
Учо ра кі раў нік дзяр жа вы на ве даў 

Парк вы со кіх тэх на ло гій. Бе ла рус кі 

лі дар азна ё міў ся з вы ні ка мі ра бо ты 

рэ зі дэн таў пар ка па раз віц ці ліч ба вых 

тэх на ло гій для сель скай гас па дар кі, 

ахо вы зда роўя, аду ка цыі, фі нан саў, 

транс пар ту, ганд лю, эка ло гіі, ро ба-

та тэх ні кі, оп ты кі, ла зе раў і мік ра-

элект ро ні кі. Да лей ад бы ла ся не фар-

маль ная су стрэ ча з прад стаў ні ка мі 

ІТ-суполь нас ці.

Не на пе ра дзе пла не ты, 
але на пе ра дзе кра і ны

Аб вы ні ках і перс пек ты вах ра бо ты ПВТ 

да ла жыў яго кі раў нік Усе ва лад Ян чэў скі. 

Ён рас ка заў, што парк, дзя ку ю чы пры ня-

та му Дэ крэ ту № 8, рас це не па днях, а па 

га дзі нах. У яго склад ува хо дзіць больш за 

500 кам па ній, пра цуе ўжо пад 50 ты сяч 

пра гра міс таў. Тут прад стаў ле ны роз ныя 

кам па ніі — вя лі кія і ма лыя, су свет ныя кар-

па ра цыі і перс пек тыў ныя ар га ні за цыі.

Га во ра чы аб вы ні ках ра бо ты ПВТ, Усе-

ва лад Ян чэў скі пры вёў ці ка вы прык лад: 

ён рас ка заў, што лі та раль на не каль кі 

тыд няў та му за сна валь нік і ўла даль нік ад-

ной аме ры кан скай кам па ніі (яна пра цуе ў 

ПВТ ня даў на і пра цуе па спя хо ва) у ся бе 

ў акаўнце ў са цы яль най сет цы «Тві тэр» 

на пі саў: «Мінск — рай для пра гра міс таў». 

«Лепш не ска жаш», — пад крэс ліў Усе ва-

лад Ян чэў скі.

Ужо год мі нуў з мо ман ту пад пі сан ня Дэ-

крэ та «Аб раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі». Што 

даў гэ ты да ку мент? Ліч бы і фак ты: за мі ну-

лы год экс парт ПВТ склаў 1 млрд 415,8 млн 

до ла раў. Рост экс пар ту — 138 %. Кі раў нік 

ПВТ звяр нуў ува гу, што да 2017—2018 гг. 

тэм пы рос ту экс пар ту не каль кі зга са лі, а 

по тым па ча лі хут ка рас ці, хоць знач ных 

змен на рын ку не ад бы ло ся. Ча му ад быў ся 

рост? «Прэ зі дэнт аб вяс ціў курс на ІТ-кра і-

ну», — на га даў спе цы я ліст.

Та ды, у па чат ку 2017 го да, ад бы ла ся 

на ра да ў ад ной з вя до мых ІТ-кам па ній, 

на якой Аляк сандр Лу ка шэн ка аб' явіў та кі 

курс. У тым жа го дзе пра ца ва лі над Дэ крэ-

там № 8. «Ён яшчэ не быў пад пі са ны, а ўжо 

пай шоў доб ры эфект», — ска заў Усе ва лад 

Ян чэў скі.

Ён так са ма рас тлу ма чыў ма ты ва цыю 

за каз чы каў: лю дзі ба чы лі стаў лен не ўла ды 

да гэ тай сфе ры, са чы лі за на ві на мі, пас ля 

ча го рэ ага ва лі.

Яшчэ ад на ліч ба, якую пры вёў кі раў нік 

ПВТ: агуль ная вы руч ка — 3,2 міль яр да руб-

лёў, рост — 147 %. Ён ад зна чыў, што рост 

пра цяг ва ец ца.

Усе ва лад Ян чэў скі рас тлу ма чыў пры чы-

ну пос пе ху: Прэ зі дэнт даў дру гое ды хан не 

гэ тай сфе ры, што ад бі ла ся на вы ні ках.

Да рэ чы, чыс ты пры ток ва лю ты ў кра і ну 

па лі ніі пар ка — 1 млрд 385 млн до ла раў.

