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Бе ла ру сі на фо не знеш няй аб ста ноў кі не аб ход на за ха-
ваць спа кой і мір у кра і не. Аб гэ тым за явіў учо ра Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы са 
стар шы нёй Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі Ва ле ры ем Ва-
куль чы кам, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Мя не не мо жа не хва ля ваць тая сі ту а цыя, якая склад ва ец ца 
ва кол Бе ла ру сі. Дзя куй бо гу, што нам уда ец ца па куль стрым лі-
ваць уся ля кія не га тыў ныя пра явы, — ска заў Прэ зі дэнт. — Мы 
гэ та ба чым, ка лі не дзе ней кія з'яў ля юц ца мо ман ты. Але тое, 
што ад бы ва ец ца ва кол, і ва Укра і не, і апош нія ра шэн ні Паў-
ноч на ат лан тыч на га аль ян су... І ў Тур цыі гэ та ўба чы лі, у Ар ме ніі 
праб ле мы, у Ка зах ста не».

«Аб ста ноў ка вель мі цяж кая. І нам, ча го б ні каш та ва ла, 
трэ ба за ха ваць спа кой і мір у на шай кра і не», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На су стрэ чы так са ма аб мяр коў ва ла ся тэ ма кры мі наль ных 
спраў асаб лі вай важ нас ці, якія зна хо дзяц ца на кант ро лі і рас-
сле да ван ні ў КДБ. «Вя ла ця ку ча га пра цэ су тут быць не па він-
на», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

* * *
Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе кі Бе ла ру сі су пра цоў ні чае са 

спец служ ба мі За ход няй Еў ро пы і СНД па лі ніі про ці дзе ян ня 
тэ ра рыз му, рас ка заў жур на ліс там стар шы ня КДБ Ва ле рый 
Ва куль чык пас ля за вяр шэн ня свай го дак ла да Прэ зі дэн ту Аляк-
санд ру Лу ка шэн ку.

«Кі раў ні ку дзяр жа вы бы ло да ло жа на аб уза е ма дзе ян ні КДБ 
са спец служ ба мі Фран цыі, ін шых дзяр жаў За ход няй Еў ро пы, 
перш за ўсё па лі ніі про ці дзе ян ня тэ ра рыз му. Са спец служ ба мі 
кра ін СНД па ўмаў чан ні вя дзец ца са мая ак тыў ная ра бо та», — 
за явіў Ва ле рый Ва куль чык.

Па вод ле яго слоў, так са ма бы ло да ло жа на аб пы тан нях про-
ці дзе ян ня тэ ра рыз му ў част цы маг чы мас цяў, якія ма юць у рас-
па ра джэн ні спец служ бы Бе ла ру сі. «Не ка то рыя асо бы, якія ў той 
ці ін шай ме ры ма юць да чы нен не да тэ ра рыс тыч най дзей нас ці, 
пе ра мя шча лі ся це раз Бе ла русь. Не ка то рыя спы ня лі ся на ней кі час 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Та му ра бо та ў да чы нен ні да іх пра во дзі-
ла ся ра зам з на шы мі парт нё ра мі з ін шых дзяр жаў», — ад зна чыў 
стар шы ня КДБ.

«Сі ту а цыя ў на шай кра і не да во лі спа кой ная. Праб лем з пунк ту 
гле джан ня тэ ра рыс тыч най ак тыў нас ці асоб ных эле мен таў або ней-
кіх ар га ні за цый мы не ба чым», — да даў Ва ле рый Ва куль чык.

ЗА ХА ВАЦЬ 
СПА КОЙ І МІР

НО ВЫЯ ФУНК ЦЫІ 
БАН КА РАЗ ВІЦ ЦЯ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад тры маў стра тэ гію 
Бан ка раз віц ця на 2016—2020 га ды, па ве да міў жур на ліс-
там стар шы ня праў лен ня Бан ка раз віц ця Сяр гей Ру мас 
пас ля дак ла да кі раў ні ку дзяр жа вы, перадае ка рэс пан-
дэнт БЕЛ ТА.

