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Доб рыя вест кі

БА ЛА ЛАЙ КІ І ДО МРЫ — АД МАЙ СТРА
У Пін ску ўра чыс та ад кры лі май стэр ню па ра мон це

і вы ра бе му зыч ных ін стру мен таў

У на шай кра і не мо жа 

быць у хут кім ча се 

ство ра на аса цы я цыя 

ін тэр нэт-ка мер цыі. 

Пра гэ та за явіў кі раў-

нік буй но га мар кет-

п лей са Dеаl.bу Мак сім 

МА РЫ НІЧ на круг лым 

ста ле ў Мін ску.

«На па чат ко вым эта пе 

гэ та бу дзе бе ла рус кая аса-

цы я цыя ін тэр нэт-ганд лю, 

якую скла дуць дзве струк-

ту ры. За тым яна амаль 

ім гнен на раз рас цец ца да 

20—25 чле наў. Аб' яд нан не 

бу дзе мець шы ро кі спектр 

дзей нас ці: ад про да жу пра-

дук таў хар ча ван ня, но ша-

на га адзен ня, аў та ма бі ляў 

і не ру хо мас ці да ла гіс ты кі 

і склад скіх ар га ні за цый. 

На огул са ма яна бу дзе 

зай мац ца праб ле ма мі ай-

чын на га ін тэр нэт-ганд лю», 

— ска заў Мак сім Ма ры ніч. 

У ідэа ле са ма аса цы я цыя 

мо жа быць за рэ гіст ра ва на 

ўжо ў ве рас ні.

Па сло вах кі раў ні ка 

Dеаl.bу, ужо рых ту ец ца ста-

тут но вай ар га ні за цыі. Ён 

мо жа быць апуб лі ка ва ны 

ў най блі жэй шы час. Па пя-

рэд не бы ла пра ве дзе ная су-

стрэ ча з пер шым на мес ні-

кам мі ніст ра ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

Ар ту рам Кар по ві чам. Вя до-

ма, што са мо мі ніс тэр ства ў 

цэ лым па зі тыў на ста віц ца 

да гэ тай ідэі. Ве дам ства 

га то ва пад тры маць іні цы я-

ты ву і ўза е ма дзей ні чаць з 

аса цы я цы яй у част цы рэ гу-

ля ван ня га лі ны, па цвер дзі-

ла на чаль нік упраў лен ня 

ар га ні за цыі ганд лю і па-

слуг мі ніс тэр ства Ві я ле та 

БЕ РА ЗОЎ СКАЯ.

«Рэ гу ля та ру на шмат 

пра сцей пра ца ваць з аса-

цы я цы яй, якая аб' яд ноў вае 

ін та рэ сы мно гіх гуль цоў. 

Яны да но сяць да на ша га 

мі ніс тэр ства тыя праб ле-

мы, якія трэ ба вы ра шаць. 

Рэ гу ля тар так са ма ста віць 

пе рад імі за да чы для вы ра-

шэн ня. На жаль, мы апош-

нія га ды на зі ра ем па дзен не 

до лі про да жу та ва раў бе ла-

рус кай вы твор час ці. Асаб-

лі ва вост ра ста іць пы тан не 

аб не хар чо вых та ва рах. 

Што да ты чыц ца пад трым кі 

ай чын на га вы твор цы, пра-

даў ца, ка лі ў аса цы я цый 

ёсць та кія пра па но вы, мы 

га то выя іх раз гле дзець», 

— ска за ла Ві я ле та Бе ра-

зоў ская.

Мак сім Ма ры ніч ад зна-

чыў, што аса цы я цыя пла нуе 

пра ца ваць над змя нен нем 

рэ гу ля ван ня пра цы кур' ер-

скіх служ баў, каб сты му ля-

ваць іх раз віц цё. Ад ным з 

кі рун каў мо жа быць сер ты-

фі ка цыя та ва раў. Сён ня жы-

ха ры на шай кра і ны мо гуць 

на ўпрост атрым лі ваць та вар 

з кі тай скіх ін тэр нэт-крам, 

але ка лі га вор ка ідзе пра 

яго на быц цё ў бе ла рус кім 

ан лайн-ры тэй ле, то прад-

пры маль ні кам да во дзіц ца 

пра хо дзіць сер ты фі ка цыю, 

што ад бі ва ец ца на ца не.

