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ВЫ ЗНА ЧА НЫ ТЫ ПА ВЫЯ ПРА ЕК ТЫ ЖЫ ЛЫХ 
ДА МОЎ ПАД ДЗЯРЖ ЗА КАЗ

Мi нiс тэр ства ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тва Бе ла ру сi пад рых та ва-
ла пе ра лiк ты па вых пра ек таў жы лых да моў, якiя рэ ка мен ду-
юц ца для бу даў нiц тва па прын цы пе дзярж за ка зу. Аб гэ тым 
за явiў кi раў нiк Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та, стар шы ня ра бо чай 
гру пы па праб лем ных пы тан нях у бу даў нi чай га лi не Анд рэй 
КА БЯ КОЎ на чар го вым па ся джэн нi гру пы.

Ця пер у аб лас цях не аб ход на па кож ным пра па на ва ным пра ек це 
жы ло га до ма пра лi чыць рэ сур са вым ме та дам кошт квад рат на га 
мет ра на жнi вень гэ та га го да з улi кам за ра бот най пла ты бу даў нi коў 
i нар ма тыў ных тэр мi наў бу даў нiц тва. «Гэ та не аб ход на для та го, каб 
мы ме лi ўяў лен не аб рэ аль ным кош це жыл ля для гра ма дзян, якiя ма-
юць па трэ бу ў па ляп шэн нi жыл лё вых умоў, а так са ма для вы зна чэн ня 
нар ма ты ву кош ту квад рат на га мет ра для крэ ды та ван ня гра ма дзян. 
Акра мя та го, улiч ва ю чы атры ма ныя цэ ны, мяс цо выя ор га ны ўла ды 
змо гуць рэ гу ля ваць, якое жыл лё па прын цы пе дзярж за ка зу iм вар та 
ўзво дзiць у ся бе ў рэ гi ё нах», — ска заў Анд рэй Ка бя коў.

Сяр гей ПА ЛI НIН.

ДЭ ПА ЗІТ З ФІК СА ВА НАЙ СТАЎ КАЙ — 
33% ГА ДА ВЫХ

Бе ла рус банк з 27 жніў ня па чаў пры ём гра шо вых срод каў у 
бе ла рус кіх руб лях ва ўклад «Га ран та ва ны да ход» тэр мі нам 
на 35 дзён, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе буй ней ша га 
бан ка Бе ла ру сі.

Па но вым дэ па зі це мі ні маль ная су ма ўкла ду — 100 ты сяч руб лёў, 
а да ход — у па ме ры 33% га да вых. Стаў ка да хо ду па та кім дэ па зі це 
фік са ва ная, дзе па паў нен не ўкла ду не пра ду гле джа на. Пры бы так 
да лу ча ец ца да рэш ты ўкла ду ў дзень за кан чэн ня тэр мі ну за хоў ван-
ня. Па за кан чэн ні 35 дзён ро біц ца аў та ма тыч ная пра лан га цыя на 
ана ла гіч ны пе ры яд.

Пас ля пра лан га цыі па ўкла дзе да зва ля юц ца рас ход ныя апе ра цыі 
ў ме жах ас тат ку ка пі та лі за ва на га да хо ду.

У СТА ЛІ ЦЫ ЗДА ЕЦ ЦА Ў АРЭН ДУ 
КА ЛЯ 42 ТЫ СЯЧ КВА ТЭР

На па ча так жніў ня на ўлі ку ў пад атко вых ор га нах Мін ска ў 
якас ці ква тэ раз дат чы каў афі цый на за рэ гіст ра ва на 41706 фі-
зіч ных асоб, што на 5422 ча ла ве кі больш, чым за ана ла гіч ны 
пе ры яд ле тась.

Ад гэ тай ка тэ го рыі пла цель шчы каў у да ход бюд жэ ту па сту пі ла 
26,1 млрд руб лёў па да тку, што на 9,6 млрд руб лёў больш у па раў-
на нні з ад па вед ным пе ры я дам 2012 го да. Тэмп рос ту па ступ лен няў 
у фак тыч ных цэ нах склаў 158%, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе 
пад атко вай га лі ны. За 7 ме ся цаў гэ та га го да ў да чы нен ні да вы-
шэй на зва най ка тэ го рыі фі зіч ных асоб пра ве дзе на 557 пра ве рак, а 
вы ні ко васць іх скла ла 99,8% (556 пра ве рак).

Пас ля та кіх кант роль ных ме ра пры ем стваў у бюд жэт па сту пі ла 
315,5 млн руб лёў, або 1,2% ад агуль най су мы доб ра ах вот ных па-
ступ лен няў пла цель шчы каў за зда чу ква тэр.

СЯ РЭД НЯЯ ХАТ НЯЯ ГАС ПА ДАР КА «З'Я ДАЕ» 
Ў МЕ СЯЦ КА ЛЯ 6 МЛН РУБ ЛЁЎ

Па вод ле вы нi каў вы ба рач на га аб сле да ван ня хат нiх гас па-
да рак па ўзроў нi жыц ця, у I паў год дзi на яў ныя рэ сур сы ў 
раз лi ку на хат нюю гас па дар ку скла лi 5 996,1 ты ся чы руб лёў 
у ме сяц, у раз лi ку на чле на хат няй гас па дар кi — 2 513 ты сяч 
руб лёў у ме сяц, па ве да мi лi рэ дак цыi ў На цы я наль ным ста-
тыс тыч ным ка мi тэ це.

У га ра дах i па сёл ках га рад ско га ты пу ся рэд не ду ша выя на яў ныя 
рэ сур сы на 17,5% пе ра вы сi лi ўзро вень тых жа на яў ных рэ сур саў 
сель скiх жы ха роў i скла лi, ад па вед на, 2 614,9 ты ся чы i 2 224,7 ты ся чы 
руб лёў у ме сяц. Сё ле та ў пер шым паў год дзi до ля хат нiх гас па да рак 
з уз роў нем ся рэд не ду ша вых на яў ных рэ сур саў нi жэй за бюд жэт 
пра жыт ко ва га мi нi му му (на цы я наль най ры сы ма ла за бяс пе ча нас цi) 
скла ла 4,2%, у га ра дах i па сёл ках га рад ско га ты пу — 3,5%, у сель-
скiх на се ле ных пунк тах — 6,1%.