Сяр гей Ру мас рас ка заў, што Банк раз віц ця вы ка наў сваю 
пер шую стра тэ гію на 2013—2015 га ды і Прэ зі дэн ту бы ло сён ня 
пад ра бяз на да ло жа на аб вы ка нан ні ўсіх клю ча вых па каз чы каў. 
«Мы сён ня за вяр ша ем ра бо ту над но вай стра тэ гі яй, та му бы ло 
не аб ход на аб мер ка ваць з кі раў ні ком дзяр жа вы но выя функ цыі, 
якія бу дуць у Бан ка раз віц ця, звя за ныя з яго ўсё больш уз рас-
та ю чай ро ляй у эка но мі цы Бе ла ру сі, — ад зна чыў стар шы ня 
праў лен ня бан ка. — Прэ зі дэнт зга дзіў ся з па ды хо да мі, якія бы лі 
мной пра па на ва ны. І сён ня гэ тыя пра па но вы бу дуць уне се ны 
ўжо ў пра ект но вай стра тэ гіі, якая ў чац вер бу дзе раз гле джа на 
на па ся джэн ні на гля даль на га са ве та Бан ка раз віц ця».

Сяр гей Ру мас дадаў, што ця пер ідзе ра бо та над удак лад-
нен нем ман да та Бан ка раз віц ця, які сён ня вы зна ча ны адзі ным 
ка ар ды на та рам пры крэ ды та ван ні дзярж пра грам. «Усе но выя 
пра ек ты, якія дзяр жа ва пла нуе фі нан са ваць, бу дуць фі нан са-
вац ца вы ключ на Бан кам раз віц ця і ў пе ра важ най боль шас ці 
на кон курс най асно ве. Ад па вед на, гэ та па тра буе за ма ца ван ня 
ў на шай стра тэ гіі і змя нен ня ал га рыт му ра бо ты з дзяр жаў ны мі 
ор га на мі і прад пры ем ства мі», — рас тлу ма чыў Сяр гей Ру мас.

У Ма гі лё ве па спра ба ва лі знай-
сці но выя па ды хо ды ў пы-
тан нях больш эфек тыў на га 
вы ка рыс тоў ван ня га рад ской 
ма ё мас ці.

Гэ тая тэ ма ста ла га лоў най пад час 
па ся джэн ня Са ве та па ўза е ма дзе ян-
ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
пры Са ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 
ча ле са стар шы нёй Са ве та Рэс пуб-
лі кі Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам. Пе рад 
тым як аб мер ка ваць ра бо ту мяс-
цо вых ор га наў ула ды па ўклю чэн ні 
ў гас па дар чы аба рот аб' ек таў, якія 
не да стат ко ва эфек тыў на вы ка рыс-
тоў ва лі ся бы лы мі ўлас ні ка мі, удзель ні кі 
азна ё мі лі ся з прак тыч ным бо кам гэ тай 
спра вы. Яны на ве да лі прад пры ем ствы 
«Про тас», «СТЛ Эк стру зія». Ад но раз мяс-
ці ла ся на тэ ры то рыі бы ло га вай ско ва га 
га рад ка, дру гое — на ба зе не за вер ша-
на га бу даў ніц тва. На абод вух ство ра ны 
но выя пра цоў ныя мес цы, вы пус ка ец ца 
за па тра ба ва ная пра дук цыя. На прык лад, 
прадпрыемства «СТЛ Эк стру зія» сён ня 
ўва хо дзіць у пя цёр ку най мац ней шых на 
пост са вец кай пра сто ры, пра цуе як для 
ўнут ра на га рын ку, так і на экс парт. Гэ-
тыя пры кла ды ра ду юць, але ёсць яшчэ 
рэ зер вы.

— Па куль мы га во рым аб уцяг ван ні ў 
гас па дар чы аба рот тых аб' ек таў, якія ма юць 
ад асоб ле нае на зна чэн не — не да бу да ва-
ныя, ка зар мы, скла ды і гэ так да лей, — ад-
зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Мы ж па він ны 
гля дзець не толь кі на гэ тыя ад асоб ле ныя 
аб' ек ты, але і на тое, што зна хо дзіц ца ва 
ўлас нас ці ўні тар ных прад пры ем стваў і ак-
цы я нер ных та ва рыст ваў. Ін шы мі сло ва мі, 
на дзей ных прад пры ем ствах — пра мыс-
ло вых, сель ска гас па дар чых і ін шых вель мі 

шмат вы твор чых ма гут нас цяў і пло шчаў, 
якія не вы ка рыс тоў ва юц ца. Іх мож на пе ра-
даць но вым улас ні кам, ап ты мі за ваць пад 
іс ну ю чыя пра гра мы. Не аб ход на ў боль шай 
сту пе ні раз бі рац ца з дзяр жаў ны мі прад-
пры ем ства мі, якія пра цу юць са стра тай або 
з ніз кай рэн та бель нас цю.