Для пос пе ху элект рон най 

ка мер цыі не аб ход ны вя лі кі 

асар ты мент, да ступ ны на 

скла дзе. Дзя ку ю чы гэ та му 

спа жы вец мо жа атрым лі-

ваць та вар пас ля вы ба ру 

за ка зу на пра ця гу дня-двух. 

Так са ма не аб ход на раз віц-

цё служ бы да стаў кі. У кра і -

не ў спа жыў цоў скла ла ся 

ўспры ман не да стаў кі як 

бяс плат най па слу гі. У па-

чат ку раз віц ця га лі ны кра-

мы ўклю ча лі яе кошт у ца ну 

та ва ру. Ад нак гэ тая па слу га 

каш туе гро шай і ў боль шас-

ці кра ін з'яў ля ец ца плат най. 

«Асноў ная за да ча — з'яў-

лен не кур' ер скіх служ баў. 

Гэ тая служ ба з'я віц ца праз 

транс фар ма цыю за ка на-

даў ства», — ска заў Мак сім 

Ма ры ніч. За раз пра хо дзіць 

уз гад нен не за ко на пра ект 

аб пла ця жах, які да зво ліць 

кур' ер скім служ бам пры-

маць пла ця жы ў ад рас трэ-

ціх асоб.

Сяр гей КУР КАЧ.

Перс пек ты ва

Ін тэр нэт-пра даў цы 
аб' яд ноў ва юц ца ў аса цы я цыю?

ГАС ЦЕЙ 
З'ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА БОЛЬШ, 
А БІ ЛЕ ТАЎ ЗА СТА ЕЦ ЦА ЎСЁ МЕНШ

Ка ля ты ся чы спарт сме наў з Хар ва тыі, Тур цыі, Гру зіі, 

Азер бай джа на, Ар ме ніі, Бос ніі і Гер ца га ві ны, Бал га-

рыі, Сла ве ніі, Аў стрыі, Ра сіі і ін шых кра ін пры ля це-

лі ў Мінск яшчэ ў се ра ду. Удзель ні кі і ба лель шчы кі 

Еў ра пей скіх гуль няў пра цяг ва юць пры бы ваць і ця-

пер, рэй сы з ка ман да мі кра ін-удзель ніц пры бы ва-

юць у На цы я наль ны аэ ра порт з ін тэр ва лам 

у 15—20 хві лін.

Больш за ўсё ту рыс таў па куль пры яз джае з Поль шчы, 

Лат віі і Літ вы. Удзель ні кі і гос ці ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у 

пунк тах про пус ку афарм ля юц ца ў пры яры тэт ным па рад ку 

па асоб ных ка на лах, па зна ча ных ла га ты пам тур ні ру.

На чаль нік упраў лен ня па ка му ні ка цы ях, су вя зях з 

гра мад скас цю і СМІ фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да» Аляк сей БАГ ДА НО ВІЧ па ве да міў, 

што на ме ра пры ем ствы Гуль няў пра да дзе на больш за 160 

ты сяч бі ле таў, гэ тыя ліч бы пра цяг ва юць рас ці. «Спа чат ку 

пла на ва ла ся пра даць 190 ты сяч, але з улі кам па шы рэн-

ня маг чы мас цяў для гле да чоў коль касць па вя лі чы ла ся да

250 ты сяч», — ад зна чыў Аляк сей Баг да но віч.

Пра да дзе ныя амаль усе квіт кі на спа бор ніц твы па страль-

бе з лу ка і ку ля вой страль бе, рас пра да дзе ныя ўсе квіт кі на 

пляж ны фут бол. Ужо пра да юц ца бі ле ты на верх ні ярус на 

спа бор ніц твы па мас тац кай гім нас ты цы. На цы ры мо нію 

ад крыц ця бі ле ты яшчэ за ста лі ся, але іх ня шмат. «Больш за 

20 ты сяч бі ле таў пра да дзе на за мя жу, але гэ та ста тыс ты ка 

чыс тая: у ба лель шчы каў бы ла маг чы масць пра стаў ляць 

ад па вед ную га лач ку пры куп лі квіт ка. Хтось ці гэ та ра біў, а 

хтось ці не. Мы лі чым, што рэ аль ная ліч ба мо жа быць у два 

ра зы боль шая», — да даў Аляк сей Баг да но віч.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Будзь у кур се!

