
АКТУАЛЬНА7 сакавіка 2019 г.2

10

ЧЫР ВО НА АР МЕЙ СКАЯ, 9ЧЫР ВО НА АР МЕЙ СКАЯ, 9

У пер шы дзень вяс ны ад бы ла ся 
ўра чыс тая цы ры мо нія 
ад крыц ця пер ша га пус ка во га 
комп лек су На ву ко ва-прак-
тыч на га цэнт ра бія тэх на ло гій 
у Ін сты ту це мік ра бія ло гіі 
На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі.

Удзел у ёй пры няў стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Мі ха іл Мяс ні ко віч, па ве дам ляе 
прэс-служ ба верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та.

Пра ект ная ма гут насць комп-
лек су — 20 тон су хіх пра бія тыч-
ных прэ па ра таў на год. У бу-
ду чы ні тут пла ну ец ца за пус- ціць дру гі пус ка вы комп лекс, 

дзе што год бу дуць вы пус каць 
56 тон вад кіх комп лекс ных мік-
роб ных прэ па ра таў для рас лі-
на вод ства.

Як рас тлу ма чы ла ды рэк тар 
ін сты ту та Эмі лія Ка ла мі ец, вы-
твор часць та ко га аб' ёму пра-
біё  ты каў у кор ма вы твор час ці 
за бяс пе чыць атры ман не звыш 
40 ты сяч тон вы са ка я кас ных 
зба лан са ва ных ай чын ных кар-
моў для буй ной ра га тай жы-
вё лы, птуш кі, каш тоў ных ві даў 
рыб. Эка на міч ны эфект ад вы-
ка ры стан ня іна ва цый най пра-
дук цыі ацэнь ва ец ца ў су му ка ля 
10 міль ё наў руб лёў у год.

Но вы цэнтр бу дзе са дзей-
ні чаць на сы чэн ню ўнут ра на-
га рын ку кан ку рэн та здоль най 
эка ла гіч на бяс печ най бія тэх на-
ла гіч най пра дук цы яй, па шы-
рэн ню яе асар ты мен ту, па вы-
шэн ню экс парт на га па тэн цы я лу. 
Па вод ле экс перт ных ацэ нак, су-
свет ны ры нак бія тэх на ло гій да 
2025 го да да сяг не 2 трыль ё наў 
до ла раў ЗША.

У сваю чар гу стар шы ня Са-
ве та Рэс пуб лі кі ад зна чыў, што 
но вы цэнтр — гэ та не толь кі до-
след ная, але і пра мыс ло вая вы-
твор часць, дзе бу дуць вы пус-
каць іна ва цый ную пра дук цыю, 
за па тра ба ва ную на ўнут ра ным 
рын ку.

— Нам не аб ход на пры рас-
таць та кі мі вы твор час ця мі, якія 
за бяс печ ва юць рост ВУП і па-
вы шэн не даб ра бы ту лю дзей. 
Раз віц цё бія тэх на ло гій — адзін 
з перс пек тыў ных на прам каў, — 
пад крэс ліў ён.

Сён ня На цы я наль ная ака-
дэ мія на вук ро біць стаў ку на 
раз віц цё та кіх су час ных цэнт-
раў.

— НАН фак тыч на з'яў ля ец ца 
буй ной на ву ко ва-вы твор чай 
кар па ра цы яй, якая за бяс печ вае 
поў ны тэх на ла гіч ны цыкл — ад 
фун да мен таль ных пры клад ных 
да сле да ван няў да вы твор час-
ці іна ва цый най пра дук цыі і яе 
рэа лі за цыі, — да даў Мі ха іл Мяс-
ні ко віч.

Да рэ чы, тут пра цу юць 
15,5 ты ся чы ча ла век, з іх 5,6 ты-
ся чы — да след чы кі, ас тат нія за-
дзей ні ча ны ў на ву ко ва-вы твор-
чым цык ле.

