль на му ча ла ве ку і 

як па спя хо вы біз нес су ад но сіц-

ца з ін ту і цы яй, да ве дац ца, як 

пра віль на пра во дзіць пе ра мо-

вы і пла на ваць фі нан сы... 

Усё гэ та і шмат ін ша га з 26 лю та-

га да 1 са ка ві ка ча кае мо ладзь ад 18 

да 29 га доў у біз нес-шко ле «Ад ідэі 

да біз не су» прад пры ем ства «Ма ла-

дзёж ная са цы яль ная служ ба».

Для ўдзель ні каў ча ты рох дзён на-

га аду ка цый на га кур са «Мар ке тын-

га выя да сле да ван ні» рас пра ца ва ны 

спе цы яль ныя лек цыі, се мі на ры, біз-

нес-гуль ні і па нэль ныя дыс ку сіі. Для 

най леп ша га і па спя хо ва га за сва ен-

ня прад пры маль ніц кіх і фі нан са вых 

азоў на за ня тках вы ка рыс тоў ва юць 

кейс-ме то ды кі. 

— У Бе ла ру сі біз нес-шко ла «Ад 

ідэі да біз не су» пра цуе з 2017-га і ўжо 

знай шла пры знан не ў мо ла дзі. Толь кі 

ле тась мы пра вя лі 25 аду ка цый ных 

кур саў для амаль 800 юна коў і дзяў-

чат, — ка жа Ры ма ЕПУР, ге не раль-

ны ды рэк тар прад пры ем ства «Ма ла-

дзёж ная са цы яль ная служ ба». — Пра-

ект са дзей ні чае раз віц цю па тэн цы я лу 

бе ла рус ка га ма ла дзёж на га прад пры-

маль ніц тва. Сён ня ўжо ёсць пры кла ды 

па спя хо ва рэа лі за ва ных ідэй.

Стаць удзель ні кам біз нес-шко лы 

мож на, за рэ гіст ра ваў шы ся па ад ра се 

біз нес-ін ку ба та ра «Ма ла дзёж най са цы-

яль най служ бы» http://www.mcc.by/.

Іры на СІ ДА РОК.

Якас ная піт ная ва да ва ўсёй кра і не з'я-

віц ца ў 2025 го дзе, ад нак і ця пер яе — і 

ха лод ную, і га ра чую, з-пад кра на ў Мін-

ску да рос лым і дзе цям мож на піць без 

ры зы кі для зда роўя. І на ват пах хлор кі 

сё ле та па ві нен знік нуць са ста ліч ных 

кра наў. Пра гэ тыя і ін шыя пла ны вод най 

гас па дар кі рас ка за лі спе цы я ліс ты.

Да 2025 го да ў Бе ла ру сі за пла на ва на 

бу даў ніц тва 500 стан цый абез жа лез ван ня, 

каб за бяс пе чыць якас най піт ной ва дой усю 

кра і ну. Мяр ку ец ца, што сё ле та бу дзе ўзве-

дзе на ка ля 250 та кіх збу да ван няў, на што з 

бюд жэ ту пой дзе 50 міль ё наў руб лёў.

— Для да сяг нен ня якас ці бу дзе вес ці ся 

пе ра пад клю чэн не на се ле ных пунк таў да іс-

ну ю чых сіс тэм цэнт ра лі за ва на га во да за бес-

пя чэн ня, дзе ва да ад па вя дае нар ма тыў ным 

па каз чы кам, бу даў ніц тва во да за бор ных 

свід ра він, а так са ма за каль цоў ван не, — 

за пэў ні ла Ма ры на ТОЎ СЦІК, на чаль нік 

упраў лен ня ка му наль най гас па дар кі і 

энер ге ты кі Мі ніс тэр ства ЖКГ. — Пла ны 

на ме ча ны паў сюд на, мы дай шлі да кож най 

вёс кі, дзе іс нуе жыц цё, і ра зу ме ем, што там 

ра біць, каб ва да бы ла якас най.