ЗА КРЫ ТАЕ НЕ БА
Уве дзе на за ба ро на на вы ка ры стан не 
бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў

Яна бу дзе дзей ні чаць у мес цах пра вя дзен ня ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў да 2 лі пе ня, па ве да мі лі ў МУС.

Бес пі лот ныя ля таль ныя апа ра ты і авія ма дэ лі ў ад па-

вед нас ці з Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб ме-

рах бяс пе кі ў пе ры яд пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да» за ба ро не на вы ка рыс тоў ваць на спар тыў ных аб'-

ек тах, у мес цах пра вя дзен ня спа бор ніц тваў і раз мя шчэн ня 

ўдзель ні каў гуль няў, а так са ма ў фан-зо нах для ба лель-

шчы каў у Мін ску і Мін скім ра ё не.

У гэ ты пе ры яд зай мац ца аэ ра фо та здым кай мо гуць толь-

кі бес пі лот ні кі дзярж ор га наў і акрэ ды та ва ных СМІ ў мэ тах 

за бес пя чэн ня і асвят лен ня Еў ра пей скіх гуль няў.

Ка лі ня ма афі цый на га да зво лу на вы ка ры стан не бес пі-

лот на га ля таль на га апа ра та або авія ма дэ лі, су пра цоў ні кі 

ор га наў унут ра ных спраў ма юць пра ва вы клю чыць апа рат 

і вяр нуць яго ўла даль ні ку пас ля 2 лі пе ня.

Усе не санк цы я на ва ныя па лё ты бу дуць спы няц ца. Пры чым 

на па крыц цё кош ту збі тых дро наў ула даль ні кам раз ліч ваць 

не вар та. Акра мя та го, суд мо жа аба вя заць па ру шаль ні ка вы-

плач ваць кам пен са цыю той асо бе, чыю ма ё масць бес пі лот нік 

па шко дзіць пры па дзен ні. Пра гэ та га во рыц ца ў пад пі са ным 

у па чат ку ме ся ца кі раў ні ком дзяр жа вы Ука зе «Аб спы нен ні 

па лё таў авія ма дэ ляў і бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў».

Да рэ чы, на гад ва юць у МУС, увоз у на шу кра і ну з-за 

мя жы бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў і авія ма дэ ляў без 

на яў нас ці лі цэн зіі і до пус ку на здым кі не да пу шчаль ны. Та му 

за меж ным гас цям вар та за га дзя па кла па ціц ца аб атры ман ні 

ад па вед ных да зво лаў у Дзяр жаў ным ва ен на-пра мыс ло вым 

ка мі тэ це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ка рэн ны пін чук Рус лан МА КА-

РЭ ВІЧ усё жыц цё пра цуе на ма-

лой ра дзі ме. І хоць у свой час ён 

атры маў тэх ніч ную аду ка цыю і 

ця пер вы кла дае ў Пін скім ін дуст-

ры яль на-пе да га гіч ным ка ле джы, 

му зы ка на заўж ды ўвай шла ў яго 

жыц цё. Бо, перш чым па сту піць у 

ВНУ, Рус лан атры маў па свед чан-

не аб за кан чэн ні дзі ця чай му зыч-

най шко лы па кла се фар тэ пі я на з 

да дат ко вым ін стру мен там — ба-

ла лай кай.

А ка лі іг раў у ар кест ры рус кіх на-

род ных ін стру мен таў у сва ім го ра дзе, 

паз ней у ін сты туц кай са ма дзей нас ці, 

ба ла лай ку па лю біў асаб лі ва. Ды так, 

што ў 1993 го дзе вы ра біў ін стру мент 

сва і мі ру ка мі. Та му што май строў та кіх 

у Бе ла ру сі па сут нас ці та ды не бы ло. 

Да вя ло ся па чы наць з азоў і асвой ваць 

на ву ку вы ра бу. І ў яго атры ма ла ся. 

