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У цэнт ры ўва гі пад час су стрэ чы бы лі 
тэ мы ма дэр ні за цыі вы твор час ці, 
асва ен ня вы пус ку но вых узо раў тэх ні кі 
і рэа лі за цыі ін вес ты цый ных пра ек таў 
на прад пры ем стве.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна-
чы ла, што яго пра дук цы яй га на рыц ца не 
толь кі на ша кра і на — яе ве да юць ва ўсім 
све це.

— Доб рае, год нае прад пры емт ва — ад-
но з най леп шых. І мы шчы ра ка жам пра 
тое, што га на рым ся ім, бо Бе лАЗ — гэ та 
адзін з брэн даў на шай кра і ны, — пад крэс-
лі ла яна. — Та кія прад пры ем ствы, як МТЗ, 
МАЗ, Бе лАЗ, — гэ та апо ра ў пра мыс ло-
вас ці.

Але так бы ло не заў сё ды. У па чат ку 
1990-х не ха па ла за ка заў, ра ней шыя су-
вя зі бы лі па ру ша ныя. З тых ча соў шмат 
зроб ле на. Да стат ко ва толь кі ска заць, што 
ця пер ААТ «Бе лАЗ» з'яў ля ец ца най буй-
ней шым у све це вы твор цам кар' ер ных 
са ма зва лаў і транс парт на га аб ста ля ван-
ня для гор на зда бы валь най і бу даў ні чай 
пра мыс ло вас ці, зай мае ка ля 30 % су свет-
на га рын ку кар' ер ных са ма зва лаў вя лі-
кай гру за па ды маль нас ці. Тут ад бы ва ец ца 
збор ка са ма га буй но га ў све це кар' ер на га 
са ма зва ла, які мо жа пе ра во зіць гру зы да 
450 тон.

На тал ля Ка ча на ва ак цэн та ва ла ўва гу 
на тым, што за ця пе раш ні мі да сяг нен ня мі 
Бе лА За ста яць вя лі кія на ма ган ні лю дзей, 
якія тут пра цу юць. Акра мя вы твор чых па-
каз чы каў, сён няш нім на быт кам за вад чан 
з'яў ля юц ца і доб рая са цы яль ная сфе ра, 
і пры ваб ны са цы яль ны па кет — гэ та да-
ра го га каш туе, упэў не на спі кер верх няй 
па ла ты пар ла мен та.

Пад час на вед ван ня прад пры ем ства 
На тал ля Ка ча на ва па бы ва ла ў цэ хах. Спі-
ке ра верх няй па ла ты пар ла мен та так са-
ма пра ін фар ма ва лі аб бя гу чых са цы яль-
на-эка на міч ных па каз чы ках ра бо ты ААТ 
«Бе лАЗ» і ін шых прад пры ем стваў, якія 
ўва хо дзяць у хол дынг «Бе лАЗ-хол дынг». 
Асноў ны мі прын цы па мі вы твор чай стра-
тэ гіі тут лі чаць умен не кан цэнт ра вац ца на 
га лоў ным, спа лу чэн не іна ва цый, вя ду чых 
мар ке тын га вых тэх на ло гій і вы со ка га пра-
фе сі я на ліз му ка лек ты ву.

На клю ча вых за вод скіх пля цоў ках стар-
шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі па зна ё мі ла ся з 
вы твор чым па тэн цы я лам і на ву ко ва-тэх-
ніч ны мі маг чы мас ця мі прад пры ем ства, 
геа гра фі яй экс парт ных па ста вак, а так са-
ма з пра цэ сам ма дэр ні за цыі і да лей шы мі 
пла на мі кі раў ніц тва па ад наў лен ні за во да. 
Так, пра пра цоў ва ец ца маг чы масць рэа лі-
за цыі пра ек та па ма дэр ні за цыі вы твор час-
ці на 2020—2025 га ды, мэ тай якой з'яў ля-
ец ца па шы рэн не ма гут нас цяў па вы твор-
час ці кар' ер ных са ма зва лаў, пад зем най і 
бу даў ні ча-да рож най тэх ні кі і спец тэх ні кі.

На тал лі Ка ча на вай пра дэ ман стра ва лі 
тэх на ла гіч ны лан цу жок ука ра нен ня ў прэ са-
вым цэ ху най ноў ша га вы со ка тэх на ла гіч на-
га комп лек су фар ба ван ня дэ та ляў і вуз лоў 
кар' ер най тэх ні кі Бе лАЗ, ана ла гаў яко му па 
ўзроў ні ра ба ты за цыі ў све це ня ма.

