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СТАР ТАП — 
ГЭ ТА ПА ЧА ТАК. АЛЕ ЧА ГО?

У асно ве праб лем бе ла рус ка-
га стар тап-ру ху, на маю дум ку, 
ля жыць у пер шую чар гу ня вы-
зна ча насць ад нос на на ват тэ а-
рэ тыч на га ра зу мен ня з'я вы. Ка-
лі ка заць вель мі аб агуль не на, то 
стар та пам мож на лі чыць лю бы 
біз нес, які толь кі рас па чы на ец-
ца, аль бо ідэю гэ та га біз не су. 
На вя лі кі жаль, па няц це стар та-
па ў на шым за ка на даў стве не 
ад люст ра ва на. Ка лі сам біз нес 
ледзь не ін ту і тыў на ра зу мее сут-
насць гэ та га тэр мі ну, то ў афі-
цый ным трак та ван ні гэ та ўно сіць 
пэў ную су мят ню. На прык лад, 
Дзміт рый КРУП СКІ, на чаль-
нік упраў лен ня на ву кі і іна ва-
цый най па лі ты кі Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі, пад стар та пам пра-
па нуе ра зу мець «дзей насць па 
ар га ні за цыі і рэа лі за цыі но ва га 
біз нес-пра ек та, за сна ва на га на 
іна ва цый ных ідэ ях, тэх на ло гі ях, 
спо са бах пра соў ван ня і да стаў кі 
та ва раў і па слуг». Акра мя та го, 
стар тап пра ду гледж вае фар мі-
ра ван не пра ект най ка ман ды, 
пад рых тоў ку біз нес-пра ек та і 
ажыц цяў лен не прад пры маль ніц-
кай дзей нас ці ця гам трох га доў 
з да ты рэ гіст ра цыі.

У сваю чар гу, Кан стан цін 
КРУ КАЎ, на чаль нік упраў лен-
ня інф ра струк ту ры прад пры-
маль ніц кай дзей нас ці Дэ парт а-
мен та па прад пры маль ніц тве 
Мі ніс тэр ства эка но мі кі, лі чыць, 
што нель га зву жаць па няц це 
толь кі да вы со кіх тэх на ло гій і 
іна ва цый ных пра дук таў. «Так, 
ёсць пры кла ды вы со ка тэх на-
ла гіч ных біз не саў, — га во рыць 
прад стаў нік мі ніс тэр ства. — Але, 
па вя лі кім ра хун ку, ства рыць яго 
цяж ка. Па він ны быць біз не сы 
больш ніз ка га ўзроў ню. Яны ўсе 
ма юць пра ва на іс на ван не». Але 
ў хут кім ча се, па сло вах спе цы я-
ліс таў, па няц це бу дзе афі цый на 
за ма ца ва на. Мо жа быць, гэ та 
па кла дзе ка нец роз ным тлу ма-
чэн ням і да зво ліць скан цэнт ра-
вац ца на га лоў ным — да па мо зе 
стар тап-ру ху.

УЖО НЕ МОД НА
Ха ця, ка лі быць аб' ек тыў ным, 

дзяр жа ва ро біць шмат лі кія кро-
кі ў гэ тым кі рун ку. На прык лад, 
да па ма гае ў ар га ні за цыі стар-
тап-ме ра пры ем стваў, якія пра-
ду гледж ва юць на ву чан не азам 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці, 
по шук і пры цяг нен не па тэн-
цый ных ін вес та раў. «У на шым 
ве дам стве рас пра цоў ва ец ца і 
ўзгад ня ец ца з абл вы кан ка ма мі 
і ар га ні за та ра мі план па пра вя-
дзен ні та кіх ме ра пры ем стваў, 

— па ве дам ляе Дзміт рый Круп-
скі. — Ка лі ў 2012 го дзе пра ве-
дзе на 167 ме ра пры ем стваў, дзе 
ўдзель ні ча лі 8100 ча ла век і бы-
ло раз гле джа на 917 пра ек таў, а 
пра фі нан са ва на 105 стар та паў, 
то ў 2013-м ды на мі ка зні зі ла ся. 
Пра фі нан са ва на толь кі 11 пра-
ек таў з 706. Ча му? У мно гім гэ та 
вы клі ка на фі нан са вы мі маг чы-
мас ця мі ар га ні за та раў. Ле тась 
абл вы кан ка ма мі і Мін скім га рад-
скім вы кан ка мам бы ло вы дат ка-
ва на на част ко вую кам пен са цыю 
вы дат каў на пра вя дзен не стар-
тап-ме ра пры ем стваў менш за 
70 млн руб лёў. Сё ле та за пла на-
ва на 292 млн — у ча ты ры ра зы 
больш. Ад нак гэ тая пад трым ка 
аказ ва ец ца толь кі біз нес-ін ку ба-
та рам. Мы пла ну ем па шы рыць 
пе ра лік ар га ні за цый, якія змо-
гуць атры маць да па мо гу». Вось 
толь кі раз лік па ме ру пад трым кі 
ідзе, зы хо дзя чы з су мы ў 10 млн 
руб лёў на ад но ме ра пры ем ства 
на 70 ча ла век.