На па ся джэн ні аб мер ка ва лі праб ле-
мы, якія пе ра шка джа юць больш эфек-
тыў на му вы ка ры стан ню дзяр жаў най 
ма ё мас ці, ра зам шу ка лі но выя па ды хо-
ды. Су мес на з Мі ніс тэр ствам юс ты цыі 
і Дзярж кам ма ё мас ці бу дуць пра пра-
цоў вац ца ад па вед ныя за ко на пра ек ты 
для та го, каб па вы сіць эфек тыў насць 
дзяр жаў най ма ё мас ці, якая зна хо дзіц ца 
ў пад па рад ка ван ні ак цы я нер ных та ва-
рыст ваў і ўні тар ных прад пры ем стваў.

— Я лі чу, нам ёсць што за па зы чыць 
і па гля дзець у ра сі ян, асаб лі ва тое, што 
да ты чыц ца ад каз нас ці ак цы я не раў за 
эфек тыў нае вы ка ры стан не ма ё мас ці, 
якая зна хо дзіц ца ў іх пад па рад ка ван ні, і 
ста біль най пра цы ка лек ты ву, — вы ка заў 
дум ку Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Удзель ні кі па ся джэн ня так са ма 
аб мер ка ва лі пы тан не аб ак ты ві за цыі 

дзей нас ці мяс цо вых Са ве таў дэ пу-
та таў па па шы рэн ні су пра цоў ніц тва 
па між рэ гі ё на мі Бе ла ру сі і Ра сіі. 
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі звяр-
нуў ува гу на тое, каб гэ тыя су вя зі не 
аб мя жоў ва лі ся ад ны мі куль тур ны мі 
пра ек та мі, але бы лі і ка мер цый ныя 
кант рак ты.

— У гэ тым сэн се мя не ра дуе ак-
тыў ная работа Ма гі лёў ска га аб лса-
ве та па на ладж ван ні пра мых кан-
так таў і па глыб лен ні эка на міч на га 
і са цы яль на-куль тур на га су пра цоў-
ніц тва з Бран скай воб лас цю. Гэ ты 
во пыт мож на рэ ка мен да ваць ін шым 
аб лса ве там. Ужо ў пер шай дэ ка дзе 
жніў ня пла ну ец ца пра вя дзен не рэ гі-

я наль на га вя лі ка га фо ру му Ма гі лёў скай 
і Бран скай аб лас цей.

— Якія ўра жан ні за ста лі ся ў вас ад 
на вед ван ня Ма гі лёў скай воб лас ці? — 
па ці ка ві ла ся на пры кан цы па ся джэн ня 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

— Ка лі я ехаў сю ды, у мя не бы ло 
прад чу ван не, што тут зба ві лі тэм пы, і 
вель мі ра ды, што па мы ляў ся. Тут са-
праў ды да гле джа ныя ву лі цы, вы дат ныя 
па лет кі, узор ны па ра дак, а га лоў нае — 
ёсць імк нен не кі раў ні коў га рад скіх і ра-
ён ных Са ве таў, вы кан ка маў вы ка наць 
не толь кі тое, што да ру ча на, а іні цы я-
ваць но выя ці ка выя пра ек ты па раз віц ці 
пра мыс ло вас ці, уклю чэн ні ў гас па дар чы 
аба рот не дзяр жаў на га сек та ра, ства рэн-
ні пра цоў ных мес цаў.