Што да ты чыц ца экс парт най ды на мі кі, 
то з па чат ку бя гу ча га го да на прад пры ем-
стве ды вер сі фі ка ва лі экс парт ныя па стаў кі 
за кошт па ве лі чэн ня ў агуль ным аб' ёме ад-
груз кі до лі кра ін «даль няй ду гі», а так са ма 
асва ен ня но вых сег мен таў рын ку гор на га 
аб ста ля ван ня. За пе ры яд са сту дзе ня да 
мая пра дук цыя прад пры ем ства на кі роў-
ва ла ся ў 20 кра ін, 13 з якіх на ле жаць да 

да лё ка га за меж жа. І на гэ тым спы няц ца 
не збі ра юц ца.

Да рэ чы, мі ністр пра мыс ло вас ці Пётр 
Па рхом чык, які су пра ва джаў спі ке ра 
верх няй па ла ты пар ла мен та і зна ё міў з 
клю ча вы мі ас пек та мі дзей нас ці ад на го з 
флаг ма наў ай чын на га ма шы на бу да ван ня, 
да ня даў ня га ча су ўзна чаль ваў яго.

— Пры ход у мі ніс тэр ства кі раў ні ка та-
ко га ўзроў ню на дасць но вы ім пульс раз-
віц цю пра мыс ло вас ці на шай кра і ны, — 
пад крэс лі ла на су стрэ чы з ка лек ты вам 
На тал ля Ка ча на ва. — Та му што Бе ла русь 
заў сё ды сла ві ла ся та кі мі прад пры ем ства-
мі, як Бе лАЗ.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Ад бы ло ся чар го вае па ся джэн не се сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі сё ма га склі кан ня. 
Раз гле джа на ва сям нац цаць пы тан няў, 
ра ты фі ка ва ны шэ раг між на род ных 
па гад нен няў і пра та ко лаў з за меж ны мі 
кра і на мі.

Іс тот ныя і ста ноў чыя пе ра ме ны ча ка юц-
ца ў ра бо це на та ры я та кра і ны дзя ку ю чы 
зме нам у за ко нах па пы тан нях на та ры яль-
най дзей нас ці. Што гэ та за но ва ўвя дзен-
ні? Як ад зна чыў мі ністр юс ты цыі Алег 
СЛІ ЖЭЎ СКІ, уво дзіц ца прын цып экс тэ ры-
та ры яль нас ці свед чан ня здзе лак з не ру-
хо мас цю. Ра ней трэ ба бы ло звяр тац ца да 
на та ры у са па мес цы зна хо джан ня аб' ек та 
ма ё мас ці, ска жам, ква тэ ры ці да чы. Ця пер 
да па мо жа спе цы я ліст, не за леж на ад та го, 
на тэ ры то рыі яко га ра ё на зна хо дзіц ца не-
ру хо масць.

Так са ма па вя ліч ва ец ца па мер стра ха-
вой кам пен са цыі ў вы пад ку па мыл кі на-
та ры у са, якая ста ла пры чы най ма ё мас най 
стра ты клі ен та. Акра мя на та ры у са ад каз-
насць стра хуе так са ма і Бе ла рус кая на та-
ры яль ная па ла та — да 10 ты сяч ба за вых 
ве лі чынь. Хоць, па сло вах мі ніст ра, та кія 
вы пад кі адзін ка выя, усё ж се на та ры па лі-
чы лі, што ін та рэ сы клі ен та па він ны быць 
на пер шым пла не. Па шы ра ец ца пе ра лік 
стра ха вых вы пад каў, якія пад ля га юць 
кам пен са цыі.

Па вя ліч ва ец ца і тэр мін іс ка вай даў нас-
ці па па тра ба ван нях аб вы пла це кам пен-
са цыі, па да га во ры стра ха ван ня гра ма-
дзян скай ад каз нас ці на та ры у са з трох да 
дзе ся ці га доў. Бо ня рэд ка па здзел ках з 
не ру хо мас цю пы тан не аб кам пен са цыі 
шко ды паў стае праз шмат га доў.

Свое ча со вы мі з'яў ля юц ца змя нен ні за-
ко наў па пы тан нях ва лют на га рэ гу ля ван ня 
і ва лют на га кант ро лю. На мес нік стар шы-
ні праў лен ня Нац бан ка Сяр гей КА ЛЕ-
ЧЫЦ на зваў важ най на ва цы яй ад мо ву ад 
жорст кіх тэр мі наў рэ па тры я цыі ва лют най 
вы руч кі ў Бе ла русь. Ця пер гэ тыя тэр мі-
ны бу дуць вы зна чаць са мі прад прыем -
ствы. Та кія ра ды каль ныя зме ны да зво-
ляць зні зіць ад мі ніст ра цый ную на груз ку 
на біз нес, па вы сіць эфек тыў насць ра бо ты 
і кан ку рэн та здоль насць прад пры ем стваў 
на знеш ніх рын ках, што асаб лі ва важ на ў 
сён няш ніх умо вах.