Спа жы вец кiя рас хо ды ў I паў год дзi 2013 го да скла лi ў раз лi ку на 
хат нюю гас па дар ку 4 406,5 ты ся чы руб лёў у ме сяц. У струк ту ры спа-
жы вец кiх рас хо даў хат нiх гас па да рак до ля вы дат каў на хар ча ван не 
скла ла 41,7%, на куп лю не хар чо вых та ва раў — 37%, на апла ту па слуг 
18,6%. У сту дзе нi — чэр ве нi сё ле та раз лi ко вая ве лi чы ня бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мi нi му му ў ся рэд нiм на ду шу на сель нiц тва скла ла 
980,1 тыс. руб лёў у ме сяц.

ДА ВЕ ДА МА
На яў ныя рэ сур сы — гэ та гра шо выя срод кi хат нiх гас па да рак, 

кошт спа жы тых пра дук таў хар ча ван ня, вы раб ле ных у аса бiс тай 
пад соб най гас па дар цы, за мi ну сам ма тэ ры яль ных вы дат каў на iх вы-
твор часць i кошт атры ма ных у на ту раль най фор ме льгот i вы плат.

Спа жы вец кi мi вы дат ка мi лi чац ца гра шо выя вы дат кi хат нiх гас-
па да рак на хар ча ван не, куп лю ал ка голь ных на по яў, не хар чо вых 
та ва раў i апла ту па слуг. У склад спа жы вец кiх вы дат каў не ўклю ча-
юц ца па да ткi i стра ха выя ўзно сы, ма тэ ры яль ная да па мо га i iн шыя 
вы дат кi, не звя за ныя са спа жы ван нем, а так са ма вы дат кi, звя за ныя з 
вы твор час цю сель ска гас па дар чай пра дук цыi ў аса бiс тай пад соб най 
гас па дар цы i на за па шван нем (укла ды ў бан кi, куп ля не ру хо мас цi, 
за меж най ва лю ты i гэ так да лей).

Сяр гей КУР КАЧ.

У «ХУТ КАЙ» ЗА ГI НУ ЛI З-ЗА ЛI ХА ЧА
Упраў лен нем След ча га ка мi тэ та па Вi цеб скай воб лас цi за-
вер ша на рас сле да ван не кры мi наль най спра вы, рас па ча тай у 
да чы нен нi да ва дзi це ля гру за во га аў та ма бi ля, якi ўрэ за ўся ў 
ма шы ну хут кай ме ды цын скай да па мо гi на аў та да ро зе Вi цебск 
— По лацк. У вы нi ку гэ та га да рож на-транс парт на га зда рэн ня 
за гi ну лi 4 ча ла ве кi, 1 па цяр пеў.

— У хо дзе па пя рэд ня га след ства за фiк са ва на па ру шэн не кi роў цам гру-
за во га аў та ма бi ля DAF па тра ба ван няў ад ра зу не каль кiх пунк таў пра вi лаў 
да рож на га ру ху. След чы мi вы свет ле на, што ён, кi ру ю чы тэх нiч на спраў-
ным аў та цяг нi ком, пе ра вы сiў да пу шчаль ную хут касць ру ху на 9 кi ла мет раў 
у га дзi ну. У вы нi ку кi роў ца не спра вiў ся з кi ра ван нем аў та цяг нi ка, аў то 
вы ехаў на ўзбо чы ну i ўчы нiў на езд на аў та ма бiль хут кай ме ды цын скай 
да па мо гi, якi ста яў там, — па ве да мi ла Iна Гар ба чо ва, афi цый ны прад-
стаў нiк упраў лен ня След ча га ка мi тэ та па Вi цеб скай воб лас цi.

Кан чат ко вае аб вi на вач ван не кi роў цу гру за во га аў та ма бi ля прад' яў-
ле на па ч. 3 арт. 317 Кры мi наль на га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь (па-
ру шэн не пра вi лаў да рож на га ру ху, што па цяг ну ла па не асця рож нас цi 
смерць дзвюх або больш асоб). Аб вi на ва ча ны ўзя ты пад вар ту.

У су вя зi са шмат лi кас цю i скла да нас цю пра ве дзе ных у рам ках 
рас сле да ван ня экс пер тыз, тэр мiн след ства па кры мi наль най спра ве 
пад аў жаў ся да 3-х ме ся цаў. Ма тэ ры я лы кры мi наль най спра вы пе ра-
да дзе ны ў пра ку ра ту ру Вi цеб скай воб лас цi для на кi ра ван ня ў суд.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ІШ ЛА З ПРА ЦЫ, УПА ЛА Ў КА ЛО ДЗЕЖ
Та кое зда рэн не ад бы ло ся ў ста лі цы па ву лі цы Жы лу но ві ча 
ка ля па ло вы дзя ся тай ве ча ра.

Як вы свет лі ла ся, 29-га до вы май стар ад дзе лач ных ра бот вяр та ла-
ся з пра цы і ўпа ла ў ад кры ты ка на лі за цый ны ка ло дзеж глы бі нёй 10 
мет раў. Ка лі на мес ца пры бы лі ста ліч ныя вы ра та валь ні кі, па цяр пе лая 
зна хо дзі ла ся на яго дне ў пры том нас ці. Да ста ваць жан чы ну да вя ло ся 
пры да па мо зе аль пі нісц ка га рыш тун ку. По тым яе да ста ві лі ў баль ні цу 
з па пя рэд нім ды яг на зам «лёг кая чэ рап на-маз га вая траў ма, за кры ты 
пе ра лом абедз вюх ног».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ТРОЕ Ў ЛОД ЦЫ... БЕЗ СРОД КАЎ 
ВЫ РА ТА ВАН НЯ

На мі ну лым тыд ні на Брэст чы не па та ну ла трое ры ба коў. Усе 
тра ге дыі ма юць па доб ныя аб ста ві ны. Муж чы ны ла ві лі ры бу 
з ло дак без вы ра та валь ных ка мі зэ лек. Акра мя та го, па вод ле 
ін фар ма цыі та ва рыст ва вы ра та ван ня на во дах, усе трое пе рад 
ры бал кай пры ма лі моц ныя на поі.