Піт ная ва да з цэнт ра лі за ва ных кры ніц 

во да за бес пя чэн ня, у пры ват нас ці ка му-

наль ных во да пра во даў, і ця пер ха рак та-

ры зу ец ца вы со кай эпі дэ мі я ла гіч най на-

дзей нас цю, а вы пад каў атруч ван ня ва дой 

не бы ло ўжо больш як 15 га доў, аха рак та-

ры за ваў стан ва ды Аляк сандр СПУР ГЯШ, 

урач-гі гі е ніст рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-

роўя:

— До ля не стан дарт ных мік ра бія ла гіч-

ных проб з во да пра во даў у кра і не менш за 

1 %, а згод на з рэ ка мен да цы я мі СА АЗ гэ ты 

па каз чык не па ві нен пе ра вы шаць 5 %.

Каб на па іць вя лі кі го рад, у Мін ску функ-

цы я нуе 354 свід ра ві ны, 190 з якіх у ра бо це 

што дня. На 70 % ста лі ца на сы ча ец ца ва дой 

з пад зем ных кры ніц.

— Па коль кі паў днё выя во ды го ра да 

больш на поў не ны жа ле зам, чым ін шыя, 

та кую ва ду пры хо дзіц ца абез жа лез ваць, 

перш чым яна тра піць да спа жыў ца. У паў-

ноч на-ўсход няй част цы го ра да (Уруч чы і 

Зя лё ным Лу зе) пад зем ная ва да ад па вя дае 

ўсім нор мам, та му без уся ля кіх пра цэ саў 

во да пад рых тоў кі яна трап ляе праз рэ зер-

ву а ры чыс тай ва ды ад ра зу ў раз мер ка-

валь ную сет ку ста лі цы, — рас ка за ла На-

тал ля СА ЗА НА ВА, на мес нік на чаль ні ка 

вы твор час ці УП «Мінск во да ка нал».

Якасць піт ной ва ды кант ра лю ец ца што-

дзён на. Яна пра вя ра ец ца па хі міч ных, мік-

ра бія ла гіч ных і ра ды я ла гіч ных па каз чы-

ках.

— Ра бо чай пра гра май на год за пла на-

ва на зра біць ка ля 120 ты сяч ана лі заў ва ды, 

ад нак гэ ты па каз чык пе ра вы кон ва ец ца, як 

пра ві ла, на чвэрць, — за ўва жы ла На тал ля 

ГРУШ НІК, на чаль нік хі мі ка-бак тэ ры я ла-

гіч най ла ба ра то рыі УП «Мінск во да ка-

нал». — Мы аба вяз ко ва ад бі ра ем про бы 

пас ля са ні тар на-тэх ніч ных пра мы вак во-

да пра вод най сет кі, а так са ма пас ля ўсіх 

ін цы дэн таў на сет ках.

Іры на СІ ДА РОК.

Ка му наль ныя ста сун кі

ВА ДА З-ПАД КРА НА: БЕЗ РЫ ЗЫ КІ І ФІЛЬ ТРАЎ

Су пра цоў ніц тва

СПРАВА ДА ТА ЛІ НА 
ДА ВЯ ДЗЕ

Эс тон скія прад пры маль ні кі пры еха лі ў 

на шу ста лі цу, каб знай сці парт нё раў і 

ўста ля ваць пра цоў ныя кан так ты. У су-

стрэ чы ўдзель ні ча лі бе ла рус кія і эс тон-

скія біз нес ме ны, прад стаў ні кі па соль-

ства і ганд лё ва-пра мыс ло вых па лат.

Ула дзі мір УЛА ХО ВІЧ, стар шы ня Бе ла-

рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты, 

ад зна чыў, што абедз ве дзяр жа вы да во лі па-

доб ныя: «Гэ та кра і ны з ад кры тай эка но мі-

кай. Бе ла русь не вя лі кая па су час ных мер ках. 

З ін ша га бо ку, мы ма ем да во лі са лід ныя пос-

пе хі ў на шым эка на міч ным раз віц ці, і перш 

за ўсё ў экс пар це, па коль кі кра і на за хоў вае 

лі дзі ру ю чыя па зі цыі на гла баль ным рын ку па 

не ка то рых ві дах пра дук цыі. Мы, вя до ма ж, 

заў сё ды за ці каў ле ныя і ад кры тыя для та го, 

каб знеш не эка на міч нае су пра цоў ніц тва раз ві-

ваць, ума цоў ваць, па коль кі гэ та ад на з асноў 

бу даў ніц тва на шай дзяр жа вы. У су вя зі з гэ-

тым мы ма ем вель мі доб рыя маг чы мас ці для 

та го, каб на даць ды на мі ку су пра цоў ніц тву з 

парт нё ра мі з Эс то ніі».