Ці ка васць уяў ляе за ка на даў ча за ма-
ца ва ны пе ра лік вы ключ ных вы пад каў да-
зво ле ных раз лі каў у за меж най ва лю це. 
«Гэ та вы пад кі, якія аль бо ма юць жа лез нае 
эка на міч нае аб грун та ван не, аль бо не па-
збеж ныя. Ва ўсіх ас тат ніх вы пад ках як сро-
дак пла ця жу па ві нен вы ка рыс тоў вац ца 
бе ла рус кі ру бель. Гэ та тое, што ад бы ва ец-
ца ў рам ках де ва лю ты за цыі і па вы шэн ня 
да ве ру да на цы я наль най ва лю ты», — ад-
зна чыў Сяр гей Ка ле чыц.

Важ ныя пе ра ме ны ча ка юц ца і ў пра вя-
дзен ні апе ра цый, звя за ных з ру хам ка пі-
та лаў, раз мя шчэн нем срод каў за мя жой, 
куп ляй за меж ных каш тоў ных па пер. Ра ней 
прад пры ем ствам і фі зіч ным асо бам трэ ба 
бы ло іс ці па да звол у Нац банк. Да звол 
па тра ба ваў ся і для ад крыц ця ра хун каў за 
мя жой. Але пас ля пе ра хо ду з 2015 го да 
да но ва га рэ жы му ма не тар най па лі ты кі, 
на гіб кае кур саў тва рэн не, рост да ве ру да 
бе ла рус ка га руб ля не аб ход насць у та кім 
жорст кім рэ гу ля ван ні ад па ла. Ця пер но-
вае за ка на даў ства да зва ляе без аб ме жа-
ван няў апе ра цыі ка пі таль на га ха рак та ру 
для фі зіч ных асоб і ад крыц цё ра хун каў 
за мя жой для прад пры ем стваў. А за мест 
да зволь на га па рад ку ста не вы ка рыс тоў-
вац ца сіс тэ ма ма ні то рын гу. Фі зіч ным асо-
бам, прад пры ем ствам трэ ба бу дзе прос та 
па ве да міць у Нац банк аб ха рак та ры гэ тых 
апе ра цый.

Па вод ле слоў Сяр гея Ка ле чы ца, кра і на 
фак тыч на атры ма ла но вую рэ дак цыю за-
ко на аб ва лют ным рэ гу ля ван ні і ва лют ным 
кант ро лі. Гэ та, па сут нас ці, за вяр шаль ны 
этап ма дэр ні за цыі бе ла рус ка га ва лют на-
га за ка на даў ства, які зна мя нуе пе ра ход 
ад да зволь най сіс тэ мы да рэ гіст ра цый най 
па цэ лым шэ ра гу бан каў скіх ін стру мен таў 
і апе ра цый.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

ШТО НО ВА ГА 
Ў НА ТА РЫ Я ЦЕ І АБА РА ЧЭН НІ ВА ЛЮ ТЫ?
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БРЭНД І ГО НАР КРА І НЫ
Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та На тал ля КА ЧА НА ВА 

на ве да ла адзін з флаг ма наў ай чын на га ма шы на бу да ван ня — ААТ «Бе лАЗ»

 У тэму
Бе лАЗ ак тыў на ўдзель ні чае ў су мес-

ных пі лот ных пра ек тах па ўка ра нен ні 
іна ва цый ных тэх на ло гій. На прык лад, 
ця пер у Ха ка сіі ад бы ва юц ца вы пра ба-
ван ні бес пі лот ных «бе ла рус кіх во ла таў» 
з да па мо гай тэх на ло гій 5G. Пад час экс-
пе ры мен та, які пра цяг нец ца не каль кі 
тыд няў, кі роў цы бу дуць ва дзіць ма шы-
ны дыс тан цый на.

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СІІ

На ка рысць На ка рысць 
аду ка цыіаду ка цыі
Агуль ная плат фор ма 
для на ву чан ня, 
ін фар ма цый ная бяс пе ка 
школь ні каў 
і імідж пе да го гаў

У па ня дзе лак, 8 чэр ве ня, у Са ве це Рэс-
пуб лі кі прай шло па ся джэн не Аса цы я цыі 
кі раў ні коў уста ноў аду ка цыі. Ра зам са стар-
шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі На тал ляй Ка ча-
на вай ды рэк та ры школ у рэ жы ме ан лайн 
аб мер ка ва лі ства рэн не адзі най плат фор-
мы дыс тан цый на га на ву чан ня, па шы рэн не 
ўза е ма дзе ян ня з сям' ёй і ін шыя ак ту аль ныя 
пы тан ні сіс тэ мы аду ка цыі.