Так, у Ган ца віц кім ра ё не ўпаў з лод кі і па та нуў 48-га до вы жы хар 
Ба ра на ві чаў, у Пін скім — 60-га до вы ры бак з вёс кі Ла да раж. А ў Лу ні-
нец кім ра ё не на Пры пя ці ў ад ной лод цы па мяс ці лі ся ад ра зу трое ры-
ба коў. Усе яны бы лі без срод каў вы ра та ван ня. Доб ра «ад зна чыў шы» 
па ча так ры бал кі, вы плы лі на ся рэ дзі ну ра кі. Лод ка ў ней кі мо мант 
пе ра вяр ну ла ся, адзін з пры яце ляў вы плыць не здо леў.

Яна СВЕ ТА ВА.

«Ліш нія» мо гуць апы нуц ца 
ў ма лым біз не се?

Кан фе рэн цыя, зра зу ме ла, па ча ла ся з 
вы ступ лен няў прад стаў ні коў Мі нэ ка но мі кі 
— ве дам ства, якое не па срэд на ад каз вае 
за раз віц цё прад пры маль ніц тва. Аказ-
ва ец ца, што сён ня ёсць дзве тэн дэн цыі 
ў кра і не. «З ад на го бо ку, мы ма ем ста-
біль нае па ве лі чэн не па каз чы каў ма ло га 
і ся рэд ня га біз не су, — па ве дам ляе Пётр 
АРУ ШАНЬ ЯНЦ, на мес нік ды рэк та ра 
дэ парт амен та па прад пры маль ніц тве 
Мі ніс тэр ства эка но мі кі. — Па чы на ю чы 
з 2000 го да, на зі ра ец ца пры рост до лі ў 
ВУП (спа чат ку па 0,5 пра цэн та, по тым 
1 пра цэнт, ця пер 2-2,5% у год). З ін ша га 
бо ку, у ме жах ма дэр ні за цыі эка но мі кі не-
па збеж на ад бы ва ец ца вы зва лен не част кі 
эка на міч на ак тыў на га на сель ніц тва са 
сфе ры буй но га біз не су ў ін шыя сфе ры. 
Важ на, каб гэ тая сва бод ная пра цоў ная 
сі ла не знік ла, не па тра пі ла ў ней кія не-
вы твор чыя сфе ры, а ака за ла ся ў ма лым 
і ся рэд нім біз не се. Гэ та сён ня най больш 
перс пек тыў ны сег мент эка но мі кі, які 
здоль ны дзя ку ю чы гнут кас ці і ма біль-
нас ці пры няць да дат ко выя рэ сур сы і іх 
эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць. Пры тым 
зра біць гэ та за ка рот кі тэр мін». Між ін-
шым, чы ноў нік ска заў, што ў на ступ ным 
го дзе мо жа быць вы зва ле на ка ля 135 
ты сяч ча ла век: «Мы пад лі чы лі, што ка лі 
коль касць за ня тых у сег мен це па вя лі-
чыц ца на гэ тыя 135 ты сяч, то да ВУП 
(звыш та го рос ту, які ад бы ва ец ца) да-
дас ца яшчэ 2,6%. А ка лі мы не да лу чым 
гэ тае на сель ніц тва да ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су, та ды лю дзі аль бо за ста нуц ца ў 
буй ным біз не се і бу дуць там ліш ні мі, аль-
бо ста нуць бес пра цоў ны мі, а тут пач нуц-
ца ўжо са цы яль ныя праб ле мы».

Пётр Ару шань янц, ха ця і лі чыць ня-
дрэн ным вы ні кам 58-е мес ца ў рэй тын гу 
вя дзен ня біз не су, упэў не ны, што пад-
трым ка біз не су ў Бе ла ру сі па він на іс ці 
ў роз ных кі рун ках — і ма тэ ры яль на, і ін-
фар ма цый на, і аду ка цый на. «Па куль што 
аб мяр коў ва ец ца, ці ства раць нам ней кую 
адзі ную струк ту ру, па доб ную да ад па вед-
ных у Ка зах ста не і Ра сіі, цэнт раль ны суб'-
ект інф ра струк ту ры, які ўза е ма дзей ні чае 
з рэ гі я наль ны мі суб' ек та мі (і дзяр жаў ны-

мі, і пры ват ны мі), за бяс печ вае ка ар ды-
на цыю сет кі інф ра струк ту ры; ці ад даць 
пе ра ва гу кроп ка вай да па мо зе».

Эка но мі цы вар та пры няць 
га ры зан таль нае па ла жэн не

Ка ця ры на ЧАР НЯЎ СКАЯ, на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня рэ гі я наль на-
га раз віц ця і на ва коль на га ася род дзя 
Мі нэ ка но мі кі, вяр ну ла ся да тэ мы пла-
наў: «Пры на яў нас ці ба чан ня кож най кан-
крэт най тэ ры то ры яй перс пек тыў свай го 
раз віц ця мож на ка заць аб маг чы мас ці 
пры цяг нен ня ін вес ты цый, ства рэн ня но-
вых прад пры ем стваў, но вых пра цоў ных 

мес цаў, а зна чыць, і па вы шэн ня ўзроў ню 
жыц ця на сель ніц тва. Та ды пра сцей бу дзе 
скла даць перс пек тыў ныя пра гра мы, якія 
бу дуць ві зі тоў кай рэ гі ё на для ін вес та ра». 
Ад нак Жан на ТА РА СЕ ВІЧ, су стар шы ня 
праў лен ня, ды рэк тар БСПН імя Ку няў-
ска га, звяр ну ла ўва гу на тое, што «рэ гі-
ё ны ча ка юць, па куль ім да вя дуць па каз-
чы кі «звер ху», пра цу юць «звер ху ўніз». 
Для пры кла ду, у Гер ма ніі, па яе сло вах, 
пра цу юць больш «га ры зан таль на». Там 
і кан цэп цыі раз віц ця на ўзроў ні рэ гі ё наў 
прак тыч на не ма юць коль кас ных па каз-
чы каў: «Яны ад люст роў ва юць якас ныя 
па ра мет ры раз віц ця. Мяс цо выя ор га ны 
вы зна ча юць  кі ру нак раз віц ця. А да лей 
на асно ве гэ та га пры ма юц ца кан крэт ныя 
за ха ды», — рас па вя дае Жан на Та ра се-
віч і за яў ляе, што ў нас, на жаль, па куль 
ня ма на ват па няц ця «кан ку рэн цыя рэ гі-
ё наў». Акра мя та го, «у нас рэ гі я наль нае 
раз віц цё зво дзіц ца, перш за ўсё, на да-
та цыі. У еў ра пей скім за ка на даў стве іс нуе 
за ба ро на на суб сі дыі. Ёсць, зра зу ме ла, 
вы клю чэн ні. Але там прос та так гро шы не 
раз да юць. Там сты му лю юць да раз віц ця. 
І мы па він ны па мя таць, што ўсту па ю чы 