Спе цы я ліст так са ма ад зна чыў, што ПВТ 

даў но вый шаў з тэ ры то рыі на ву лі цы Ака-

дэ мі ка Куп рэ ві ча. Больш за тое, ар га ні за-

цыя пад трым лі вае сва іх удзель ні каў, ка лі 

яны раз мя шча юц ца ў рэ гі ё нах. На дум ку 

Усе ва ла да Ян чэў ска га, у далейшым у рэ-

гіё нах бу дзе ства рац ца ўсё больш і больш 

кам па ній. Тым больш што ў гэ тай сфе ры 

зу сім не аба вяз ко ва пры яз джаць у офіс — 

мож на пра ца ваць са свай го го ра да на ад-

лег лас ці.

Да лей ён за кра нуў тэ му аду ка цыі. Па-

вод ле слоў спе цы я ліс та, парк за бі рае з 

рын ку аб са лют на ўсіх вы пуск ні коў і хо ча 

яшчэ. Акра мя та го, пра ца ўлад коў ва юц ца і 

сту дэн ты. Вяр та юц ца і тыя ай чын ныя спе-

цы я ліс ты, якія ў свой час улад ка ва лі ся ў 

най леп шыя за меж ныя кам па ніі.

Што да ты чыц ца коль кас ці су пра цоў ні-

каў, то за два га ды штат ПВТ па вя лі чыў ся 

на 18 392 ча ла ве кі. Фак тыч на за два га ды 

парк вы рас у два ра зы. Да рэ чы, пра за-

роб кі — вы со кія зар пла ты су пра цоў ні каў 

ПВТ — гэ та доб ра для кра і ны, па коль кі 

су пра цоў нік пар ка пла ціць па да ход ны па-

да так у 3-3,5 ра за боль шы, чым ся рэд ні 

па кра і не.

Усе ва лад Ян чэў скі пад крэс ліў: сён ня Бе-

ла русь па сту по ва пе ра тва ра ец ца ў цэнтр 

кам пе тэн цый уся го Ус ход не-Еў ра пей ска га 

рэ гі ё на ў сфе ры штуч на га ін тэ ле кту. А гэ-

та — адзін з пра рыў ных на прам каў у сфе-

ры ІТ.

Больш за тое, у ПВТ прад стаў ле ны кам-

па ніі са мых роз ных кам пе тэн цый, та му, 

упэў не ны ён, для ліч ба ві за цыі кра і ны ёсць 

усе маг чы мас ці.

Па не ве ра год нае — 
у Бе ла русь!

Прэ зі дэнт, узяў шы сло ва, ад зна чыў: 

асаб лі ва важ на для яго па кі нуць Парк вы со-

кіх тэх на ло гій з да ру чэн нем, якое пра су не 

ІТ-сек тар на пе рад. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за пра сіў пры сут ных да шчы ра га дыя ло гу, 

пад час яко га спе цы я ліс ты ска жуць, што 

не аб ход на зра біць, каб ру хац ца з ты мі тэм-

па мі, як і апош нія не каль кі га доў.

«Вы тут шмат пра дэ крэт [№ 8 «Аб раз-

віц ці ліч ба вай эка но мі кі». — «Зв.»] га ва ры-

лі, дзя ка ва лі мне шмат. Я не вель мі люб-

лю, ка лі мне дзя ку юць за маю пра цу. Мне 

за гэ та, хоць не вя лі кія (знач на мен шыя, 

чым вы атрым лі ва е це), гро шы дзяр жа ва 

пла ціць. Я не крыў джу ся: як пра цую, так і 

пла цяць, — па жар та ваў кі раў нік кра і ны. — 

Дэ крэт — гэ та не столь кі я, коль кі вы. Мы ў 

свой час ры зык ну лі і па ча лі ства раць гэ ты 

парк. І та ды быў больш ге ра іч ны крок, чым 

той дэ крэт, пра які вы сён ня 

ка за лі».

Што год у на шай кра і не дзе цям ро бяць ка ля 

21 ты ся чы хі рур гіч ных апе ра цый. У РНПЦ дзі ця чай 

хі рур гіі іх вы кон ва юць ка ля пяці ты сяч. Як пра ві ла, 

яны са мыя скла да ныя і вы сока тэх на ла гіч ныя.