Апош ні факт за ці ка віў Юрыя 
ЗІ СЕ РА, стар шы ню агуль на га 
схо ду ўдзель ні каў ТАА «Тут 
Бай Ме дыя». Ён лі чыць, што 
на та кія гро шы нар маль на га 
ме ра пры ем ства не пра вя дзеш. 
У па ле мі ку з ім ус ту піў Дзміт-
рый Круп скі: «Кошт пра вя дзен-
ня стар тап-ме ра пры ем стваў мы 
ўзгад ня лі з кам па ні яй «Стар-
тап-тэх на ло гіі». Ня ўжо гэ та ня-
пра віль ныя ліч бы? — звяр нуў-
ся прад стаў нік мі ніс тэр ства да 
за сна валь ні ка кам па ніі Кан-
стан ці на ЖУ РАЎ СКА ГА. «Так, 
та кая ліч ба атрым лі ва ец ца па 
мі ні маль ных раз лі ках. Але ж 
мож на зра біць на шмат лепш», 
— ад ка заў ён. Юрый Зі сер за-
зна чыў: «Вось і атрым лі ва ец ца, 
што ме ра пры ем ства пра во дзіц-
ца ў ма лень кім па мяш кан ні, 
дзе ня ма ку ды пры сес ці, ні я кай 
акус ты кі».

Але не толь кі гро шы ста лі 
пры чы най зні жэн ня ак тыў нас-
ці ру ху. Аляк сандр Кны ро віч, 
стар шы ня праў лен ня су поль-
нас ці біз нес-анё лаў і вен чур ных 
ін вес та раў «Ба він», упэў не ны, 
што зні жэн не коль кас ці пра ек-
таў — на ту раль ная з'я ва: «Бы ла 
мо да і прай шла. А ця пер па чы-

на ец ца нар маль ная ра бо та».

ГРО ШЫ ДА ЮЦЬ, 
АЛЕ ТОЛЬ КІ НА ІНА ВА ЦЫІ

Ад нак ме ра пры ем стваў не да-
стат ко ва для раз віц ця но вых біз-
не саў. Ёсць два ва ры ян ты атры-
ман ня дзяр жаў най пад трым кі 
для сва іх пра ек таў. Пер шы 
вы зна ча ны Ука зам Прэ зі дэн та 
№  255 ад 21 мая 2009 го да «Аб 
не ка то рых ме рах дзяр жаў най 
пад трым кі ма ло га прад пры маль-
ніц тва». Дру гі — Ука зам №  229 
ад 20 мая 2013 го да «Аб не ка-
то рых ме рах па сты му ля ван ні 
рэа лі за цыі іна ва цый ных пра ек-
таў», які пра ду гледж вае вы ка-
ры стан не іна ва цый ных гран таў 
для фі нан са ван ня іна ва цый ных 
пра ек таў фі зіч ных асоб ці суб'-
ек таў ма ло га прад пры маль ніц-
тва. Да рэ чы, сё ле та па куль што 
ў іна ва цый ны фонд звяр ну лі ся 
толь кі тры ча ла ве кі.

Яшчэ адзін ін стру мент пад-
трым кі мо жа з'я віц ца ў бу ду чы-
ні. «Мы пад рых та ва лі пра ект 
ука за, які пра ду гледж вае фар-
мі ра ван не дзяр жаў на га за ка зу 
на біз нес-ін ку ба ван не суб' ек таў 
ма ло га прад пры маль ніц тва, — 
па ве да міў Дзміт рый Круп скі. — 
Раз мо ва ідзе аб тым, што ёсць 
доб рыя пра ек ты, якія па куль што 
не знай шлі ін вес та ра. У вы пад ку 
пры няц ця ўка за тэх на пар кі і ін-
ку ба та ры ма ло га прад пры маль-
ніц тва бу дуць мець маг чы масць 
са ма стой на ад бі раць для ін ку-
ба ван ня пэў ныя пра ек ты. Але 
мы аб мя жоў ва ем гэ та сфе рай 
рас пра цоў кі і вы твор час ці пра-
дук цыі ў та кіх га лі нах, як бія- і 
на наін дуст рыя, рэ сур са- і энер-
га збе ра жэн не, элект ро ні ка і 
пры бо ра бу да ван не — усё, што 
звя за на з вы пус кам вы со ка тэх-
на ла гіч най і на ву ка ё міс тай пра-
дук цыі. Але ін ку ба ван не бу дзе 
ажыц цяў ляц ца да трох га доў з 
мо ман ту пры хо ду ў ін ку ба тар».