У свой час, у 2016 го дзе, пар ла менц кая 
дэ ле га цыя, якую ўзна чаль ваў стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс ні ко віч, 
на ве да ла з афі цый ным ві зі там Ін дыю. У 
скла дзе дэ ле га цыі з мэ тай уста ля ван ня 
су пра цоў ніц тва пры ма лі ўдзел і 
прад стаў ні кі БДУ І Ра. Які плён прынеслі 
гэ тыя кан так ты, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
Са ве та Рэс пуб лі кі.

Па вы ні ках ві зі ту ўпер шы ню бы лі пад-
пі са ны ме ма ран дум аб уза е ма ра зу мен ні і 
два па гад нен ні па між БДУ І Рам і Ін сты ту там 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій Дэ лі і пра гра ма 
су пра цоў ніц тва па між гэ тай бе ла рус кай ВНУ 
і На цы я наль ным ін сты ту там тэх на ло гій імя 
Віс вес ва рая.

У 2016 го дзе БДУ ІР так са ма пры няў удзел 
у па ся джэн ні су мес най ра бо чай гру пы па 
рэа лі за цыі па гад нен ня па між Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі Бе ла ру сі і Мі ніс тэр ствам раз віц ця 
люд скіх рэ сур саў Ін дыі аб су пра цоў ніц тве ў 
сфе ры аду ка цыі.

У вы ні ку пра ве дзе най ра бо ты за апош-
нія ча ты ры га ды ўні вер сі тэ там за клю ча на і 
вы ка на на сем кант рак таў у га лі не ра дыё ла-
ка цыі агуль ным аб' ёмам фі нан са ван ня 2,2 
міль ё на до ла раў ЗША, з іх у мі ну лым го дзе 
— аб' ёмам 1,1 міль ё на до ла раў.

Сё ле та па за ка зе кам па ніі Essіpl вы кон ва-
ец ца кант ракт агуль ным аб' ёмам 380 ты сяч 
до ла раў. Ле тась БДУ ІР вый граў тэн дар на 
ства рэн не но ва га ты пу тэ ле ка му ні ка цый най 

сіс тэ мы для ін дый скіх за каз чы каў. У ця пе-
раш ні час ідзе ўзгад нен не ўмоў гэ та га кант-
рак та агуль ным аб' ёмам фі нан са ван ня 3,5 
міль ё на до ла раў.

Акра мя та го, у 2017—2018 га дах сфар-
мі ра ва на Пра гра ма су пра цоў ніц тва па між 
БДУ І Рам і На цы я наль ным ін сты ту там тэх-
на ло гій імя Віс вес ва рая на 2018/2019 на-
ву чаль ны год. Вы ка на ны грант «Золь-гель 
па крыц цё для пе ра ўтва рэн ня энер гіі і вы ка-
ры стан ня ў фа то ні цы і мік ра элект ро ні цы», 
уста ноў ле ны кан так ты з На цы я наль ным 
ін сты ту там тэх на ло гіі, Ін дый скім ін сты ту-
там тэх на ло гій (г. Гу ва ха ці), Ін дый скім ін-
сты ту там тэх на ло гій (г. Дэ лі), Гла баль ным 
уні вер сі тэ там Джын дал.

Над чым Над чым 
не аб ход на не аб ход на 
пра ца ваць?пра ца ваць?
Па ся джэн не Прэ зі ды у ма Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь прай шло 
ў кан цы мі ну ла га тыд ня пад 
кі раў ніц твам стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба верх-
няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та, 
на па ся джэн ні раз гля да лі ся пы тан ні 
за ко на пра ект най дзей нас ці ў 2019 го-
дзе. З дак ла да мі вы сту пі лі стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу-
даў ніц тве Ала Бо дак, стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні Аляк сандр Па пкоў, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве-
та Рэс пуб лі кі па між на род ных спра-
вах і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей 
Рах ма наў.