«На ступ нае да стат ко ва важ нае пы тан-
не, якое па тра буе ўва гі з бо ку Са ве та па 
ўза е ма дзе ян ні з ор га на мі мяс цо ва га кі ра-
ван ня і са ма кі ра ван ня — гэ та ўдас ка на-
лен не зя мель ных ад но сін, — да даў спі кер 
верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

«МА Ё МАСЦЬ ПА ВІН НА ПРЫ НО СІЦЬ ДА ХОД»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Тэ ракт у Ні цы стаў дру гой па знач-
нас ці па дзе яй мі ну ла га тыд ня. 84 ах-
вя ры адзі но ка га за бой цы, які ду шыў 
лю дзей ко ла мі прос та на на бя рэж най 
ад на го з са мых прэ стыж ных ку рор таў 
све ту на пра ця гу двух кі ла мет раў, ста лі 
сім ва лам ня здоль нас ці сі ла вых струк тур 
на ват буй ной еў ра пей скай дзяр жа вы 
даць на леж ны ад пор тэ ра рыз му. Чар го-
вы раз па цяр пеў кру шэн не міф пра тое, 
што ў XXІ ста год дзі ня ма не аб ход нас ці 
ў боль шым лі ку па лі цэй скіх, каб га ран-
та ваць бяс пе ку лю дзей: да стат ко ва 
ўклад вац ца ў ін тэ ле кту аль нае са чэн не 
ў са цы яль ных сет ках і аб ста ля ваць усё 
ві дэа ка ме ра мі. Між тым на на бя рэж най 
у Ні цы не ха пі ла эле мен тар ных уз бро е-
ных вар та вых па рад ку, здоль ных спы-
ніць зла чын ца на пер шых сот нях мет раў 
яго кры ва ва га шля ху. Хо чац ца ве рыць, 
што гэ ты тэ ракт пры му сіць па лі ты каў 
Еў ра са ю за зра зу мець, што свет змя-
ніў ся і ра ней шай бяс пе кі не бу дзе. Та му 
не аб ход ны но выя кро кі па ўзмац нен ні 
за ха даў па аба ро не жыц цяў гра ма дзян, 
якія бу дуць ары ен та вац ца і на пра ве ра-
ныя ме та ды яшчэ мі ну ла га ста год дзя. А 
па куль што на вед ван не буй ных га ра доў 
і ку рор таў Еў ра са ю за без вя лі кай не аб-
ход нас ці не рэ ка мен ду ец ца.

На жаль, хва ля гвал ту не аб мі ну ла 
і кра і ны СНД. У ня дзе лю ў Ерэ ва не 
гру па ўзбро е ных лю дзей за ха пі ла 
ад дзя лен не па лі цыі, за біў шы пал коў-
ні ка і за ха піў шы ў за клад ні кі ге не ра ла 
і не каль кі ін шых па лі цэй скіх. Ра ні цай 
18 лі пе ня ўсе яны яшчэ не бы лі вы-
зва ле ныя. Урад Ар ме ніі санк цы я на ваў 
ма са выя арыш ты ся род апа зі цый ных 
па лі ты каў, за па до зра ных у ар га ні за цыі 
за хо пу за клад ні каў.

Па па ве дам лен ні ча со пі са Spіegel, 
Гер ма нія збі ра ец ца не ўза ба ве пры-
нес ці афі цый ныя пра ба чэн ні ўра ду 
і на сель ніц тву На мі біі за ажыц цёў-
ле ны ў па чат ку XX ста год дзя ге на цыд 
су праць пля мё наў ге рэ ра і на мо. У 
рам ках ка ла ні за цыі Аф ры кі, зроб ле-
най ура дам Гер ма ніі, зям ля ў мяс цо вых 
пля мё наў ад бі ра ла ся для ня мец кіх па-
ся лен цаў, што вы клі ка ла рэ гу ляр ныя 
паў стан ні. Пад час за ду шэн ня паў стан-
няў пля мё наў ге рэ ра і на мо за гі ну ла 
больш за сто ты сяч ча ла век.

13 лі пе ня ў Вя лі ка бры та ніі быў пры-
зна ча ны но вы прэм' ер-мі ністр — Тэ рэ-
за Мэй. Яна па ча ла фар мі ра ваць свой 
ка бі нет, у якім знач ныя па зі цыі за ня лі 
пры хіль ні кі вы ха ду Вя лі ка бры та ніі з Еў-
ра са ю за. Гэ та яшчэ раз па цвер дзі ла 
на цэ ле насць элі ты Вя лі ка бры та ніі на 
пры знан не вы ні каў чэр вень ска га рэ-
фе рэн ду му і не зва рот насць пра цэ су па 
вы ха дзе. Га лоў най інт ры гай за ста юц ца 
ўмо вы вы ха ду і дак лад ныя тэр мі ны. Па-
пя рэд няя да та, агу ча ная прад стаў ні ком 
но ва га бры тан ска га ўра да — па ча так 
2019 го да — мо жа не за да во ліць элі ту 
Еў ра са ю за, якая імк нец ца як ма га хут чэй 
за вяр шыць пра цэс раз во ду з бры тан ца-
мі, які пад ры вае прэ стыж ЕС.