ў Су свет ную ганд лё вую ар га ні за цыю, 
у ін таг ра цый ныя аб' яд нан ні мы так са ма 
бя ром на ся бе пэў ныя аба вя за цель ствы 
па зні жэн ні ўзроў ню суб сі дзі ра ван ня».

Шу ка ем ра шу чых 
прад пры маль ні каў

«На мой по гляд, ка лі раз мо ва ідзе пра 
па вы шэн не ро лі ма ло га біз не су ў раз віц ці 
рэ гі ё наў, то мы ма ем на ўва зе не тое, каб 
іх ста ла больш (гэ та так са ма важ на, але 
сён ня гэ та ўжо не праб ле ма), а каб гэ тыя 
суб' ек ты больш ак тыў на ўдзель ні ча лі ў 
ства рэн ні ва ла во га рэ гі я наль на га пра-
дук ту», — сцвяр джае Тац ця на БЫ КА ВА, 
кан ды дат эка на міч ных на вук, да цэнт. 
Яна лі чыць, што раз віц цё вы твор ча га 
прад пры маль ніц тва — да стат ко ва скла-
да ны пра цэс, «бо для гэ та га па трэб ны вя-
лі кія рэ сур сы, бо вель мі вы со кі ўзро вень 
кан ку рэн цыі. І асме ліц ца на ства рэн не 
сва ёй, на ват ня знач най, вы твор час ці 
мо жа не кож ны». Пе ра шко да мі на шля-
ху бу ду ча га і ця пе раш ня га біз нес ме на 
спе цы я ліст, як і мно гія, лі чыць вы со кія 
па да ткі, ад сут насць до сту пу да вы твор-
чых пло шчаў. «Та бе не па трэб на бы ло 
па мяш кан не 15 га доў, а на шас нац ца ты 
рап там спат рэ бі ла ся, і ты га то вы за біць 
прад пры ем ства, якое раз ві ва ец ца, — 
звяр ну ла ся фі гу раль на Тац ця на Бы ка ва 
да дзяр жаў ных улас ні каў. — Не аб ход-
на, каб ад бы ва ла ся рэ струк ту ры за цыя 
ўлас нас ці на ка рысць больш эфек тыў-
на га ўлас ні ка. Іна чай аб доў га тэр мі но вых 
ін вес ты цы ях раз мо ва іс ці не бу дзе. Аран-
да ва нае не раз ві ва юць, а «вы кач ва юць» 
з яго ўсё маг чы мае».

Не па ко іць спе цы я ліс та зноў-та кі не да-
ступ насць фі нан са вых рэ сур саў: «Ня гле-
дзя чы на тое, што коль касць бан каў, іх 
фі лі ялаў рас це, не ўме юць яны, на жаль, 
пра ца ваць з суб' ек та мі ма ло га прад пры-
маль ніц тва. Вель мі вы со кія стаў кі па 
крэ дыт ных пра дук тах». Ад нак на гэ ты 
вы пад ад ка заў Ге ор гій БА ДЗЕЙ, га на-
ро вы стар шы ня праў лен ня БСПН імя 
Ку няў ска га. Ён звяр нуў ува гу на тое, што 
«на яз джаць» на бан кі, на яго дум ку, не-
спра вяд лі ва, па коль кі іх стаў кі зы хо дзяць 
з рэ аль на га ста ну эка но мі кі кра і ны.

���
Ула дзі мір КА РА ГІН, стар шы ня прэ-

зі ды у ма Рэс пуб лі кан скай кан фе дэ ра-
цыі прад пры маль ніц тва, пад час дыс ку сіі 
ска заў: «Су свет сён ня пры рас тае ме на ві-
та рэ гі я наль ным раз віц цём. Не ста ліч ным 
роск ві там, якім ні ко га не здзі віш. Вы шэй-
шым пі ла та жам з'яў ля ец ца раз віц цё біз-
не су ў рэ гі ё нах». Доб рая ме та фа ра. Па-
куль пі шам пла ны, пра хо дзіць час, — і мы 
зноў ад ста ём. Зноў толь кі пла ны, пла ны. 
Гэ та ўсё паў та ра ец ца, як мант ры. Але ж 
эфект ад та го на ўрад ці які бу дзе. А вы са-
как лас ны мі пі ло та мі ста но вяц ца толь кі на 
прак ты цы. Тэ а рэ тыч най ба зы ўжо хо піць 
— дзя куй Бо гу, усе чы таць уме юць.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ПРА ЦУ ЮЦЬ ЗВЕР ХУ ЎНІЗ
Так ха рак та ры зуе біз нес-су поль насць пра цу на шых мяс цо вых улад у да чы-
нен ні да раз віц ця прад пры маль ніц тва ў рэ гі ё нах. Не пер шы раз ужо гэ ты 
факт агуч ва юць у якас ці ад ной з най вя лік шых пе ра шкод на шля ху ма ло га і 
ся рэд ня га біз не су. Але ж эка но мі ка не мо жа раз ві вац ца без прад пры маль-
ніц тва. І як бы там ні бы ло, раз віц ця яму ўсе жа да юць. Пры нам сі вус на. Ад нак 
не толь кі. Кан крэт ных за ха даў так са ма ха пае. Біз нес удзяч ны, на прык лад, 
за Ды рэк ты ву Прэ зі дэн та № 4 «Аб раз віц ці прад пры маль ніц кай іні цы я ты вы 
і сты му ля ван ні дзе ла вой ак тыў нас ці» і Дэ крэт № 6 «Аб сты му ля ван ні прад-
пры маль ніц кай дзей нас ці на тэ ры то рыі ся рэд ніх, ма лых га рад скіх па ся лен-
няў, сель скай мяс цо вас ці». Але праб лем усё роў на яшчэ шмат за ста ец ца. 
Лі та раль на на мі ну лым тыд ні іх агуч ва лі на Са ве це па раз віц ці прад пры маль-
ніц тва. Яшчэ ад но аб мер ка ван не на тую ж тэ му, толь кі больш вуз кую (яна 
да ты чыц ца ме на ві та прад пры маль ніц тва ў рэ гі ё нах), зла дзіў дня мі Біз нес-
са юз прад пры маль ні каў і най маль ні каў імя праф. М. С. Ку няў ска га.