А вось Кан стан цін Жу раў скі 
сцвяр джае, што «сён ня та кая 
сі ту а цыя, ка лі гро шай на рын-
ку на шмат больш, чым якас ных 
ідэй і стар та паў, тым больш чым 
якас ных ме не джа раў, здоль ных 

кі ра ваць та кі мі ста рта па мі». 
Атрым лі ва ец ца, што мож на сме-
ла спра ба ваць знай сці гро шы на 
рэа лі за цыю сва ёй ідэі ў пры ват-
ных ін вес та раў.

НА ВОШ ТА НАМ 
ГЭ ТА ПА ТРЭБ НА?

«Дзяр жа ва пад трым лі вае 
стар тап-рух та му, што прад пры-
маль ніц кі сек тар на шмат больш 
гнут кі ва ўспры ман ні іна ва цый 
і з кож ным го дам уно сіць усё 
боль шы ўклад у са цы яль на-эка-
на міч нае раз віц цё кра і ны, — лі-
чыць Дзміт рый Круп скі. — Ка лі 
ў 2000 го дзе суб' ек таў ма ло га 
прад пры маль ніц тва бы ло 28,3 
ты ся чы, то ў 2012-м — 82,6 
ты ся чы. За ня тасць у сек та ры 
ад па вед на скла да ла 385 ты сяч 
ча ла век і 806,5 ты ся чы. Але гэ-
та агуль ныя ліч бы. Ка лі ж мы 
га во рым пра сек тар ма ло га 
іна ва цый на га прад пры маль ніц-
тва, то тут пра гля да юц ца ін шыя 
тэн дэн цыі. Ка лі ў 1992 го дзе ў 
нас бы ло 843 та кія суб' ек ты, 
дзе бы ло за ня та 21,3 ты ся чы 
ча ла век, то ў 2007-м — уся го 
274 прад пры ем ствы, дзе бы ло 
за ня та 3,6 ты ся чы ча ла век. А 
ме на ві та на та кое прад пры-
маль ніц тва мы ро бім стаў ку з 
пунк ту гле джан ня яго боль шай 
знач нас ці для на рошч ван ня экс-
парт на га па тэн цы я лу і за бес пя-
чэн ня жыц ця здоль нас ці на цы я-
наль най эка но мі кі».

ДЫК ЦІ МАГ ЧЫ МЫ 
ПА СПЯ ХО ВЫ СТАР ТАП 

У БЕ ЛА РУ СІ?
На гэ тае пы тан не яшчэ на 

са мым па чат ку аб мер ка ван-
ня ад ка заў Кан стан цін Кру каў: 
«Гля дзі це, на 1 сту дзе ня 2014 
го да дзей ні ча ла 110855 ма лых 
і ся рэд ніх ар га ні за цый і 248546 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні-
каў. Усе яны з'яў ля юц ца пры кла-
да мі па спя хо ва га стар та па. Та му 
што лю бое прад пры ем ства, якое 
сён ня іс нуе, з'яў ля ец ца пры кла-
дам рэа лі за цыі ідэі».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Ідэя — па ло ва спра выІдэя — па ло ва спра вы  ��

ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІК І ІН ВЕС ТАР: 
ХТО КА ГО ШУ КАЕ?
На рын ку ха пае сва бод ных гро шай, 
але вар тых укла дан няў біз нес-ідэй амаль ня ма

З но вым біз не сам трэ ба абы хо дзіц ца, як з не маў лём. Пес-
ціць, аба гра ваць, кар міць і ча каць, па куль не ста не сам 
тры маць га лоў ку ды не ўста не на нож кі. Та кая ідэя бы ла 
вы ка за на на «круг лым ста ле», дзе аб мяр коў ва ла ся ве ра год-
насць па спя хо вых стар та паў у Бе ла ру сі. І пры трым лі ва юц ца 
та кой дум кі не толь кі са мі біз нес ме ны, але і прад стаў ні кі 
Мі нэ ка но мі кі.

ПРАБ ЛЕ МЫ СТАР ТА ПЕ РАЎ:
— ня ма гро шай;
— ня ма во пы ту;
— ня ма ве даў;
— ня ма ка ман ды.