З той па ры май стар ства рыў ужо сот-

ню му зыч ных ін стру мен таў — ба ла-

лай кі-пры мы і ма лыя до мры. У якас ці 

ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка 

Рус лан Але га віч ра зам з па моч ні ка-

мі зай ма ец ца рэ стаў ра цы яй, рэ кан-

струк цы яй, скла да ны мі ра мон та мі 

струн ных на род ных ін стру мен таў, а 

так са ма скры пак, ві я лан чэ ляў, кант-

ра ба саў, ман да лін, гі тар. Ён не раз 

браў удзел у роз ных вы стаў ках му-

зыч ных ін стру мен таў. На ад ной з та-

кіх прэ зен та цый у ве рас ні мі ну ла га 

го да Ма ка рэ ві ча і за ўва жыў кі раў нік 

дзяр жа вы, па га ва рыў з май страм і даў 

да ру чэн не да па маг чы з па мяш кан нем 

для май стэр ні.

Ра ней май стэр ня Ма ка рэ ві ча ме-

ла сваё па мяш кан не ў ДК. По тым уз-

нік лі праб ле мы з арэн дай, да вя ло ся 

пе рай сці ва ўлас нае жыл лё. Вя до ма, 

у ад ным па коі ква тэ ры не асаб лі ва 

раз вер неш ся. Каб нар маль на раз мяс-

ціць стан кі, ін стру мен ты, ма тэ ры я лы, 

за га тоў кі ін стру мен таў па тра бу ец ца 

пло шча. І яе знай шла куль тур ная ста-

лі ца кра і ны.

На ўмо вах бяз вы плат на га ка ры-

стан ня не ру хо май ма ё мас цю май-

стру вы дзе лі лі па мяш кан не бы лой 

май стэр ні ва ўста но ве аду ка цыі «Пін-

скі дзяр жаў ны пра фе сій ны лі цэй бу-

даў ні коў» па ву лі цы Брэсц кай. Гэ та 

да во лі пра стор ны па кой з ра мон там. 

Вы твор цам му зыч ных ін стру мен таў 

да вя дзец ца аплач ваць толь кі ка му-

наль ныя па слу гі.

— Ра бо ты хо піць, — ка жа Рус лан 

Ма ка рэ віч, — за яў кі на вы раб му зыч-

ных ін стру мен таў па сту па юць з мно гіх 

рэ гі ё наў кра і ны. Асаб лі ва ак тыў на за-

маў ля юць іх уста но вы аду ка цыі, ёсць 

за яў кі і ад пры ват ных асоб. Ця пер 

у вы твор час ці ча ты ры до мры і ад на 

ба ла лай ка, так са ма вя дзец ца ра монт 

двух ін стру мен таў. У ліс це ча кан ня 

10 за явак на на быц цё ін стру мен таў і 

ра монт 14 ін стру мен таў. За ты дзень-

дру гі пла ну ем усё рас ста віць, на вес ці 

поў ны па ра дак і пач нём ра бо ту.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ХТО ВЫ ШЭЙ ШЫ РОС ТАМ?
БДУ — у прэ стыж ным шорт-ліс це

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 

па леп шыў свае па зі цыі ў рэй тын гу 

QS World Unіversіty Rankіngs 2020.

Уся го ў све це на ліч ва ец ца ка ля 

30 000 ВНУ. Ся род 1000 най мац ней шых 

ВНУ, якія ран жы ру юц ца QS, у БДУ 351 мес-

ца. На га да ем, што ў 2018 го дзе ён раз мя-

шчаў ся на 354 мес цы. З ін шых бе ла рус кіх 

ВНУ ў QS прад стаў ле ны толь кі БНТУ, які за-

ха ваў свае па зі цыі ў гру пе 801—1000. БДУ 

апя рэдж вае ў рэй тын гу ВНУ Лат віі, Літ вы і 

Укра і ны. З поль скіх ВНУ не вя лі кую пе ра ва гу 

ма юць Яге лон скі і Вар шаў скі ўні вер сі тэ ты — 

у іх 338 і 349 па зі цыя ад па вед на.