НА ЧЫМ ДА ЕХАЦЬ
Пад час пра вя дзен ня Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ў Бы ха-
ве (31 жніў ня і 1 ве рас ня) змя ня ец ца рас клад ру ху цяг ні коў 
рэ гі я наль ных лі ній.

Па марш ру це Ма гі лёў — Бы хаў:
— Ма гі лёў — Жло бін (ад праў лен не з Ма гі лё ва ў 4.07, пры быц-

цё ў Бы хаў — 5.25);
— Ма гі лёў — Жло бін (адпр. з Ма гі лё ва ў 8.13, прыб. у Бы хаў 

— 9.40);
— Ма гі лёў — Бы хаў (адпр. у 12.02, прыб. у 13.15);
— Ма гі лёў — Го мель (адпр. у 16.59, прыб. у 17.45);
— Ма гі лёў — Жло бін (адпр. у 17.35, прыб. у 18.47).
Па марш ру це Бы хаў — Ма гі лёў:
— Жло бін — Ма гі лёў (ад праў лен не з Бы ха ва ў 5.26, пры быц цё 

ў Ма гі лёў — 6.59);
— Го мель — Ма гі лёў (адпр. з Бы ха ва ў 9.02, прыб. у Ма гі лёў 

— 9.57);
— Бы хаў — Ма гі лёў (адпр. у 14.20, прыб. у 15.32);
— Жло бін — Ма гі лёў (адпр. у 15.23, прыб. у 16.41);
— Жло бін — Ма гі лёў (адпр. у 19.52, прыб. у 21.05).
Ад аў та вак за ла Ма гі лё ва аў то бу сы да Бы ха ва ад пра вяц ца 

ў су бо ту і ня дзе лю (31 жніў ня і 1 ве рас ня) у 11.10, 13.00, 14.52, 
18.20, 18.55. Толь кі ў су бо ту (31 жніў ня) — у 16.00, толь кі ў ня дзе-
лю (1 ве рас ня) — у 12.20 і 13.41.

Ад аў та стан цыі Бы ха ва ў Ма гі лёў аў то бу сы ад пра вяц ца ў 
су бо ту і ня дзе лю (31 жніў ня і 1 ве рас ня) у 8.10, 9.20, 11.10, 12.56. 
У су бо ту (31 жніў ня) да дат ко ва аў то бу сы з Бы ха ва ад пра вяц ца ў 
14.30 і 16.36, у ня дзе лю (1 ве рас ня) — у 10.10, 11.50 і 16.50.

Так са ма ў ня дзе лю аў то бу сы бу дуць кур сі ра ваць па марш ру це 
Баб руйск — Бы хаў (ад праў лен не ад АВ г. Баб руй ска ў 8.00 і 16.40) 
і па марш ру це Бы хаў — Баб руйск — у 13.25 і 16.00.

Па ма тэ ры я лах ін фар ма цый на га агенц тва 
«Ма гі лёў скія ве да мас ці».

ДЗЕ ПА КІ НУЦЬ АЎ ТО
Як па ве да мі ла ДАІ УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, у пе-
ры яд пра вя дзен ня Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ў Бы ха ве 
31 жніў ня і 1 ве рас ня ста ян ка лег ка вых аў та ма бі ляў бу дзе 
ажыц цяў ляц ца:

— па ву лі цы Са вец кай, па блі зу бу дын ка пош ты і ву чэб на-пе-
да га гіч на га комп лек су;

— па ву лі цы Аска лен кі, па блі зу мі ні-рын ку;
— па ву лі цы Каз ло ва;
— па вуліцы Калініна;
— па ву лі цы Хмяль ніц ка га, па блі зу су шыль на га за во да;
— па ву лі цы До ра ха ва;
— па ву лі цы Іс ка лі е ва;
— на пло шчы Ге ро яў.
Ста ян ка гру за вых аў та ма бі ляў бу дзе ажыц цяў ляц ца на ву лі цы 

Гры шы на (па блі зу бу дын ка РАЙ ПА) і на ву лі цы Ко ла са (па блі зу 
бу дын ка РАПТС).

Ста ян ка аў то бу саў бу дзе ажыц цяў ляц ца на ву лі цы Аска лен кі, 
Ка лі ні на і Гры шы на.

Рух тран зіт на га транс пар ту праз го рад Бы хаў бу дзе за кры ты. 
Аў та транс парт з бо ку го ра да Ма гі лё ва бу дзе ру хац ца па ву лі цы 
Са вец кай, з бо ку го ра да Баб руй ска — па ву лі цы Ко ла са, з бо ку 
го ра да Ра га чо ва — па аў та да ро зе пад' езд да го ра да Бы ха ва ад 
аў та да ро гі Ма гі лёў — Бы хаў — Ра га чоў.

Дзень пісьменства: Дзень пісьменства:   ��
карысная інфармацыякарысная інфармацыя

Раз віц цё вы твор ча га 
прад пры маль ніц тва — да стат ко ва 
скла да ны пра цэс, бо вель мі 
вы со кі ўзро вень кан ку рэн цыі. 
І асме ліц ца на ства рэн не сва ёй, 
на ват ня знач най, вы твор час ці 
мо жа не кож ны.

Ра сій ская дзе ла вая га зе та «Взгляд» 
раз мяс ці ла на сва ім сай це апы тан не 
ў су вя зі з біз нес-кан флік там па між 
дву ма найбуй ней шы мі су свет ны мі 
вы твор ца мі ўгна ен няў: «Урал ка лі-
ем» і «Бе ла русь ка лі ем».