ПРАБ ЛЕ МЫ ІН ВЕС ТА РАЎ:
— ня ма пра ек таў;
— ня ма ве ры ў тое, што 

маг чы ма атры маць фі нан са-
ван не ад пры ват на га ін вес-
та ра;

— вя лі кая ры зы ка.

ВІ ЛА «РА ДА» ГАС ЦЯМ РА ДА
Но вы аб' ект пры да рож на га сэр ві су Ві ла «Ра да», які на ле-

жыць ТАА «Зор ка аў та стра ды», з'я віў ся ў Ма ла дзе чан скім 
ра ё не не па да лё ку ад га рад ско га па сёл ка Ра даш ко ві чы. У 
цы ры мо ніі ад крыц ця комп лек су пры няў удзел на мес нік 
Прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Пётр Пра ка по віч.

Аб' ект уз ве дзе ны ў ка рот кія тэр мі ны — лі та раль на за год па 
ін вес ты цый ным да га во ры. Яго кошт пры бліз на 800 тыс. до ла раў 
ЗША ў бе ла рус кім эк ві ва лен це. Сю ды ўва хо дзяць рэ ста ран з 
дзвю ма за ла мі, якія мо гуць пры няць звыш 100 на вед ні каў ад на-
ча со ва, лет няя тэ ра са на 60 мес цаў, кан фе рэнц-за ла, гас ці ні ца 
на 7 ну ма роў. У перс пек ты ве пла ну юц ца 3 дам кі на 4 лож ка-
мес цы, дзі ця чая пля цоў ка, ма лень кі ба сейн і пі ва вар ня на 300 
літ раў пен на га на пою ў су ткі, а так са ма ма га зін, дзе бу дуць 
пра да вац ца паў фаб ры ка ты ўлас на га пры га та ван ня.

— У да лей шым мы мяр ку ем уз вес ці ў Бе ла ру сі яшчэ 3-4 
та кія комп лек сы. Адзін з іх — у Мін скім ра ё не на Гро дзен скай 
аў та тра се, — пры знаў ся ўлас нік Сяр гей Ка ша рэц. — Я не каль кі 
га доў пра жыў у ва шай рэс пуб лі цы. Гэ та вель мі ці ка вая кра і на, 
з доб ры мі за ко на мі для на ладж ван ня і вя дзен ня біз не су, дзе 
ня ма зла чын нас ці, дзе ўсё чыс та, аку рат на.

Пры ваб лі ваць на вед ні каў тут мяр ку юць доб рым аб слу гоў-
ван нем, за баў ляль ны мі ме ра пры ем ства мі, пры маль ны мі цэ на-
мі за пра жы ван не. Прак тыч на ўсе мес цы ўжо за рэ зер ва ва ны 
гас ця мі чэм пі я на ту све ту па ха кеі, што ад бу дзец ца ў Мін ску: 
ра сі я на мі, нем ца мі.

Ві ла «Ра да» пра ду гледж вае і даб ра чын ныя ме ра пры ем ствы 
для асоб ных ка тэ го рый гра ма дзян. На прык лад, 9 мая тут бу-
дуць він ша ваць ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны, а кож ную 
ня дзе лю да дзвюх га дзін дня пра па ноў ва ец ца за баў ляль ная 
пра гра ма вы ключ на для дзя цей.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У МІН СКУ З'Я ВЯЦ ЦА СТА ЦЫ Я НАР НЫЯ 
ВІ ДЭА ТЭ ЛЕ ФО НЫ

З 1 мая гэ та га го да ў хо лах гас ці ніц «Прэ зі дэнт-га тэль», 
«Мінск», «Пла не та» і «Юбі лей ная» пла ну юць раз мяс ціць 
сэн сар ны да ве дач на-ін фар ма цый ны тэр мі нал Webіrіng. 

Пра гэ та рас па вёў вы ка наў чы ды рэк тар РГА «Ін фар ма цый-
нае гра мад ства» Сяр гей Енін. Дзя ку ю чы та ко му тэр мі на лу 
мож на па гля дзець кар ту Мін ска і яго сла ву тас цяў, да ве дац ца 
пра кур сы ва лют, мес ца зна хо джан не за баў ляль ных уста ноў і 
ганд лё вых цэнт раў го ра да, а так са ма зра біць ві дэа зва нок. На 
вы ста ве «ТІ ВО» прад ста вяць узор тэр мі на ла з ін тэ гра ва ным 
сэр ві сам Web Call Center ту рыс тыч ных кам па ній і бан каў. Кож-
ны ах вот ны змо жа атры маць кан суль та цыю ў рэ жы ме ан лайн 
ад апе ра та раў на зва ных вір ту аль ных кол-цэнт раў.

Яў ген АЛЕЙ НІК, «Мінск-На ві ны».