Ме ры ке КА КА ЕЎ, Над звы чай ны і Паў-

на моц ны Па сол Эс то ніі ў Бе ла ру сі, звяр тае 

ўва гу, што та ва ра аба рот па між Бе ла рус сю і 

Эс то ні яй ле тась сур' ёз на вы рас. Па да ных 

Бел ста та, за сту дзень — ліс та пад 2018-га 

ён ужо зна хо дзіў ся на ўзроў ні 172 міль ё наў 

до ла раў, што скла дае 170 % да ад па вед на га 

пе ры я ду 2017-га. «Мы шмат ра бі лі ў гэ тым 

на прам ку. Ужо трэ ці раз у нас ад бы ва ец ца 

біз нес-се мі нар. Ін та рэс — і бе ла рус кіх, і эс-

тон скіх біз нес ме наў — вель мі вя лі кі. Мы спа-

дзя ём ся, што сё ле та змо жам пры няць бе ла-

рус кую біз нес-дэ ле га цыю, і я вель мі па зі тыў на 

гля джу на бу ду чы ню. У нас ёсць мес ца для 

раз віц ця, та му што да 2016-га та ва ра аба рот 

быў амаль паў міль яр да еў ра. Та му ў нас ёсць 

ку ды раз ві вац ца», — рэ зю ма ва ла спа да ры ня 

па сол. Ме ры ке Ка ка еў лі чыць, што са мы перс-

пек тыў ны на пра мак — гэ та ІТ, бо абедз ве 

кра і ны доб ра раз ві ты ў гэ тай га лі не.

Да рэ чы, з 30 мая «Бел авія» за пус кае пра-

мыя рэ гу ляр ныя рэй сы Мінск — Та лін. «Бяз-

ві за вы рэ жым ужо ак ты ві за ваў на шы дзе-

ла выя ад но сі ны. Спа чат ку пяць дзён, по тым 

30 — гэ та па спя хо ва ўплы ва ла і на ту рызм, і 

на біз нес», — пра ка мен та ва ла па сол.

Ся род біз нес ме наў, якія пры еха лі гэ ты мі 

дня мі шу каць парт нё раў у Мінск, ёсць і прад-

стаў нік BіoBag. Гэ та кам па нія вы раб ляе бія-

рас кла даль ную плён ку. З яе ро бяць роз ную 

ўпа коў ку, у тым лі ку па ке ты для су пер мар-

ке таў, якія не змя шча юць ані я ка га плас ты ку 

і мо гуць быць уты лі за ва ныя са звы чай ным 

смец цем, на кам пост. Да та го ж яны вы раб-

ля юць і эка ла гіч ны ад на ра зо вы по суд. У Бе ла-

ру сі кам па нія шу кае парт нё раў, якія так са ма 

за ці каў ле ны ў вы ра шэн ні праб ле мы сар та-

ван ня смец ця і зні жэн ня коль кас ці ўжы ван ня 

плас ты ку.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Спе цы я ліс ты пад атко вай га лі ны рас ка за лі аб на-

він ках у ра бо це з на сель ніц твам і па дзя лі лі ся 

пла на мі на бу ду чы ню.

Усё па рэг ла мен це
На чаль нік Га лоў на га ўпраў лен ня раз віц ця 

падатко вых ор га наў Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо-

рах Сяр гей ШКУТ па ве дам ляе, што яны пла ну юць 

за вяр шыць рас пра цоў ку рэг ла мен таў для па слуг.

«У кож ным з іх бу дзе ўста ноў ле ны час, за які пла-

цель шчык па ві нен атры маць тую ці ін шую па слу гу. Да 

кан ца го да ў нас з'я віц ца 15 та кіх рэг ла мен таў. Ахоп-

ле ны бу дуць фак тыч на ўсе асноў ныя пра цэ ду ры, якія 

мы ажыц цяў ля ем у да чы нен ні да пла цель шчы каў», — 

рас тлу ма чыў ён. Рэг ла мен ты бу дуць раз ме шча ны на 

сай це мі ніс тэр ства.