У ра сі ян спы та лі: «На чы ім ба ку ва шы 
сім па тыі ў гэ тым кан флік це?» Пра га ла-
са ва лі ўжо 4 135 ча ла век.

На ба ку бе ла рус кіх улад — 61,2 пра-
цэн та ра сі ян, якія пры ня лі ўдзел у апы-

тан ні, на ба ку ра сій скай кам па ніі — 28,9 
пра цэн та, не мо гуць вы зна чыц ца — 9,9 
пра цэн та.

Як па ве дам ля ла ся, па спра ве ЗАТ 
«БКК» заведзены кры мі наль ныя спра вы 
ў да чы нен ні да стар шы ні на гля даль на га 
са ве та кам па ніі Ула дзі сла ва Ба ум герт не-
ра, а так са ма чле на на гля даль на га са ве та 
Але га Пят ро ва, пер ша га на мес ні ка ге не-
раль на га ды рэк та ра Кан стан ці на Са ла доў-
ні ка ва, на мес ні ка ге не раль на га ды рэк та ра 
па фі нан сах Іга ра Яў стра та ва, на чаль ні ка 

фрах то ва га ад дзе ла Дзміт рыя Са мой ла ва. 
Пад ста вай для завядзення кры мі наль ных 
спраў па слу жы лі ма тэ ры я лы аб учы нен-
ні гэ ты мі людзь мі яў ных зло ўжы ван няў 
служ бо вы мі паў на моц тва мі ў ка рыс лі вых 
мэ тах, якія пры вя лі да на ня сен ня іс тот най 
шко ды дзяр жаў ным і гра мад скім ін та рэ сам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а так са ма да на ня-
сен ня ўро ну ў асаб лі ва буй ным па ме ры 
ААТ «Бе ла русь ка лій» і ЗАТ «БКК».

БЕЛТА

�

Гучная справаГучная справа  ��

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Мы вель мі за ці ка ві лі ся, 
знай шлі сайт гэ та га ча ла ве ка, 
па гля дзе лі ро лі кі, — ка жа Ілья, 
— На ват я, ча ла век, які толь-
кі ву чыц ца на хі мі ка, зра зу меў, 
«як пра цуе» пры клад на па ло-
ва з тых экс пе ры мен таў, што 
ён па каз ваў. Ідэя нас за ха пі ла, 
мы па ча лі ду маць, як рэа лі за-
ваць та кое ж у нас. Сур' ёз на 
гэ тую за ду му ні хто не ўспры-
маў: ні баць кі, ні сяб ры. Але 
нам вель мі ха це ла ся за ці ка-
віць бе ла рус кіх дзя цей на ву кай. 
Мой сяб ра зай маў ся пра ек там 
«Ма е Сэнс», і пер шыя вы ступ-
лен ні мы рэа лі зоў ва лі з яго да-
па мо гай. Фак тыч на, гэ та бы ла 
даб ра чын насць, мы не пла на ва-
лі за раб ляць пад час та кіх шоу.

Эва лю цыя ідэі
На са мрэч, ідэя па ча ла раз-

бу рац ца, або, дак лад ней, пе ра-
ўтва рац ца ўжо на пер шым эта пе, 
— пра цяг вае хло пец. — Мы ха це-
лі ра біць гэ та бяс плат на, з да па-
мо гай дзяр жа вы. Па трэб на бы ла 
толь кі фі нан са вая пад трым ка — 
рэ аген ты і рэ кві зіт. Мы звяр ну-
лі ся ў ад мі ніст ра цыі ра ё наў, а 
так са ма да сла лі ліс ты ў кож ную 
шко лу Мін ска на імя на мес ні ка 
ды рэк та ра па ву чэб най ра бо це. 
На жаль, ні дзе не атры ма лі ста-
ноў ча га ад ка зу, ха ця пра па но вы 
бы лі са мыя звы чай ныя — пра-
вес ці ад кры тыя ўро кі. У асноў-
ным, нам ка за лі, што ар га ні за цы-
яй та кіх ме ра пры ем стваў з бо ку 
шко лы ні хто не бу дзе зай мац ца. 
Та ды мы па спра ба ва лі па чаць з 
ін ша га бо ку.

Спа чат ку на шы ге роі з да-
па мо гай пра ек та «Ма е Сэнс» 
вы сту па лі ў дзі ця чых да мах і 
баль ні цах. Бы лі, на прык лад, у 
ан ка ла гіч ным цэнт ры ў Ба раў-
ля нах. «Ку ды клі ка лі — ту ды і 
ез дзі лі», — так яны вы зна ча-
юць сваю пер ша па чат ко вую 
стра тэ гію.

— Раз дзя лен не аба вяз каў 
бы ло прос тым, — ус па мі нае 
Юля. — Я, як фі ло лаг і гу ма ні-
та рый, зай ма ла ся сцэ на ры ем 
шоу, а з рэ аген та мі пра ца ваў 
Ілья. Ён так са ма вы ра шаў, якія 
экс пе ры мен ты мы бу дзем па-
каз ваць і як яны бу дуць на зы-
вац ца. За раз мне так са ма да-
во дзіц ца вы сту паць у ро лі вя ду-
чай, але спа чат ку ён вы сту паў 
адзін. Пі саць і ву чыць сцэ на рыі 
бы ло цяж ка. Як за раз па мя таю: 
ін тэр нат, кух ня, ноч, а мы пі шам 
і неш та пры дум ва ем. Не спа лі 
да 5 га дзін ра ні цы: ву чы лі тэкст, 
да во дзі лі ўсё да ла ду.

— Для мя не бы ло скла да на 
вы ву чыць увесь тэкст сцэ на-
рыя і пра віль на яго пра чы таць. 
— га во рыць Ілья. — Мы пра-
во дзі лі шоу ра зам з да свед ча-
ны мі людзь мі, якія вы сту па юць 
на пуб лі цы даў но, як на аў та-
ма це. А ў нас усё пра хо дзі ла 
ў сум бу ры і хва ля ван ні. Ча сам 
пры хо дзі ла ся шу каць ней кае 
вый сце пад час вы ступ лен ня. 
Ка ра цей, бы ло цяж ка і ад на-
ча со ва ве се ла.