СЕ РАБ РО ЮНАЙ ГА МЯЛЬ ЧАН КІ
Ву ча ні ца вы пуск но га кла са го мель скай ся рэд няй шко лы 

№ 30 Да р'я Раб ца ва за ня ла дру гое мес ца ся род дзяў чат 
на Еў ра пей скай ма тэ ма тыч най алім пі я дзе, якая прай шла 
ў ту рэц кай Ан та ліі.

Трэ ні руе юна га ма тэ ма ты ка школь ная на стаў ні ца Тац ця на 
Даў жа нок. Ва ўпраў лен ні аду ка цыі Го мель ска га абл вы кан ка ма 
рас ка за лі, што дзяў чы на па спя хо ва вы сту пі ла на між на род ным 
тур ні ры ў скла дзе бе ла рус кай ка ман ды. Да ша за ва я ва ла се раб-
ро, а яе дзве сяб роў кі па ка ман дзе — мін чан кі — за ва я ва лі брон-
за выя ме да лі. Між ін шым, у алім пі я дзе ўдзель ні ча лі ка ман ды з 
29 кра ін, у тым лі ку ЗША, Фран цыі, Япо ніі, Са удаў скай Ара віі, 
Вя лі ка бры та ніі... На ле та еў ра пей скія спа бор ніц твы дзяў чат-ма-
тэ ма ты каў прой дуць у Бе ла ру сі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

БІБ ЛІ Я ТЭ КА ДЛЯ ІН ВА ЛІ ДАЎ ПА ЗРО КУ
У Брэс це ўра чыс та ад кры лі біб лі я тэ ку для ін ва лі даў па 

зро ку. Па мяш кан не для ўста но вы го рад вы дзе ліў у до ме па 
буль ва ры Кас ма на ўтаў. Ра ней гэ тая біб лі я тэ ка раз мя шча-
ла ся ў не вя лі кім па коі і не маг ла за да во ліць па трэ бы ўсіх 
лю дзей, якія ма юць сла бы зрок або зу сім сля пыя.

Ця пер гэ та са праўд ная біб лі я тэ ка з утуль ны мі за ла мі і пад-
соб ны мі па мяш кан ня мі. Ува ход аб ста ля ва ны пан ду сам са зруч-
ны мі по руч ня мі і спе цы яль най ня сліз кай пліт кай. Фонд біб лі я тэ кі 
скла дае 9300 эк зэмп ля раў. У яго ўвай шлі кні гі, на дру ка ва ныя 
рэ льеф на-кроп ка вым шрыф там, кні гі на аў дыядыс ках, і лі та ра-
ту ра з буй ным шрыф там.

Мэр го ра да Аляк сандр Па лы шан коў, які ад кры ваў біб лі я тэ ку, 
па ве да міў, што хут ка ў Брэст пры бу дзе да ра гая счыт валь ная і 
ска ну ю чая сіс тэ ма, якую гар вы кан кам за ка заў за мя жой спе-
цы яль на для но вай уста но вы. Уся го ў біб лі я тэ ку для ін ва лі даў 
па зро ку за пі са на 900 ча ла век.

Яна СВЕ ТА ВА.

ГАС ЦЕЙ ЧЭМ ПІ Я НА ТУ ЗА ПРА ША ЮЦЬ 
НА АД ПА ЧЫ НАК У ЛЕС

Па ляў ні чыя комп лек сы Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 
га то выя пры няць гас цей чэм пі я на ту све ту па ха кеі.

У сіс тэ ме Мін ляс га са на ліч ва ец ца 91 па ляў ні чы комп лекс 
агуль най умя шчаль нас цю да ты ся чы ча ла век, па ве да мі ла прэс-
сак ра тар Ру жэ на На віц кая. Гос ці змо гуць пра вес ці не каль кі дзён 
у до мі ках ад па чын ку ў ле се, дзе ство ра ны ўсе ўмо вы для кам-
форт на га баў лен ня ча су, а так са ма па зна ё міц ца з бе ла рус кай 
пры ро дай. Трэ ба ска заць, што па ляў ні чыя комп лек сы тра ды-
цый на ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю не толь кі ся род ай чын ных 
і за меж ных па ляў ні чых, але і ся род лю дзей, не абы яка вых да 
пры га жос ці на шай пры ро ды. Ска жам, вя лі кай па пу ляр нас цю 
ў роз ных уз рос та вых груп ка рыс та юц ца эк скур сіі па эка ла гіч-
ных сцеж ках, пе шыя, ве ла сі пед ныя, кон ныя і вод ныя па хо ды, 
эк скур сіі па мес цах з дзі ка рос лы мі гры ба мі, яга да мі і ле ка вы мі 
рас лі на мі, па вод на-ба лот ных угод дзях, кі на- і фо та па ля ван не на 
прад стаў ні коў жы вёль на га і рас лін на га све ту, якія зна хо дзяц ца 
ў на ту раль ных умо вах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ПРА ЦУЙ ЛЁГ КА» — І ВЫЙ ГРА ВАЙ!
Ка ман да трэ ця курс ні каў Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ 