За мі ну лы год на сель ніц тва звяр та ла ся ў пад атко выя 

ор га ны па атры ман не 60 па слуг. Са мы мі за па тра ба-

ва ны мі бы лі па да ча пад атко вай дэк ла ра цыі (40,8 %), 

рас тлу ма чэн не за ка на даў ства (8,1 %), зда ча ўна ём 

жы лых і не жы лых па мяш кан няў (6,7 %).

Вы раз ная рэг ла мен та цыя ста ла маг чы май дзя ку-

ю чы ўка ра нен ню з 2016 го да но ва га фар ма ту зно сін 

пад атко вых ор га наў з на сель ніц твам — цэнт раў аб-

слу гоў ван ня пла цель шчы каў (ЦАП). Там пра цуе элект-

рон ная чар га, што і да ло маг чы масць пра ана лі за ваць 

час ака зан ня па слуг, а так са ма час ча кан ня клі ен таў. 

Так, па вод ле звес так мі ніс тэр ства, у ся рэд нім пла цель-

шчык ста іць у чар зе да пад атко ва га ін спек та ра 3 хві лі-

ны 28 се кун даў, а на аб слу гоў ван не ад на го клі ен та ідзе 

6 хві лін 7 се кун даў. Пры ўзнік нен ні спрэч ных сі ту а цый, 

а так са ма скар гаў на якасць па слуг, бяс спрэч ным ар-

гу мен там з'яў ля ец ца аў дыя- і ві дэа за піс.

Та кія цэнт ры функ цы я ну юць у 23 ін спек цы ях кра і ны. 

Сё ле та пла ну ец ца ад крыць яшчэ 11 цэнт раў.

Бу ду чы ня за элект рон ны мі сэр ві са мі
Для ака зан ня элект рон ных пад атко вых па слуг на 

афі цый ным сай це ве дам ства ство ра ны і па ста ян на 

ўдас ка наль ва юц ца рэ сур сы «Аса біс ты ка бі нет юры-

дыч ных асоб і ІП», «Аса біс ты ка бі нет фі зіч най асо бы», 

а так са ма два нац цаць ад кры тых сэр ві саў.

У раз дзе ле «Дэк ла ра цыя па па да ход ным па да тку» 

з'я ві ла ся маг чы масць атры маць па пя рэд не за поў не ную 

пад атко вую дэк ла ра цыю (так зва ны пра ект дэк ла ра цыі) 

на пад ста ве звес так, што атрым лі ва юц ца пад атко вы-

мі ад дзяр жаў ных ор га наў і ар га ні за цый, ад кры ніц за 

ме жа мі на шай кра і ны і ін шых.

Ці ка вы раз дзел «Па пя рэд няя рэ гіст ра цыя», які да-

зва ляе за пі сац ца ў ін спек цыю на зруч ны час. Не аб ход-

на толь кі вы браць ад рас, мэ ту ві зі ту, да ту і час, які да-

ступ ны. Зга да ны сэр віс ак ту аль ны для тых ін спек цый, 

у якіх ука ра нё на па слу га «элект рон ная чар га».

Ёсць і ма біль ная пра гра ма для тэ ле фо наў (або план-

шэ таў) з сіс тэ май androіd. У ёй мож на па даць за яў ку на 

атры ман не да ку мен таў, за пі сац ца на аса біс ты пры ём да 

кі раў ніц тва ін спек цый, атры маць па ве дам лен не на вы-

пла ту зя мель на га па да тку і па да тку на не ру хо масць.

Сяр гей КУР КАЧ.

Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» вы каз ва е шчырае спа-

чу ван не мі ніст ру аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь ге не рал-лей тэ нан ту 

Раў ко ву Анд рэю Аляк се е ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім 

го рам — смер цю МА ЦІ.

Па да ткі

ВЫ БІ РА ЕМ ІН СПЕК ЦЫЮ 
НЕ ПА ПРА ПІС ЦЫ

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не мі ніст ру аба ро ны 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ге не рал-лей тэ нан ту Раў ко ву Анд рэю Аляк се-

е ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

ЯК СТАЦЬ БІЗ НЕС МЕ НАМ 
ЗА ЧА ТЫ РЫ ДНІ

У се ці ве БЕ ЛА РУСЬ АБЫ ШЛА 
ЯПО НІЮ І ЗША

Па хут ка сці ін тэр нэ ту