— Адзін з трэн даў раз віц ця дзі ця чай хі рур гіі — 

мі ні маль нае ўмя шан не для да сяг нен ня мэ ты, — 

рас каз вае ды рэк тар РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі, га-

лоў ны па за штат ны дзі ця чы кар дыя хі рург Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя, кан ды дат ме ды цын скіх 

на вук Кан стан цін ДРАЗ ДОЎ СКІ. — Коль касць мі-

ні ін ва зіў ных апе ра цый па ста ян на рас це. Са мыя ак-

ту аль ныя ўмя шан ні — пры апен ды цы це. Ка лі ёсць 

па ка зан ні для вы да лен ня, пе рад ура чом заў сё ды 

ста іць вы бар: вы кон ваць ад кры тую апе ра цыю ці 

ла па рас ка піч ную, ка лі ро біц ца ўся го два не вя лі кія 

над рэ зы ў бруш ной по лас ці і мі ні маль ная ры зы ка 

для раз віц ця спай ка вых пра цэ саў. Ла па рас ка піч-

ная апе ра цыя — больш вы гад ная і 

для ўра ча, і для па цы ен та.
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У Су да не ад быў ся ва ен ны пе ра ва рот
Прэ зі дэнт Су да на Амар Ба-

шыр, які кі ра ваў кра і най 30 га доў, 

ад хі ле ны ад ула ды і зме шча ны 

пад арышт, аб вяс ціў мі ністр аба-

ро ны Авад Ма ха мед ібн-Аўф. На 

двух га до вы пе ра ход ны пе ры яд 

ула да пе рад аец ца ўзбро е ным сі-

лам. Дзе ян не кан сты ту цыі Су да-

на, пры ня тай у 2005 го дзе, ад мя ня ец ца. На пра ця гу трох ме ся цаў 

у кра і не бу дзе дзей ні чаць рэ жым над звы чай на га ста но ві шча. 

Акра мя та го, на ме сяц уве дзе на ка мен данц кая га дзі на. За ява 

бы ла за чы та на па дзяр жаў ным тэ ле ба чан ні пас ля мно гіх га дзін 

ча кан ня: дзя сят кі ты сяч дэ ман стран таў са бра лі ся ў Хар ту ме, 

ча ка ю чы ад стаў кі Ба шы ра. Ма са выя пра тэс ты пра цяг ва лі ся ў 

Су да не са снеж ня мі ну ла га го да. Ва ен ныя фар мі ру юць спе цы-

яль ны са вет, які за бяс пе чыць пе ра да чу ўла ды дэ ма кра тыч на 

абра на му кі раў ніц тву праз два га ды. Авад Ма ха мед ібн-Аўф, які 

з'яў ля ец ца не толь кі мі ніст рам аба ро ны, але так са ма і пер шым 

ві цэ-прэ зі дэн там, рас тлу ма чыў звяр жэн не Ама ра Ба шы ра ка руп-

цы яй, якая па на ва ла ў Су да не.

Рост су свет на га ВУП за ма ру дзіц ца?
Між на род ны ва лют ны фонд па ні зіў пра гноз рос ту су свет на га 

ВУП на 2019 год, рас тлу ма чыў шы гэ та не га тыў ны мі зме на мі, якія 

за кра ну лі вя ду чыя эка но мі кі све-

ту. Так, пра гноз рос ту ВУП для 

Вя лі ка бры та ніі і еў ра зо ны зні зіў-

ся на 0,3 пра цэн та, для ЗША — 

на 0,1 пра цэн та. У кра са віц кім 

агля дзе МВФ «Перс пек ты вы су-

свет най эка но мі кі» для 70 пра-

цэн таў эка но мік све ту праг на зу-

ец ца са мы ніз кі за апош няе дзе ся ці год дзе рост у 3,3 пра цэн та 

за мест 3,5 пра цэн та, якія ча ка лі ся ў мі ну лым сту дзе ні. А вось 

пра гноз рос ту ВУП на 2020 год за стаў ся ра ней шым — 3,6 пра-

цэн та. Ся род га лоў ных ры зык на зы ва юц ца брэк сіт, маг чы мае 

за па во лен не тэм паў рос ту эка но мі кі КНР і на пру жа насць у між-

на род най ганд лё вай па лі ты цы. Пры гэ тым МВФ ча кае ў дру гой 

па ло ве 2019 го да не ка то рае па ска рэн не ў су вя зі з «рэ аль ны мі 

аб ры са мі» па гад нен ня па між Ва шынг то нам і Пе кі нам, за клі ка на-

га зні зіць на пру жа насць у сфе ры ганд лю, а так са ма ў су вя зі са 

змяк чэн нем гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі ў вя ду чых эка но мі ках. 

Зы хо дзя чы з гэ тых і шэ ра гу ін шых фак та раў, экс пер ты фон ду 

мяр ку юць, што рост гла баль най эка но мі кі ў 2020 го дзе вер нец ца 

на ле таш ні ўзро вень.