ста ла аб са лют ным пе ра мож цам у на мі на цыі «Рэ кла ма» на 
VІІІ Між на род ным сту дэнц кім кон кур се рэ клам ных і PR-пра-
ек таў «За ла ты ком пас—2014», які за вяр шыў ся ў Хар ка ве.

Пры зё ра мі ста лі Але ся Ар це мен ка, Анас та сія Бы ка ва, Анас та сія 
Бан да ро віч, Юлія Ша ля вень ка, Іа лан та Сін ке віч, Лі за ве та Ме лі ха ва 
і Па вел Кіс лы. За свой пра ект «Eatіng.by — Пра цуй лёг ка» сту дэн-
ты атры ма лі 60 ба лаў, апя рэ дзіў шы ўсіх сва іх кан ку рэн таў.

Ад зна чы лі ся сту дэн ты Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ і яшчэ ў 
ад ной на мі на цыі з ча ты рох. Ка ман да ў скла дзе трэ ця курс ні каў 
Іры ны Гар дзі ен кі, Ма рыі Яро мі най і Алі ны Дзміт ро віч за ва я ва-
ла дру гое мес ца ў сек цыі «Startup-пра ек ты». Абедз ве ка ман ды 
рых та ваў да цэнт Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ Па вел Са лаў ёў.

Сё ле та тэ ма кон кур су бы ла пры све ча на ін фар ма цый ным 
тэх на ло гі ям. Удзель ні кі спа бор ніц тваў вы кон ва лі за дан ні, пра-
па на ва ныя біз нес-кам па ні я мі. Ма ла дым «пі яр шчы кам» не аб-
ход на бы ло рас пра ца ваць PR-пра ект або апі саць рэ клам ную 
кам па нію з улі кам спе цы фі кі сфе ры дзей нас ці за каз чы ка. У 
пры ват нас ці, па тра ба ва ла ся дак лад на сфар му ля ваць мэ ты, 
за да чы, акрэс ліць мэ та вую аў ды то рыю, апі саць ме та ды, якія 
бу дуць вы ка рыс тоў вац ца, склас ці ка лян дар ны план, аб грун та-
ваць бюд жэт і г. д. рэ клам най кам па ніі.

Уся го ў фі на ле кон кур су вы сту пі лі 36 ка манд з Бе ла ру сі, 
Ра сіі, Укра і ны і Гру зіі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ВЕТ ЦЫ АВА РЫЯ НА ВО ДА ПРА ВОД ЗЕ
На ад ной з цэнт раль ных ву ліц Вет кі ад быў ся раз рыў 

чы гун на га во да пра во да ха лод на га во да за бес пя чэн ня дыя-
мет рам 110 мм, па ве дам ля юць у прэс-служ бе Го мель ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня МНС.

Для лік ві да цыі ава рыі бы ло пры ня та ра шэн не пра ад клю чэн-
не за са ўкі во да пра во да. Ха лод нае во да за бес пя чэн не на га дзі ну 
бы ло ад клю ча на ад цэнт раль най ра ён най баль ні цы, 5 дзі ця чых 
сад коў, дзвюх школ, 21 шмат ква тэр на га жы ло га до ма. Каб 
лю дзі не за ста лі ся без ва ды, быў тэр мі но ва ар га ні за ва ны яе 
пад воз пры да па мо зе 5 ма лоч ных аў та цыс тэр наў Вет каў ска га 
ма лоч на га за во да. Пас ля пра вя дзен ня гід раў ліч ных вы пра ба-
ван няў во да за бес пя чэн не бы ло цал кам ад ноў ле на. Пры чы на 
раз ры ву — знос во да пра во да.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Транс партТранс парт  ��

ПЕРШ ЗА ЎСЁ — 
СА МА ЛЁ ТЫ

«Бел авія» на бы вае но выя суд ны
Учо ра быў пад пі са ны да га вор аб ад крыц ці Бан кам раз віц ця 
крэ дыт най лі ніі авія кам па ніі «Бел авія» для па шы рэн ня пар ку 
па вет ра ных суд наў.