На мі ну лым тыд ні бы лі пры зна ча ны 
кі раў ні кі дып ла ма тыч ных прад стаў-
ніц тваў Бе ла ру сі ў Кі таі і Гру зіі. Кі рыл 
Ру ды стаў Над звы чай ным і Паў на моц-
ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Кі-
тай скай На род най Рэс пуб лі цы, а Мі ха іл 
Мят лі каў пры зна ча ны Над звы чай ным і 
Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь у Гру зіі. Абедз ве кра і ны важ ныя 
для Бе ла ру сі як рын кі збы ту сва іх та ва-
раў. Кі тай, акра мя гэ та га, мае гран ды-
ёз ны ін вес ты цый ны па тэн цы ял.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук.

СВЕТ ЗМЯ НІЎ СЯ

Пар ла меПар ла ме  �� нц кі дзён нікнц кі дзён нік

БЯЗ ВІ ЗА ВЫ РЭ ЖЫМ ПА МІЖ 
БЕ ЛА РУС СЮ І КА РЭ ЯЙ?

Пы тан ні бяз ві за вых па ез дак, ганд лё ва-эка на міч на га і пар-
ла менц ка га су пра цоў ніц тва аб мер ка ва лі пад час сус трэ чы 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе-
ла ру сі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ і Над звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол Рэс пуб лі кі Ка рэя ў Бе ла ру сі КІМ ЁНГ ХО.

Мі ха іл Мяс ні ко віч пра па на ваў ад на віць кан суль та цыі па пра цы 
над пра ек там па гад нен ня па між дзвю ма кра і на мі аб ка рот ка-
тэр мі но вых гра ма дзян скіх бяз ві за вых па езд ках. У снеж ні 2013 
го да прад стаў ні кі Бе ла ру сі ўжо на кі роў ва лі ка рэй ска му бо ку ад-
па вед ную пра па но ву. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі пад крэс ліў, 
што ўзро вень эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі і Ка рэі да зва ляе 
ка заць аб мэ та згод нас ці за клю чэн ня та ко га да га во ра.

Што ты чыц ца ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва, то Мі-
ха іл Мяс ні ко віч унёс пра па но ву аб па бу до ве су мес най фаб ры кі 
па вы твор час ці тэ ле ві за раў і па нэ ляў з ад ной з ка рэй скіх кам па-
ній. Так са ма ён пра па на ваў ак ты ві за ваць і на ву ко ва-тэх ніч нае 
ўза е ма дзе ян не, уліч ва ю чы, што ста ноў чыя пры кла ды та кой 
ка а пе ра цыі ўжо ёсць. Мі ха іл Мяс ні ко віч вы ка заў за да во ле насць 
пра ек там су мес на га бе ла рус ка-ка рэй ска га цэнт ра до сту пу да 
ін фар ма цыі, ство ра на га больш за год та му.

Акра мя та го, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна чыў, што 
на ша кра і на за ці каў ле на і ў па шы рэн ні пар ла менц ка га су-
пра цоў ніц тва. Па вод ле яго слоў, у гэ тым кі рун ку «па тэн цы ял 
маг чы мас цяў за раз з'яў ля ец ца не да ацэ не ным».

«Мож на бы ло ак ты ві за ваць кан так ты на ўзроў ні кі раў ніц тва 
пар ла мен таў. Мы ад наў ля ем на ша за пра шэн не кі раў ніц тву пар-
ла мен та Рэс пуб лі кі Ка рэя на ве даць Бе ла русь», — ад зна чыў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Kryzhevіch@zvіazda.by
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Пер шую ты ся чу тон збож жа на Го мель-
шчы не (18.07) на ма ла ціў экі паж кам бай-
не раў аг ра кам бі на та «Хол меч» з Рэ чыц-
ка га ра ё на. За ча ты ры дні ўбо рач най Іван 
Вы рвіч і Алег Хвост вы да лі з бун ке ра 
свай го кам бай на 1381 то ну збож жа. Най-
леп шых не па срэд на на по лі ўша на ва лі 
га на ро вы мі дып ло ма мі і па да рун ка мі.