З ра сій скіх ВНУ ў рэй тын гу прад стаў ле ны 

25 уні вер сі тэ таў. Са мая вы со кая па зі цыя ў 

МДУ — 87 мес ца. Но ва сі бір скі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт за няў 231 ра док, Санкт-Пе цяр-

бург скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт — 234 па-

зі цыю. Тры най леп шыя ВНУ пла не ты, па 

вер сіі QS, зна хо дзяц ца ў ЗША: гэ та Ма са-

чу сец кі тэх на ла гіч ны ін сты тут, Стэн фард скі 

і Гар вард скі ўні вер сі тэ ты.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПА ГРА ЖА Ю ЧЫ НА ЖНІ ЦА МІ, 
ЗА БРА ЛІ МА ШЫ НУ

Гэ та зда ры ла ся з гас па ды няй да чы ў 

Дзяр жын скім ра ё не. Па ін фар ма цыі 

УСК па Мін скай воб лас ці, та кое зла-

чын ства ўчы ні лі двое муж чын, пас ля 

ча го з'е ха лі на ма шы не па цяр пе лай.

Ра ні цай 34-га до вая гас па ды ня до ма ў са-

до вым та ва рыст ве пад Дзяр жын скам звяр-

ну ла ся да пра ва ахоў ні каў. Яна рас ка за ла, 

што ста ла ах вя рай су праць праў ных дзе ян няў 

двух зна ё мых — 29-га до ва га жы ха ра Ма ла-

дзеч на і 27-га до ва га мін ча ні на. У той дзень 

апош нія зна хо дзі лі ся ў гас цях у жан чы ны. 

Рап там ус пых нуў кан флікт, адзін з муж чын 

стаў па тра ба ваць у гас па ды ні гро шы. Па-

гра жа ю чы на жні ца мі, госць звяз ваў яе і ду-

шыў ру ка мі. У вы ні ку не цвя ро зыя пры яце лі 

за ва ло да лі да ра гі мі за вуш ні ца мі, на руч ным 

га дзін ні кам і ноў тбу кам. Паз ней яны з'е ха лі 

на аў та ма бі лі жан чы ны, які ста яў у два ры.

Вы кра дзе ная ма ё масць зной дзе на, зла-

мыс ні кі за тры ма ныя. Дзе ян ні муж чын ква-

лі фі ка ва ныя як раз бой, учы не ны гру пай 

асоб у асаб лі ва буй ным па ме ры. Яны зна-

хо дзяц ца пад вар тай.

МОР З-ЗА БУ РЫ?
Яна маг ла спра ва ка ваць 
яго на во зе ры

Гі бель ры бы на во зе ры Вы га на шчан-

скім ад бы ла ся ўна чы з 16 на 17 чэр ве-

ня. Пра гэ та па ве да міў у Бя ро заў скую 

між рай інс пек цыю прад стаў нік на цпар-

ка «Бе ла веж ская пу шча», у яко га во-

зе ра зна хо дзіц ца ў ка ры стан ні. Ін спек-

та ры іні цы я ва лі вы езд на мес ца ка мі сіі 

для ўста наў лен ня пры чын зда рэн ня і 

ар га ні за цыі збо ру за гі ну лай ры бы.

Для ана лі зу ўзя лі про бы ва ды і гле бы. 

Агляд за гі ну лай ры бы па ка заў — яе жаб ры 

за бі тыя са пра пе лем. Ад ной з пры чын гі бе лі 

ры бы мо жа быць бу ра, якая прай шла на пя-

рэ дад ні ў Іва цэ віц кім ра ё не. Шква ліс ты ве цер 

пад няў на ва да ёме моц ную хва лю. Па коль кі 

ся рэд няя глы бі ня во зе ра ўся го 1,2 мет ра, дно 

плос кае і па кры та са пра пе лем, хва ля ван ні 

ва ды ўска лых ну лі дон ныя ад кла ды.

Па тэн цый ных кры ніц за брудж ван ня па-

блі зу во зе ра не вы яў ле на. Кан чат ко выя вы-

сно вы аб пры чы не гі бе лі ры бы мож на бу дзе 

зра біць пас ля пра вя дзен ня ла ба ра тор ных 

да сле да ван няў, па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін-

спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту 

пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