ПРЫ РОСТ АВІЯ ПЕ РА ВО ЗАК — 11%
Крэ дыт на 52 млн до ла раў да ец ца на 10 га доў. Стаў ка плы ву чая, 

але, па сло вах стар шы ні праў лен ня Бан ка раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Сяр гея Ру ма са, у лю бым вы пад ку яе мак сі маль ны па мер не 
пе ра вы сіць 9% га да вых. На гэ тыя гро шы бу дуць на бы ты два но выя 
са ма лё ты Embraer-195 LR. Па стаў ка пер ша га суд на за пла на ва на на 
30 кра са ві ка 2014 го да, дру гое пры ля ціць у Мінск пры клад на 10 мая. 
Са ма лёт пры зна ча ны для пе ра воз кі 107 па са жы раў у эка ном-(96) і 
біз нес-кла сах (11). Та кія суд ны мо гуць вы кон ваць па лё ты на ад лег-
лас ці да 4 ты сяч км з мак сі маль най крэй сер скай хут ка сцю 980 км/г. 
Між ін шым, са ма лё ты аб са лют на но выя — ад ра зу ад вы твор цы.

Праг на зу ец ца, што асноў ным эфек там ад на быц ця но вых са ма-
лё таў бу дзе па ве лі чэн не час та ты па лё таў на на яў ных рэ гу ляр ных 
лі ні ях і за сва ен не но вых на прам каў. Мяр ку ец ца, што пры рост авія-
пе ра во зак скла дзе 11%. Акра мя та го, на быц цё па лі ва э фек тыў ных 
са ма лё таў бу дзе спры яць зні жэн ню рас хо ду авія па лі ва на адзін ку 
па вет ра ных суд наў. Са ма лё ты бу дуць вы ка рыс тоў вац ца на марш-
ру тах у Франк фурт, Рым, Мі лан, Маск ву і ін шых на прам ках.

ДВА СА МА ЛЁ ТЫ — ТОЛЬ КІ ПА ЧА ТАК
Сяр гей Ру мас лі чыць, што для Бан ка раз віц ця гэ та да стат ко ва 

буй ны крэ дыт. «Гэ та пер шы для нас пра ект у сфе ры авія пе ра во зак, 
— за явіў ён. — Я сам вель мі час та ка рыс та ю ся па слу га мі «Бел авія». 
І як па са жыр, як гра ма дзя нін Бе ла ру сі, вель мі рад аб наў лен ню пар-
ку са ма лё таў. Я спа дзя ю ся, што пры рост бу дзе яшчэ боль шым, а 
зна чыць, вы рас це і вы руч ка. Ду маю, што гэ та не апош няя здзел ка. 
Мы ўваж лі ва на зі ра ем за гран ды ёз ны мі пла на мі на цы я наль най авія-
кам па ніі і спа дзя ём ся на да лей шае су пра цоў ніц тва». Ге не раль ны 
ды рэк тар авія кам па ніі «Бел авія» Ана толь Гу са раў так са ма не су праць 
но вых пра ек таў з удзе лам Бан ка раз віц ця: «Гэ та толь кі пер шы этап 
аб наў лен ня пар ку. Дру гі этап — з кам па ні яй Boeіng. Не паз ней за 
чэр вень мы збі ра ем ся пад пі саць кант ракт на на быц цё но вых Boeіng 
737-800, якія знач на па шы раць маг чы мас ці авія кам па ніі па за сва ен ні 
но вых рын каў авія пе ра во зак».

�   � �
Ці бу дуць сё ле та ажыц цяў ляц ца авія пе ра воз кі па між Мінск ам 

і Сім фе ро па лем? На гэ та пы тан не Ана толь Гу са раў ад ка заў ад-
на знач на: не. «Мы ма ем маг чы масць вы ка нан ня рэй саў у Крым, 
але по пыт на гэ ты на пра мак сё ле та на пра ця гу лю та га-кра са ві ка 
зні зіў ся, — тлу ма чыць кі раў нік авія кам па ніі. — Мно гія ад мо ві лі ся 
ад за бра ні ра ва ных бі ле таў. Та му бы ло пры ня та ра шэн не, што мы 
гэ тым ле там у Сім фе ро паль ля таць не бу дзем».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ, фо та аў та ра

�

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Са мае га лоў нае — нам трэ ба па ра іц ца, як бу дзем жыць да-

лей, як бу дзем дзей ні чаць у перс пек ты ве», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы. «Сён ня мы ўжо пе ра ка на ныя: ад та го, што ад бы ло ся на 
ка лій ным рын ку, ні хто не вый граў як мі ні мум. Мы так і мер ка ва лі ў 
свой час», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Трэ ба сён ня вы зна чыц ца, як мы бу дзем дзей ні чаць да лей у ін та рэ-
сах на шых кам па ній і на шых дзяр жаў, — ска заў Прэ зі дэнт, пад крэс ліў-
шы: «Але га лоў нае, каб мы з ва мі ўсё ж та кі ў гэ тай блы та ні не і пас ля 
яе вый шлі з най мен шы мі стра та мі, па-пер шае, а па-дру гое, змаг лі б 
атры маць ад гэ та га не па ста ян ныя стра ты, а пэў ныя ды ві дэн ды».