У ві дэа кан фе рэн цыі так са ма ўдзель ні ча-
лі су пра цоў ні кі Ака дэ міі пас ля дып лом най 
аду ка цыі, ка ар ды на та ры дзей нас ці Бе ла-
рус ка га пе да га гіч на га та ва рыст ва, чле ны 
Аса цы я цыі кі раў ні коў уста ноў аду ка цыі.

На тал ля Ка ча на ва на га да ла, што асноў-
ныя кі рун кі ў раз віц ці аду ка цыі дак лад на 
вы зна чыў Рэс пуб лі кан скі пе да га гіч ны са вет, 
у якім у 2017 го дзе браў удзел Прэ зі дэнт.

— Для нас важ на сён ня, як вы кон ва юц-
ца да ру чэн ні, якая сі ту а цыя склад ва ец ца ў 
на ву чаль ных уста но вах кра і ны, як прай шла 
чац вёр тая ву чэб ная чвэрць, якая су па ла 
з ня прос тым эпі дэ мі я ла гіч ным пе ры я дам. 
Пы тан ні, што вы не се ны на аб мер ка ван не, 
вель мі ак ту аль ныя, — звяр ну ла ўва гу стар-
шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та вы-
ка за ла ўпэў не насць, што раз мо ва бу дзе 
ка рыс ная і па спры яе та му, «каб і на да лей 
пры маць, ка лі гэ та спат рэ біц ца, аб са лют-
на пра віль ныя і вы ве ра ныя ра шэн ні, якія 
бу дуць на ка рысць раз віц ця сіс тэ мы аду-
ка цыі».

Пад час ві дэа кан фе рэн цыі аб мяр коў ва-
ла ся вы ка ры стан не ў на ву чаль ным пра цэ се 
ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло-
гій. Га вор ка іш ла перш за ўсё пра адзі ную 
плат фор му дыс тан цый на га на ву чан ня, 
рас пра цоў ка якой ця пер вя дзец ца.

— Ідзе ак тыў ная ра бо та. Збі ра юц ца 
ма тэ ры я лы вя ду чых пе да го гаў, на стаў ні-
каў-ме та дыс таў. Шко лы пра па ну юць свой 
ма тэ ры ял для гэ тай плат фор мы. Гэ та ўсё 
аку му лю ец ца, — па ве да мі ла жур на ліс там 
член Са ве та Рэс пуб лі кі, ды рэк тар ста-
ліч най гім на зіі № 10, стар шы ня са ве та 
Аса цы я цыі кі раў ні коў уста ноў аду ка цыі 
Ма ры на ІЛЬ І НА. Па вод ле яе слоў, пар тал 
ства ра ец ца з вы ка ры стан нем пе ра да вых 
тэх на ло гій. Ён ста не пля цоў кай, дзе дзе ці 
змо гуць атры маць кам пе тэнт ныя ад ка зы 
на пы тан ні са школь най пра гра мы.

— Мяр кую, гэ та бу дзе вель мі да стой-
ная плат фор ма, дзе мож на бу дзе ад да ле-
на атрым лі ваць якас ную аду ка цыю. Зро-
бім усё маг чы мае, каб плат фор ма па ча ла 
пра ца ваць да кан ца го да, — пад крэс лі ла 
се на тар.

Акра мя та го, пад час ві дэа кан фе рэн цыі 
аса цы я цыя за кра ну ла тэ му ін фар ма цый най 
бяс пе кі школь ні каў. Раз гля да ла ся так са ма 
маг чы масць пры няц ця дзяр жаў най пра-
гра мы, на кі ра ва най перш за ўсё на фар-
мі ра ван не ста ноў ча га імі джу на стаў ні ка, 
яго пра фе сій нае раз віц цё, ма тэ ры яль ную 
пад трым ку.

Пе да го гі так са ма аб мер ка ва лі су час ныя 
па ды хо ды ў ра бо це з сям' ёй. У пры ват нас-
ці, агуч ва ла ся пра па но ва аб ства рэн ні се-
рыі тэ ле пе ра дач для баць коў па роз ных 
пы тан нях, звя за ных з аду ка цы яй.

НА ША ДА ВЕД КА
Аса цы я цыя кі раў ні коў уста ноў аду-

ка цыі ство ра на ў струк ту ры Бе ла рус ка га 
пе да га гіч на га та ва рыст ва ў 2013 го дзе. 
Ся род яе мэт — удас ка на лен не дзяр жаў-
най аду ка цый най па лі ты кі, за ка на даў-
чай ба зы ў сфе ры аду ка цыі, вы яў лен не і 
рас паў сюдж ван не эфек тыў на га во пы ту ў 
сфе ры кі ра ван ня ўста но ва мі аду ка цыі.

Па вод ле Бел ТА.
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