Ме ха ні за та ры не каль кі га доў за пар да ся га лі 
вы со кіх па каз чы каў, але такога — упер шы ню. 
Акра мя та го, два кі роў цы аг ра кам бі на та — Вік-
тар Кар даш і Ула дзі мір Тру бі ла — пер шы мі ў 

воб лас ці з па чат ку ўбор кі пе ра вез лі на аў та ма-
бі лях больш за ты ся чу тон збож жа. Спе цы я ліс-
ты пад крэс лі ва юць, што ўво гу ле гас па дар ка, 
у якой яны пра цу юць, мае доб рыя па каз чы кі 
ўра джай нас ці збож жа вых. З кож на га гек та ра 
тут збі ра юць па 53,7 ц.

Уся го збож жа выя і зер не ба бо выя ў Го мель-
скай воб лас ці ўбра ны на чвэр ці пло шчаў. На 
па лет ках ад на ча со ва за дзей ні ча на амаль 1200 
збож жа ўбо рач ных кам бай наў. Па тэм пах убор-
кі лі дзі ру юць Рэ чыц кі, Хой ніц кі і Ма зыр скі ра-
ё ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

Упер шы ню пер шыяУпер шы ню пер шыя Сак ра та ры ят Са-
ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
вы каз вае глы бо кія 
спа чу ван ні на чаль-
ні ку ар га ні за цый-
на га ўпраў лен ня 
Сак ра та ры я та Са-
ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ляс ко ву Аляк санд ру 
Якаў ле ві чу ў су вя зі з 
на пат каў шым яго вя-
лі кім го рам — смер-
цю БАЦЬ КІ.
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НАЙ ЛЕП ШЫЯ 
ЎМО ВЫ 

ДЛЯ БІЗНЕСУ
У ста лі цы ўзна га ро дзі лі пе ра мож цаў 
Рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Най леп-
шы го рад (ра ён) і воб ласць для біз не-
су Бе ла ру сі — 2016». Са мым спры яль-
ным для прад пры маль ніц тва на зва ны 
Го мель скі рэ гі ён, а са мым леп шым 
дзе ла вым аб лас ным цэнт рам — 
Го мель.

Па сло вах на мес ні ка на чаль ні ка ад дзе ла 
прад пры маль ніц тва ка мі тэ та эка но мі кі Го-
мель ска га абл вы кан ка ма Юрыя Асіп ко ва, 
удзел у гэ тым кон кур се воб ласць пры мае 
па ста ян на, а пе ра ма гае трэ ці раз.

«Што год коль касць прад пры маль ні каў на 
Го мель шчы не пры рас тае. Сён ня тут больш 
за 37 ты сяч ін ды ві ду аль ных прад пры маль-
ні каў, ма лых і мік ра прад пры ем стваў. Вар та 
ад зна чыць, што на па чат ку мі ну лай пя ці год кі 
пад атко выя па ступ лен ні ад па доб ных прад-
пры ем стваў у бюд жэт кра і ны скла да лі ка ля 
10%, а ўжо ў кан цы пя ці год кі — больш за 
23%», — ад зна чыў Юрый Асіп коў.

Сё ле та ў кон кур се пры ня лі ўдзел 130 
рэ гі ё наў: 5 аб лас цей, 5 аб лас ных цэнт раў, 
111 га ра доў і 9 ра ё наў го ра да Мін ска. У 
на мі на цыі «Най леп шы го рад (ра ён) для 
біз не су Бе ла ру сі — 2016» з коль кас цю 
на сель ніц тва больш за 50 ты сяч ча ла век 
пе ра мог Мін скі ра ён. У на мі на цыі «Са мы 
леп шы го рад або ра ён з коль кас цю на сель-
ніц тва менш за 50 ты сяч» — Брас лаў скі 
ра ён Ві цеб скай воб лас ці, Ля ха віц кі ра ён 
Брэсц кай воб лас ці, Ак цябр скі ра ён Го мель-
скай воб лас ці, Свіс лац кі ра ён Гро дзен скай 
воб лас ці, Ві лей скі ра ён Мін скай воб лас ці і 
Кас цю ко віц кі ра ён Ма гі лёў скай воб лас ці. 
Най леп шым ра ё нам го ра да Мін ска для біз-
не су на зва ны Фрун зен скі ра ён.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу


