
6

22 сакавіка 2017 г. ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ2
(Заканчэнне. 

Пачатак 
на 1-й стар. «МС».)

Вя до мы біз нес мен Іван 
Шчар ба коў па чы наў у кан цы 
мі ну ла га ста год дзя. Сён ня кі-
руе ІT-кам па ні я мі і сам мо жа 
быць экс пер там. Ды рэк тар 
ТАА «Да та Цэнтр» ка жа, што 
па ста ян нае на быц цё ве даў — 
яго лад жыц ця. З са бой на 
за ня ткі пры нёс но вую кам-
п'ю тар ную пра гра му, якая 
пра па нуе ін ды ві ду аль ны план 
хар ча ван ня і да па ма гае на-
быць ап ты маль ную ва гу. Да рэ чы, 
ка жа: «Апра ба ва на на са бе».

Ва ен ны пен сі я нер Кан стан цін Ска-
ра ба га таў, ба дай, са мы да рос лы ў 
аў ды то рыі. Га во рыць, што ў кан цы 
90-х спра ба ваў зай мац ца дроб ным 
ганд лем: пад пра цоў ваў «чаў на ком». 
Ры зы коў ны біз нес пры вёў да дум кі, 
што прад пры маль ніц твам трэ ба зай-
мац ца пра віль на:

— Са праў ды хо чац ца зра зу мець, 
як гэ та пра цуе знут ры. Атры маць 
пра ва выя ве ды. Пры ем на быць ся-
род мо ла дзі. Мо жа, яны мя не не ча-
му на ву чаць. У іх жа маз гі «све жыя». 
Ёсць, ка неш не, пэў ныя асця ро гі, але ж 
са мае га лоў нае — пад няц ца з ка на пы. 
Важ на са мо му ру хац ца на пе рад.

Між тым вы пуск нік ме ха ніч на га 
фа куль тэ та Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та транс пар ту Ра ман 
Ба руш коў ужо за рэ гіст ра ва ны ін-
ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам. 
Па слу га, якую ён пра па нуе га мяль-
ча нам, для аб лас но га цэнт ра не ўлас-
ці вая. Ён абя цае на ву чыць жан чын... 
аба ра няц ца. Ідэю, да рэ чы, Ра ма ну 
па да ры ла жон ка, якой бы ло страш на 
ве ча рам ха дзіць ад ной, па куль муж 
слу жыў у ар міі:

— Ідэя ар га ні за цыі кур саў са ма-
аба ро ны для жан чын яшчэ ў са мым 
па чат ку рэа лі за цыі. Ця пер на бі ра-
ем гру пу, у якой не каль кі ча ла век. 
Пе рад тым як па чаць, мы пра тэс-
ці ра ва лі ні шу, вы зна чы лі, на коль кі 
бу дзе за па тра ба ва на та кая па слу га. 

Уся ра бо та, у тым лі ку пры ёмы і псі-
ха ла гіч ная на строй ка, на кі ра ва ны 
на тое, што дзяў чы на мо жа быць і 
на аб ца сах, і з ма ні кю рам, і не ў са-
мым зруч ным адзен ні. Маг чы ма, у 
перс пек ты ве гэ та спра ва пе ра рас це ў 
ней кі са цы яль ны пра ект. Важ на, каб 
лю дзі за ду ма лі ся пра сваю бяс пе ку, 
тым больш час цей за ўсё праб лем 
мож на па збег нуць. Для мя не на кур-
сах важ на па дзя ліц ца сва ім до све-
дам і ў боль шай сту пе ні да ве дац ца 
пра чу жы. Так са ма важ на струк ту-
ра ваць свае ве ды. Спра ва, якой я 
па чы наю зай мац ца, толь кі стар та вы 
кі ру нак. Да лей пла ную пай сці ў ней кі 
вы твор чы біз нес.

Га то выя ідэі для раз віц ця сва ёй 
спра вы ёсць да лё ка не ў кож на га, 
хто прый шоў у стар тап-шко лу. Ар-
га ні за та ры лі чаць, што ў гэ тым ім 
па ві нен да па маг чы курс «Ін тэн сіў» 
па пра ек та ван ні і за пус ку біз не су. У 
пра гра ме: ана ліз рын ка, ін стру мен-
та рый ана лі зу клі ен таў, рас пра цоў ка 
пра дук та з улі кам ін та рэ саў ка рыс-
таль ні каў, ме та да ло гія тэс ці ра ван ня 
біз нес-ідэі, рас пра цоў ка біз нес-ма-
дэ лі і яе тэс ці ра ван не, рас пра цоў ка 
сай та, рэ кла ма пра ек та, ства рэн не 
ка ман ды і шмат ча го яшчэ.

Кі раў нік го мель скай стар тап-шко лы 
Іна Бай ко ва ад зна чае, што ад кры тыя 
май стар-кла сы на ве да лі ўсе ах вот ныя. 
Тыя, ка го сур' ёз на за ха пі ла ідэя ства-
рэн ня свай го біз не су, пра цяг ва юць 
на ву чан не за не вя лі кія гро шы:

— Шко ла за клі ка на вы-
кон ваць ро лю мен тар скай 
пля цоў кі для жы ха роў Го-
мель шчы ны, каб спры яць 
раз віц цю прад пры маль ніц-
кай куль ту ры, па вы шэн ню 
дзе ла вой ак тыў нас ці на-
сель ніц тва, раз віц цю ма ло-
га і ся рэд ня га біз не су, а так-
са ма ства рэн ню пра цоў ных 
мес цаў. На пра ця гу дзе ся ці 
за ня ткаў удзель ні кі ін тэн сіў-
кур са ма юць маг чы масць 
атры маць пэў ныя на вы кі і 
раз віць кам пе тэн цыі, каб 
вы ка рыс таць іх для за пус ку 

сва ёй спра вы. За про ша ныя экс пер ты 
з лі ку прад пры маль ні каў бу дуць дзя-
ліц ца сва ім во пы там, дыс ку та ваць 
з на ву чэн ца мі, ад каз ваць на іх пы-
тан ні. Па вы ні ках кож ных за ня ткаў 
пра ду гле джа на да маш няе прак-
тыч нае за дан не. Урэш це, мы спа-
дзя ём ся, удзель ні кі за пус цяць свой 
улас ны біз нес. Ад на спра ва — мець 
жа дан не стаць прад пры маль ні кам, 
ін шая — знай сці кры ні цу ма ты ва цыі. 
Мы хо чам вы сту паць гэ тай кры ні цай. 
Мы за ці каў ле ны, каб пра ек ты рас-
лі, раз ві ва лі ся, і з ця гам ча су на шы 
ўдзель ні кі прый шлі ў гэ тую аў ды то-
рыю ўжо ў ро лі экс пер таў.

— Мы да ём ма ты ва цыю і на ву чан-
не, — га во рыць экс перт ін тэн сіў-кур-
са, су за сна валь нік кам па ніі «Стар тап 
тэх на ло гіі» і стар тап-ру хаў у Рэс пуб-
лі цы Бе ла русь Аляк сандр Бу лах. — 
Ба за вы прын цып стар тап-шко лы: 
біз не су мо жа на ву чыць толь кі прад-
пры маль нік. Та му экс пер та мі вы сту-
па юць асо бы, якія на ўлас ных пос пе-
хах і па мыл ках на ву чы лі ся за пус каць 
біз нес і кі ра ваць ім. Важ на, што на шы 
ўдзель ні кі ўрэш це ра зу ме юць, што 
мець сваю спра ву — гэ та здо ра ва, гэ-
та га на ро ва. Яны тут па гру жа юц ца ў 
прад пры маль ніц кае ася род дзе. Мне 
са мо му ці ка ва мець ста сун кі з ін шы-
мі прад пры маль ні ка мі. За ра джа еш ся 
энер гі яй і но вы мі ідэ я мі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by

У пры ват нас ці, Га лі на 
Ка зі мі раў на з вёс кі Пад-
бя рэзь Ва ло жын ска га 
ра ё на па ве да мі ла: «Мой 
муж пра ца ваў, але тра піў 
пад ска ра чэн не. Ды ён не 
ся дзіць склаў шы ру кі. Мы 
ма ем гек тар зям лі, вя дзём 
пад соб ную гас па дар ку — 
дзве ка ро вы, свін ні, ко ні, 
птуш ка...»

— Вы ў пер шую чар гу 
пра ца ва лі на ся бе, на свой 
даб ра быт. Больш за тое, 
вы ў свой час не афор мі-
лі ўчас так. А ця пер трэ ба 
браць у сель са ве це па-
пе ры, што ма е це зям лю, і 
афарм ляць яе, — рас тлу-
ма чыў Іван Ліп ніц кі.

Люд мі ла Ва сі леў на, 
ін ва лід ІІ гру пы, жы ве ў 
аг ра га рад ку На рач Мя-
дзель ска га ра ё на. Яе сын 
атры маў так са ма ана ла-
гіч нае па ве дам лен не з па-
датко вай ін спек цыі. Ма ці 
сцвяр джае, што ён хво ры 
на сэр ца і эпі леп сію, та му 
кі нуў ра бо ту, якая бы ла 
звя за на з час ты мі ка ман-
дзі роў ка мі.

— Пры та кой хва ро бе 
нель га пра ца ваць на вы-
шы ні, на ме ха ніз мах і пры-
ста са ван нях. Усё ас тат няе — 
не ства рае не бяс пе кі. Ма гу 
па са дзей ні чаць вам у тым, 
каб сын прай шоў ме ды цын-
скае аб сле да ван не. Па тэ ле-
фа нуй це мне ў ра бо чы час, 
каб аб мер ка ваць пы тан не. 
Што даты чыц ца збо ру на 
фі нан са ван не дзяр жаў-
ных рас хо даў, то мо жа це 
звяр нуц ца ў ка мі сію, якая 
ство ра на пры рай вы кан ка-
ме. Яна раз гле дзіць за яву і 
пры ме ад па вед нае ра шэн-
не, — па ра іў жан чы не Іван 
Эду ар да віч.

Свят ла на Ле а ні даў на з 
вёс кі Бру сы Ба ры саў ска-
га ра ё на жы ве на ву лі цы 
Анд рэ еў скай, што на зва на 
ў го нар яе дзе да, які меў 12 
дзя цей. Са праў ды, пры ем-
на жыць на ву лі цы, якая 
но сіць імя твай го прод ка. 
Але Свят ла на Ле а ні даў на 
сцвяр джае, што не над та 
кам форт на ад чу ва юць ся бе 
ту тэй шыя жы ха ры. Спра ва 
ў тым, што ў іх час та пра па-

дае ва да. Свід ра ві на, якой 
ужо 50 га доў і якая бы ла 
пер ша па чат ко ва пры зна-
ча на для за бес пя чэн ня 
ва дой жы вё ла га доў чай 
фер мы, час та вы хо дзіць са 
строю. Было, што вяс коў-
цам пад во зі лі піт ную ва ду 
цыс тэр най. Як ад зна чы ла 
за яў ні ца, па трэб на но вая 
свід ра ві на, але праб ле ма 
ў фі нан са ван ні. Іван Эду-
ар да віч да ру чыў не ад клад-
на ра за брац ца з сі ту а цы яй 
ге не раль на му ды рэк та ру 
прад пры ем ства «Жыл лё-
ва-ка му наль ная гас па-
дар ка Мін скай воб лас ці» 
Ва сі лю Шаш ку і як ма га 
хут чэй на ла дзіць во да за-
бес пя чэн не.

Ма рыя Ге ор гі еў на з па-
сёл ка Ка ло дзі шчы рас ка-
за ла, што 10 сту дзе ня ёй 
за та пі лі ква тэ ру — на вер-
се пра рва ла ацяп ляль ную 
ба та рэю. Ні гас па да роў, ні 
іх су се дзяў до ма не бы ло. І 
га ра чая ва да за лі ва ла ма ё-
масць амаль што пяць га-
дзін... Ця пер не аб ход на са-
браць ка мі сію з прад стаў-
ні коў ад па вед ных служ-
баў — каб аца ніць па мер 
страт. А тым ча сам жыць у 
ква тэ ры прак тыч на не маг-
чы ма: віль гаць, на сце нах 
пай шла цвіль. Іван Ліп ніц кі 
зноў па тэ ле фа на ваў стар-
шы ні Мінск ага рай са ве та, 
каб той тэр мі но ва звя заў-
ся з аб лас ной ЖКГ. — Вы-
е дзем і ацэ нім сі ту а цыю, 
па ста ра ем ся ар га ні за ваць 
ра бо чую ка мі сію, — за пэў-
ніў Іван Ліп ніц кі.

За тры га дзі ны стар-
шы ня аб лса ве та вы слу-
хаў больш за 20 ча ла век. 
На мно гія зва ро ты ён даў 
тлу ма чэн ні ад ра зу ж. На 
ін шыя, якія па тра бу юць 
да дат ко ва га вы ву чэн ня, 
лю дзі атры ма юць ад каз 
на пра ця гу ме ся ца.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

За ста ло ся менш за ты дзень
У апош ні дзень са ка ві ка пла ну ец ца ад крыць 

Гар лык скі кам бі нат
З гэ тай на го ды на мі ну лым тыд ні ад быў ся ра бо чы 
ві зіт стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі Міхаіла МЯС НІ КО ВІ ЧА ў Турк ме ні стан.

Яго асноў ная мэ та — на вед ван не Гар лык ска га гор на-
аба га чаль на га кам бі на та і вы ра шэн не пы тан няў, якія да ты-
чац ца за вяр шэн ня яго бу даў ніц тва і зда чы ў экс плу а та цыю. 
Спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та на ве даў 
шах ту па зда бы чы ка лій най ру ды, фаб ры ку па вы твор час ці 
ка лій ных угна ен няў, ад мі ніст ра цый ны комп лекс, ла ба ра-
то рыі, скла ды ру ды і га то вай пра дук цыі. Стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі пра кант ра ля ваў вы ка нан не ра бот на аб' ек це, 
бу даў ніц тва яко га з'яў ля ец ца са мым маш таб ным бе ла рус-
ка-турк мен скім пра ек там.

Пад час ві зі ту ў Ашха бад бы лі раз гле джа ны пы тан ні за-
вяр шэн ня бу даў ніц тва і ад крыц ця Гар лык ска га гор на-аба-
га чаль на га кам бі на та, пры зна ча на га на 31 са ка ві ка гэ та га 
го да, з удзе лам Прэ зі дэн та Турк ме ні ста на Гур бан гу лы Бер-
ды му ха ме да ва.

ЖКГ, ган даль, дзярж служ ба
Па та кіх кі рун ках Ма ры я на Шчот кі на 

пра па на ва ла пра ца ваць з Ка зах ста нам
Бе ла ру сі ці ка вы во пыт Ка зах ста на ў рэ фар ма ван ні 
дзярж служ бы і сфе ры ЖКГ, па ве да мі ла на мес нік 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Ма ры я на ШЧОТ КІ НА на 
су стрэ чы са стар шы нёй Ма жы лі са (ніж няй па ла ты) 
пар ла мен та Ка зах ста на Нур ла нам Ніг ма ту лі ным.

Як ад зна чы ла Ма ры я на Шчот кі на, для Бе ла ру сі Ка зах-
стан — клю ча вы парт нёр па ўсіх на прам ках. Па сло вах 
ві цэ-спі ке ра верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та, 
над звы чай важ на ўма цоў ваць між пар ла менц кія су вя зі, 
але ў той жа час на рошч ваць ганд лё ва-эка на міч нае і рэ гі-
я наль нае ўза е ма дзе ян не, су пра цоў ні чаць у га лі не на ву кі 
і кас міч ных рас пра цо вак. «Нам вель мі ці ка вы во пыт Ка-
зах ста на, мы ве да ем, што не каль кі га доў та му вы ўнес лі 
вя лі кія зме ны ў за ка на даў ства аб дзяр жаў най служ бе, аб 
умо вах па ступ лен ня і па рад ку пра хо джан ня, нам так са ма 
ці ка вы ваш во пыт у сіс тэ ме ЖКГ», — па ве да мі ла на мес нік 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі.

Се на тар ад зна чы ла, што па вы ні ках 2016 го да та ва ра-
аба рот па між Бе ла рус сю і Ка зах ста нам зні зіў ся амаль на 
30% і склаў кры ху больш за 419 міль ё наў до ла раў. Ма ры-
я на Шчот кі на лі чыць, што пар ла мен та рыі па він ны ўнес ці 
свой уклад у ад наў лен не і ўма ца ван не ганд лё ва-эка на міч-
ных су вя зяў. Ві цэ-спі кер так са ма за пэў ні ла, што бе ла рус кі 
бок за ці каў ле ны ў як ма га больш хут кім за пус ку шас ці 
но вых збо рач ных вы твор час цяў у Ка зах ста не.

Ад ва ка ты кла по цяц ца 
аб сва іх пра вах

Ніж няя і верх няя па ла ты аб мер ка ва лі 
за ко на пра ект аб ад ва ка ту ры

На ба зе Мі ніс тэр ства юс ты цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад бы ло ся па шы ра нае вы яз ное па ся джэн не Па ста ян най 
ка мі сіі па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
і Па ста ян най ка мі сіі па за ка на даў стве Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду. Пад час яго 
бы лі аб мер ка ва ны пра па но вы па пра ек це За ко на 
«Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у не ка то рыя 
за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях удас ка на лен ня 
дзей нас ці ад ва ка ту ры», якія па сту пі лі ад не ка мер цый ных 
ар га ні за цый.

У ме ра пры ем стве ўзя лі ўдзел як прад стаў ні кі дзяр жаў-
ных струк тур, так і не дзяр жаў ныя — рэс пуб лі кан скае пра-
ва аба рон чае гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кі Хель сін-
скі Ка мі тэт». Фар мат ві дэа кан фе рэнц су вя зі з аб лас ны мі 
цэнт ра мі да зво ліў так са ма пры цяг нуць да аб мер ка ван ня 
шы ро кае ко ла ад ва ка таў і ін шых за ці каў ле ных. Удзель ні кі 
па ся джэн ня раз гле дзе лі больш за 20 пра па ноў.

Па вы ні ках ра бо ты пры ня ты ра шэн ні аб мэ та згод нас ці 
ка рэк ці роў кі па ла жэн няў, якія да ты чац ца пра воў ад ва ка таў, 
пры цяг нен ня іх да дыс цып лі нар най ад каз нас ці, уза е ма ад-
но сін ад ва ка таў з гра мад скі мі аб' яд нан ня мі. Акра мя та го, 
Мі ніс тэр ству юс ты цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь рэ ка мен да ва на 
да дат ко ва вы ву чыць пы тан не ад нос на ўдзе лу ад ва ка таў у 
дзей нас ці ка мер цый ных ар га ні за цый.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by
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«З сі ту а цы яй ра за брац ца 
не ад клад на!»

За ня ткі ў го мель скай 
стар тап-шко ле.

Пад час пра мой тэ ле фон най лі ніі, якую пра вёў стар шы ня 
Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Іван ЛІП НІЦ КІ, 
най больш час та жы ха ры цэнт раль на га рэ гі ё на 
звяр та лі ся па пы тан нях не зда валь ня ю чай ра бо ты 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. Так са ма бы лі ня згод ныя 
з атры ма ны мі па ве дам лен ня мі з пад атко вай ін спек цыі 
аб упла це збо ру на фі нан са ван не дзяр жаў ных рас хо даў.