Як пра ін фар ма ва ла Ала Бо дак, 
план на бя гу чы год пра ду гледж-
вае пад рых тоў ку 33 за ко на пра-
ек таў і 1 кан цэп цыі за ко на пра ек та 
(«Аб стра ха вой дзей нас ці»). Пры 
гэ тым пла ну ец ца рас пра цоў ка 10 но-
вых за ко наў: «Аб пра вах ін ва лі даў і 
іх са цы яль най ін тэ гра цыі», «Аб дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі і лік ві да цыі 
(спы нен ні дзей нас ці) суб' ек таў гас-
па да ран ня», «Аб са ма рэ гу ля ва ных 
ар га ні за цы ях», «Аб пер са наль ных 
да ных», «Аб ахо ве і вы ка ры стан ні 
тар фя ні каў», «Аб су до ва-экс перт най 
дзей нас ці», а так са ма ча ты ры за ко ны 
«бюд жэт на га па ке та».

Па пра па но ве Са ве та Рэс пуб лі-
кі пра ду гледж ва ец ца рас пра цоў ка 
двух за ко на пра ек таў на асно ве па-
кет на га прын цы пу, што дасць маг чы-
масць за бяс пе чыць комп лекс насць і 
паў на ту пра ва во га рэ гу ля ван ня гра-
мад скіх ад но сін. Гэ та за ко на пра ек ты 
«Аб са ма рэ гу ля ва ных ар га ні за цы ях» 
і «Аб ахо ве і вы ка ры стан ні тар фя-
ні каў».

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі так-
са ма пра ін фар ма ва ла аб пад рых-
тоў цы за ко на пра ек таў, якія па він ны 
быць пад рых та ва ны ў мэ тах вы ка-
нан ня Пра гра мы са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на 2016—2020 га ды, Дэ крэ та Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 7 «Аб 
раз віц ці прад пры маль ніц тва» і ін-
шых ра шэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы.

Най больш ак ту аль ны мі з'яў ля юц-
ца за ко на пра ек ты, на кі ра ва ныя на 
раз віц цё прад пры маль ніц тва, мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня, па ляп шэн не 
ўмоў функ цы я на ван ня гас па дар чых 
та ва рыст ваў і ўдас ка на лен не ме ха-
ніз маў кар па ра тыў ных ад но сін, іна-
ва цый най дзей нас ці, абы хо джан ня 
з ад хо да мі, спра шчэн не па тра ба ван-
няў у сфе ры бу даў ніц тва, ра шэн не 
пы тан няў не пла це жаз доль ных 
прад пры ем стваў, раз віц цё рын ку 
пла цеж ных па слуг, удас ка на лен не 
за ка на даў ства аб на та ры я це і на та-
ры яль най дзей нас ці.

Па ста ян ны мі ка мі сі я мі вы пра-
цоў ва юц ца за ўва гі і пра па но вы па 
за ко на пра ек тах, якія рых ту юц ца, за-
бяс печ ва ец ца ўдзел у па ся джэн нях 
ра бо чых груп і про філь ных па ста ян-
ных ка мі сій Па ла ты прад стаў ні коў, 
ар га ні зу юц ца круг лыя ста лы, се мі на-
ры, па шы ра ныя па ся джэн ні і ін шыя 
ме ра пры ем ствы.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў не-
аб ход насць ак ты ві за цыі пра цы над 
за ко на пра ек та мі, пад рых тоў ка якіх 
пра ду гле джа на Дэ крэ там № 7. Ён 
так са ма да ру чыць пра ана лі за ваць, 
па якіх пры чы нах ад бы ва ец ца па ру-
шэн не тэр мі наў уня сен ня за ко на пра-
ек таў у Па ла ту прад стаў ні коў.

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

КАН ТАК ТЫ ДЛЯ КАНТ РАК ТАЎ

РАЗ ВІЦ ЦЁ 
БІЯ ТЭХ НА ЛО ГІЙ — 

ПЕРС ПЕК ТЫЎ НЫ НА ПРА МАК

Нам не аб ход на 
пры рас таць та кі мі 
вы твор час ця мі, 

якія за бяс печ ва юць 
рост ВУП і па вы шэн не 
даб ра бы ту лю дзей. 
Раз віц цё бія тэх на ло гій — 
адзін з перс пек тыў ных 
на прам каў.
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