— Што па каз ва лі? — пе-
ра пыт вае Юля, — ды са мае 
роз нае. На прык лад, іс нуе экс-
пе ры мент пад наз вай «Па ста 
для сла на». Ёсць дзве кол бы з 
вад ка сця мі. Апош нія змеш ва ем 
у ад ной ёміс тас ці, лі чым да трох 
— і з кол бы па чы нае іс ці вель мі 
шчыль ная пе на, якая, акра мя 
та го, пры ем на пах не. Пус ка ем 
гус ты дым, вель мі шмат экс пе-
ры мен таў з вад кім азо там...

Ад ма ры — да біз не су
Хут ка ма ла дыя лю дзі зра зу-

ме лі, што, акра мя за да валь нен-
ня, іх за ня так мо жа пры но сіць 
са праўд ныя гро шы. Пер шым 
кро кам да ства рэн ня біз не су на 
пад мур ку хо бі стаў сайт, праз 
які да па ры прый шлі пер шыя 
клі ен ты. Па чаў ся пра цэс ства-
рэн ня свай го брэн да і по шу ку 
па куп ні коў. Спа чат ку вы сту пы 

за маў ля лі ся толь кі для дзя цей 
— на свя ты і ін шыя ме ра пры-
ем ствы. Ад нак хут ка па чаў ад-
чу вац ца і ін шы по пыт.

— Мы ні ко лі не гна лі ся за 
гра шы ма, — ка жа Ілья. — Лю дзі 
тэ ле фа на ва лі, пы та лі ся, ці мож-
на ар га ні за ваць прад стаў лен не 
для ча ты рох га до вых дзя цей. Я 
тлу ма чыў, што ім гэ та яшчэ не-
ці ка ва, ма лень кім дзет кам трэ-
ба па вет ра ныя ша ры кі, фо ку сы, 
клоў ны. За раз мы пра цу ем на 
аў ды то рыю з мі ні маль ным уз-
рос там 5 — 5,5 го да. Та кія дзе-
ці па чы на юць не як асэн соў ваць 
уба ча нае і ра зу мець, што гэ та 
не ча раў ніц тва ней кае. Верх няй 
уз рос та вай мя жы ня ма, з'я ві лі ся 
пра гра мы і для да рос лых. Ра ней 
мы ледзь да цяг ва лі вы ступ лен-
ні да 30 хві лін. За раз у нас ужо 
ёсць шоу, якія ідуць 2 ці на ват 
2,5 га дзі ны.

На са мрэч, пра ца ваць з 
дзець мі не так прос та, — пра-
цяг вае хло пец, — толь кі з ця гам 
ча су вы пра ца ва ла ся ней кая ме-
то ды ка. Ка лі, на прык лад, дзі ця 
стам ля ец ца, па чы нае страчваць 
увагу ці на ад ва рот, за над та ак-
тыў на ся бе паводзіць, я ўжо хут-
ка ма гу гэ та за ўва жыць, не як 
раз ва ру шыць яго, уклю чыць у 
пра цэс шоу або, ка лі сі ту а цыя 
бяз вы хад ная, па пра сіць да рос-
лых вы вес ці яго на ней кі час і 
даць су па ко іц ца. Та му гэ та да-
лё ка не са мыя лёг кія гро шы, ка-
лі ты хо чаш ра біць сваю пра цу 
доб ра.

Ці мож на атры маць з та ко га 
біз не су вя лі кія гро шы? Яны лі-
чаць, што не. За ад но вы ступ-
лен не па ра бя рэ не на мно га 
больш за са бе кошт, які скла-
да ец ца, у асноў ным, з на быц ця 
да во лі да ра гіх рэ аген таў. Але 
пос пе ха мі сва і мі Ілья і Юля га-
на рац ца: за год на свае «кроў-
ныя» сту дэн ты на бы лі не да ра-
гую ма шы ну і іPhone, які ў Бе ла-
ру сі мно гія лі чаць па каз чы кам 
па спя хо вас ці. Ма ла дыя лю дзі 

за бяс печ ва юць ся бе: воп рат ка, 
ежа, за ба вы — апла та гэ тых 
па трэб ля жыць на пля чах па ры. 
Баць кі аплач ва юць толь кі ву чо-
бу і ні чо га, акра мя яе.

Кан ку рэн ты 
і праб ле мы

Ка лі раз маў ляць пра кан ку-
рэн цыю, то ў на шых ге ро яў яе 
амаль ня ма. Гэ та му спры я ла 
са ма ідэя, якая не бы ла на кі-
ра ва на на гра шо вы пры бы так. 
Праў да, ака за ла ся, што на ву-
ко вы мі шоу ў Бе ла ру сі зай ма-
юц ца не толь кі яны. На ад ным з 
су мес ных вы ступ лен няў іх пры-
ня лі ці то за вуч няў, ці то за пад-
на ча ле ных ін ша га ча ла ве ка.

— Мы ду ма ем, што ён мо-
жа ад чу ваць ней кую рэў насць 
да нас, быц цам мы ўкра лі ў 
яго ідэю, — ка жа Юля. — Але 
на ша сум лен не чыс тае: свае 
шля хі і ме та ды мы знай шлі са-
мі. І за раз ме на ві та на шы ідэі 
ста но вяц ца аб' ек та мі пла гі я ту. 
Ча сам су мес на вы сту па ем з 
ад ным ча ла ве кам з гэ тай жа 
сфе ры. Дык вось не як ён нам 
тэ ле фа нуе і па чы нае на ўпрост 
рас пыт ваць, коль кі для пэў на га 
ну ма ру трэ ба рэ аген таў, як усё 
пра віль на ра біць і гэ так да лей. 
З ад на го бо ку, нам не пры ем на, 
та му што мы стра ці лі ней кі час, 
пры кла да лі пэў ныя на ма ган ні, 
а тут пры хо дзіць ча ла век і вось 
так, на хаб на хо ча усім ка рыс-
тац ца.