Із ра іль скі ме ся ца ход «Бе ра шыт» раз біў ся 
пры па са дцы на Ме сяц

Пер шы із ра іль скі ме ся ца ход «Бе ра шыт» быў за пу шча ны 

22 лю та га. Гэ та са мы ма лень кі апа рат з усіх, якія ка лі-не будзь 

са дзі лі ся на Ме сяц: па па ме ры ён кры ху боль шы за праль ную 

ма шы ну — 1,5 мет ра ў дыя мет ры і ва гой 600 кі ла гра маў. На яго 

бор це бы ла ко пія То ры. Із ра іль скі апа рат зра біў свай го ро ду крук: 

ён стар та ваў з ра ке ты-нось бі та Fаlсоn 9 ра зам яшчэ з дву ма 

ка раб ля мі. Пас ля гэ та га яго ар бі та па ста ян на па шы ра ла ся да 

та го ча су, па куль зонд не тра піў у гра ві та цый нае по ле Ме ся ца. 

Та кім чы нам атры ма ла ся іс тот на сэка но міць на за пус ку. Дзе ю чы 

прэм' ер Із ра і ля Бінь я мін Не тань я ху пра ка мен та ваў кру шэн не, 

па абя цаў шы, што кра і на зноў па спра буе ад пра віць апа рат на 

Ме сяц праз не каль кі га доў. «Ка лі пер шы раз не атры ма ла ся — 

спра буй це яшчэ», — ска заў прэм' ер, які на зі раў за кру шэн нем у 

пра мым эфі ры з цэнт ра кі ра ван ня. Бюд жэт рас пра цоў кі ме ся ца-

ва га апа ра та склаў 100 міль ё наў до ла раў — гэ та знач на менш, 

чым у ін шых мі сій. Пра ект рас пра ца ваў не ка мер цый ны стар тап 

SрасеІL пры пад трым цы спе цы я ліс таў «Аэ ра кас міч най пра мыс-

ло вас ці Із ра і ля». Пра фі нан са ва лі ра бо ту пры ват ныя ін вес та ры.
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• Ран нія яра выя ў Бе ла-

ру сі па се я ны больш чым 

на 80 % пло шчаў. Ра ней 

за ўсё ра бо ты па ча лі ся ў 

паў днё вых рэ гі ё нах, у вы-

ні ку ў Брэсц кай і Го мель-

скай аб лас цях сяў ба ран-

ніх яра вых збож жа вых 

ужо за вер ша на.

• Ва лан цё ры БРСМ 

ство раць ан лайн-фо та аль-

бом кры ніц Бе ла ру сі.

• ДАІ пра па нуе за ма-

ца ваць у ПДР «пра ві ла 

дзвюх па лос» пры про-

пус ку пе ша хо даў.

• Мядз ве дзі ца Ню ра 

скла дзе кам па нію да рос ла-

му мядз ве дзю Тры ста ну ў 

Мін скім заа пар ку. Дра пеж ні-

кі спа чат ку бу дуць жыць па 

су сед стве, каб пры вык нуць 

да па ху ад но ад на го. А паз-

ней іх па зна ё мяць блі жэй.
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Круг лы столКруг лы стол

Рэ дак цыя «Звяз ды» і Прэс-цэнтр До ма прэ сы пра вя лі круг лы 

стол на тэ му «Кан сты ту цыі — 25. Ін сты тут прэ зі дэнц тва як 

гіс та рыч на і па лі тыч на аб грун та ва ная най больш ап ты маль ная 

для Бе ла ру сі ма дэль кі ра ван ня дзяр жа вай».

У аб мер ка ван ні ўзя лі ўдзел стар шы ні трох ка мі сій Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі: Па ста ян най ка мі сіі 

па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы — док тар гіс та рыч ных на вук 

Ігар МАР ЗА ЛЮК, Па ста ян най ка мі сіі па за ка на даў стве — На-

тал ля ГУЙ ВІК, Па ста ян най ка мі сіі па дзяр жаў ным бу даў ніц-

тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це — Ле а нід ЦУП РЫК, 

а так са ма дэ кан фа куль тэ та фі ла со фіі і са цы яль ных на вук 

БДУ Ва дзім ГІ ГІН, за гад чык ка фед ры кан сты ту цый на га пра-

ва юры дыч на га фа куль тэ та БДУ Ры гор ВА СІ ЛЕ ВІЧ, за гад чык 

ад дзе ла гіс та рыя гра фіі і ме та даў гіс та рыч на га да сле да ван ня 

Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, 

да цэнт Іры на ЖЫ ЛІН СКАЯ і за гад чык адзе ла на вей шай гіс то-

рыі Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі Сяр гей ТРАЦ ЦЯК. Ма дэ-

ра та ра мі гу тар кі вы сту пі лі су мес на Ва дзім Гі гін і ды рэк тар — 

га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га до ма «Звяз да» 

Па вел СУХА РУ КАЎ.

ЧВЭРЦЬ СТА ГОД ДЗЯ: 
ВЫ БАР ШЛЯ ХУ

Уз ро веньУз ро вень

Сар дэч ных спраў май стры
Як дзі ця чыя кар дыя хі рур гі вы ра тоў ва юць жыц ці не маў ля там 

і ву чаць ка лег па ўсім све це
Бе ла рус кія дзі ця чыя кар дыя хі рур гі ня даў-

на пра вя лі ўні каль ную апе ра цыю на сэр-

цы дзі ця ці, якое ва жы ла ўся го 1 кі ла грам 

135 гра маў. Да гэ туль у све це ана ла гіч ных 

умя шан няў не маў ля там з та кой ва гой не 

ра бі лі. Дзі ця з'я ві ла ся на свет ра ней тэр мі-

ну і ме ла па трэ бу ў не ад клад най да па мо зе. 

Пры на ра джэн ні ў яго вы яві лі пры ро джа ны 

па рок сэр ца, а дак лад ней стэ ноз кла па на 

лё гач най ар тэ рыі, з-за ча го кроў з сэр ца ў 

лёг кія па сту пае вель мі ма руд на. Апе ра цыя 

прай шла па спя хо ва, але па тра ба ва ла сур'-

ёз най пад рых тоў чай ра бо ты і лі та раль на 

юве лір на га май стэр ства не толь кі кар дыя-

хі рур гаў, але і не ана то ла гаў, анес тэ зі ё ла гаў 

і ін шых спе цы я ліс таў. Мы па бы ва лі ў РНПЦ 

дзі ця чай хі рур гіі, дзе во пыт на шых дзі ця-

чых кар дыя хі рур гаў пе рай ма юць ме ды кі 

з ін шых кра ін све ту, і па на зі ра лі, як апе-

ры ру юць і вы ходж ва юць не маў лят ва гой 

уся го кі ла грам.

СТАР. 4

Ін сты тут прэ зі дэнц тва ў кан тэкс це 
25-год дзя бе ла рус кай Кан сты ту цыі
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Мас так-гра фік па аду ка цыі і «ме та ліст» 
па пры зван ні Ула дзі мір КА НО НІК (на фота 
справа) вя до мы тым, што ства рае ву ліч ныя 
арт-аб' ек ты са ста рых аў та зап час так і бы та вых 
ме та ліч ных ад хо даў. У яго не звы чай ная вы-
ста вач ная пля цоў ка — уся Мін ская воб ласць! 
А дакладней, тэ ры то рыі АЗС «Бела рус наф та» 
цэнт раль на га рэ гі ё на кра і ны. На прык лад, пра-
цы Ула дзі мі ра мож на ўба чыць на за праў ках у 
Ва ло жы не, За слаўі, Ня сві жы, Слуц ку, Фа ні па-

лі, у са мой ста лі цы. Мас так кан стру юе кан цэп-
ту аль ныя, а га лоў нае, ін тэр ак тыў ныя тво ры — 
іх мож на ма цаць, раз гля даць, уз бі рац ца на іх, 
зды маць сэл фі. Ула дзі мір Ка но нік про сіць не 
на зы ваць яго ме та ліч ныя фан та зіі мас тац кі мі 
тво ра мі, скульп ту ра мі аль бо ста ту я мі, бо не 
хо ча вы клі каць не да вер лі выя по гля ды з бо ку 
пра фе сі я наль ных са юзаў і лю дзей, «за кла по-
ча ных» чыс тым мас тац твам. Яго мож на зра-
зу мець. Дня мі гэ ты сюр рэа ліст скон чыў яшчэ 

адзін ме та ліч на-зап част ка вы арт-аб' ект пад 
наз вай «Ве ла мо та цмок». Ме та ліч ная фі гу ра 
бы ла за моў ле на для ІV Між на род най вы стаў-
кі «Мо та ве ла экс па-2019» (да рэ чы, сён ня яна 
ад кры ва ец ца) і пачатку бай кер ска га се зо на. 
Пе рад са май афар боў кай трох ко ла ва га сім-
бі ё за з га ла вой, хвас том і кры ла мі цмо ка мне 
да вя ло ся па на зі раць, як ідуць апош нія ра бо-
ты, та му я на ве даў фа ні паль-
скую крэ а тыў ную май стэр ню. СТАР. 3

Се зон будзе крылатымСе зон будзе крылатым
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ІТ-ЦУД 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ
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Не прапусціце!Не прапусціце!