— З ін ша га бо ку, — да паў-
няе Ілья, — страш на тое, што 
гэ тым хо чуць зай мац ца лю дзі 
без мі ні маль най аду ка цыі і ве-
даў. Не ка то рыя на шы ну ма ры 
са праў ды не бяс печ ныя, яны 
мо гуць на шко дзіць вы ка наў цу, 
ка лі ён зро біць неш та не так. 
На прык лад, піц цё та го ж азо ту: 
гэ та скла да ны ну мар, які трэ ба 
ўмець вы кон ваць. Пры яго рас-
пра цоў цы мы кан суль та ва лі ся 
са сту дэн та мі фіз фа ка. Не да-
свед ча ны ча ла век, хут чэй за 

ўсё, атры мае хі міч ныя апё кі пры 
вы ка нан ні, ка лі не горш...

Раз маў ля ем пра біз нес і ву-
чо бу. Як гэ та су мя шча ец ца і ці 
не за мі нае ад но ад на му? Ілья 
ад ка зу даць не мо жа, але пры-
зна ец ца, што на вя дзен не сва ёй 
спра вы ча су па тра бу ец ца шмат 
і на ву чо бе гэ та ўсё-та кі ад бі ва-
ец ца не га тыў на. Для Юлі біз нес 
і аду ка цыя — «два роз ныя по-
лю сы».

— Ра бо та — гэ та неш та ці ка-
вае, за хап ляль нае, тое, што не 
мо жа на да куч ваць. Ву чо ба — 
больш «для га лач кі», та му што 
так трэ ба, — ка жа яна.

А ад но сі ны? Ці мо жа су мес-
ная пра ца іх раз бу рыць?

— Мне ду ма ец ца, што на ша 
пра ца ідзе толь кі на ка рысць 
ад но сі нам, — ад каз вае Ілья. — 
Мне бы ло б сум на пра ца ваць 
ад на му, ды і на ўрад ці ўсё атры-
ма ла ся б...

— Усе на шы кан флік ты, 
спрэч кі і свар кі, да рэ чы, зда-
ра юц ца ме на ві та з-за пра цы, 
— да дае Юля. — Ка лі б мы не 
пра ца ва лі ра зам, то, на пэў на, 
зу сім не сва ры лі ся б. Толь кі 
вось не зра зу ме ла, доб ра гэ та 
ці дрэн на.

На пры кан цы раз маў ля ем 
пра пла ны на бу ду чы ню. Якім 
сту дэн ты ба чаць свой біз нес 
праз не каль кі га доў, ка лі яны 
атры ма юць дып ло мы і трэ ба бу-
дзе вы ра шаць, чым жа ўсё-та кі 
зай мац ца? Ці не ба яц ца яны та-

го, што на ву ко вае шоу стра ціць 
сваю па пу ляр насць або з'я вяц-
ца моц ныя кан ку рэн ты?

— Без умоў на, ха це ла ся б 
прый сці на рэш це да та го фар-
ма ту, пра які мы ма ры лі, ка лі 
па чы на лі: шоу для ўсіх дзя цей 
кра і ны пры пад трым цы дзяр-
жа вы. Хо чац ца зра біць неш-
та гла баль нае, не звы чай нае. 
Каб дзе ці са праў ды за ці ка ві лі-
ся на ву кай, — ад каз вае Ілья. 
— Ды і не толь кі дзе ці. Не хо чац-
ца, каб гэ та бы ло толь кі шоу. 
Па каз ваць трэ ба ўсім. На прык-
лад, у Еў ро пе ёсць не звы чай-
ны на ву ко вы му зей, дзе кож ны 
на вед валь нік ста но віц ца яшчэ і 
ўдзель ні кам ней кіх экс пе ры мен-
таў. Там мож на ўсё па тры маць у 
ру ках, па гля дзець, як гэ та пра-
цуе. Ства рыць неш та па доб нае 
ў Бе ла ру сі як для дзя цей, так і 
для да рос лых — вось на ша ма-
ра. Спа дзя ём ся, што ка лі-не-
будзь нам хо піць гро шай на яе 
рэа лі за цыю.

— А за ся бе і сваю бу ду чы-
ню мы не ба ім ся, — да дае Юля. 
— На ват ка лі зда рыц ца неш та 
не прад ба ча нае і нам прый дзец-
ца спы ніць пра вя дзен не гэ та га 
шоу, ра зам мы пры ду ма ем неш-
та но вае, зноў па бу ду ем усё з 
ну ля. Та му што пра ца ваць на 
ка гось ці ўжо не хо чац ца. На ват 
ка лі прый дзец ца по тым кі нуць 
асноў ную пра цу, каб зай мац ца 
толь кі шоу, я вы бе ру апош няе.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

ШОУ ПА ВІН НА ПРА ЦЯГ ВАЦ ЦА

ЗапрашальнікЗапрашальнік  ��

ВЯР ТАН НЕ ДА ВЫ ТО КАЎ
31 жнiў ня — 1 ве рас ня ў аг ра га рад ку Ква соў ка (ка ля во зе ра) 

ад бу дзец ца фес ты валь фальк ло ру «Вяр тан не да вы то каў», якi ар-
га нi за ва ны ад дзе лам iдэа ла гiч най ра бо ты, куль ту ры i па спра вах 
мо ла дзi Гро дзен ска га рай вы кан ка ма. Па ча так у 12 га дзiн. Ле тась 
гэ тае свя та ад бы ло ся ўпер шы ню i прый шло ся да спа до бы не толь кi 
жы ха рам ра ё на, але i гас цям. Пас ля ча го бы ло пры ня та ра шэн не 
зра бiць фес ты валь што га до вым. Удзель нi каў фэс ту ча кае шмат 
цi ка ва га: бе ла рус кiя под вор кi, вы ста ва-кiр маш, кон кур сы рэ гi я-
наль най кух нi i ра мёст ваў, май стар-клас на род ных по бы та вых 
тан цаў у вы ка нан нi су пол кi тра ды цый най куль ту ры (Грод на) i 
ка пэ лы «На та ку» (Мiнск), фальк лор ныя пра гра мы май стра драў-
ля ных му зыч ных iн стру мен таў Мар' я на Скрамб ле вi ча i твор чых 
ка лек ты ваў ра ё на. Гос цi фес ты ва лю — на род ная фальк лор ная 
гру па «Вяр гi ня» (Шчу чын скi ра ён), узор ны фальк лор ны ан самбль 
«Ве ра бей кi» (Лю бан скi ра ён Мiн скай воб лас цi), гурт ду дар скай 
му зы кi i эт нiч ных спе ваў «Ве тах» (Мiнск).
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