Дзміт рый Ма зе пін па га дзіў ся, што кан флікт не пай шоў на ка рысць 
ка лій на му рын ку. Як прад стаў нік кам па ніі, якая вы раб ляе так са ма 
азот ныя ўгна ен ні, ён ад зна чыў, што па дзен не кош ту на ка лій ныя 
ўгна ен ні па цяг ну ла поў нае па дзен не цэн і на ўсе ін шыя ўгна ен ні. 
«Мы сён ня прад стаў ля ем свае ка лек ты вы, сва іх ак цы я не раў. За на-
мі ста яць ты ся чы і ты ся чы ча ла век пра цоў ных, шах цё раў ці тых, хто 
пра цуе на фаб ры ках. І яны, вя до ма, за ці каў ле ны ва ўпэў не най бу ду-
чы ні кам па ній, у якіх яны пра цу юць. Мая мэ та як ад на го з асноў ных 
ак цы я не раў — за бяс пе чыць гэ та раз віц цё для кам па ній... Я прад пры-
маль нік, а не па лі тык», — пад крэс ліў Дзміт рый Ма зе пін.

АД КА ЛІЙ НА ГА КАН ФЛІК ТУ 
НІ ХТО НЕ ВЫЙ ГРАЎ

Сяр гей Сяр гей РУ МАСРУ МАС і Ана толь  і Ана толь ГУ СА РАЎГУ СА РАЎ пад піс ва юць крэ дыт ны да га вор. пад піс ва юць крэ дыт ны да га вор.

Пе ра мож ца кон кур су «Еў ра ба чан не-
2009» (на га да ем, ура джэ нец Бе ла ру сі вы-
сту паў та ды за Нар ве гію, ку ды ў дзя цін-
стве пе ра ехаў з баць ка мі) аб мер ка ваў з 
мі ніст рам куль ту ры Ба ры сам Свят ло вым 
ідэю зла дзіць у га ра дах Бе ла ру сі се рыю 
кан цэр таў су мес на з мяс цо вы мі дзі ця-
чы мі ар кест ра мі. Ча ка ец ца, што стар туе 
пра ект ужо гэ тай во сен ню.

Вя до мы спя вак ужо ча ты ры га ды рэа лі-
зоў вае гэ ты пра ект у роз ных част ках све ту, 
у тым лі ку га ра дах Скан ды на віі, Поль шчы, 
Нью-Ёр ку, Лос-Ан джэ ле се. Даў но ма рыць 
ажыц ця віць яго на Ра дзі ме.

— Я пі шу аран жы роў кі для ар кест ра, і ка-
лі пры яз джаю ў ней кі го рад, то тры-ча ты ры 
дні пе рад кан цэр там пра цую з та ле на ві ты мі 
дзець мі ў якас ці ды ры жо ра і ін струк та ра. 
Для мя не важ на да па маг чы юным му зы-
кан там па ве рыць у свой та лент і па тэн цы ял, 
вы ка рыс тоў ва ю чы яго ў роз ных жан рах, — 
акрэс ліў ідэю пра ек та ар тыст. — Мая мэ та 
— не пе ра ма ніць іх у ін шы жанр, а па ка заць 
усю раз на стай насць му зы кі, па шы рыць іх 
твор чыя га ры зон ты.

У пра ек це, як мяр куе Аляк сандр, не па-
він на быць жорст кіх уз рос та вых ра мак для 
ўдзель ні каў: аса біс та ён ха цеў бы ба чыць 
і пра ца ваць з дзець мі ад 5 і да 19 га доў. 
Раз віц цё та лен ту ар тыст лі чыць сва ёй са-
май вя лі кай мі сі яй пас ля «Еў ра ба чан ня». 
Ён упэў не ны, што ў Бе ла ру сі змо жа знай сці 
шмат тых, з кім бу дзе пра ца ваць з за да-
валь нен нем, каб по тым вы сту піць на сцэ не 
адзі най вя лі кай сям' ёй. «Пас ля ча ты рох га-
доў іс на ван ня пра ек та я на ву чыў ся перш за 
ўсё та му, што та лент па тра буе асця рож на га 
стаў лен ня і ін ды ві ду аль на га па ды хо ду», — 
па дзя ліў ся Аляк сандр пас ля су стрэ чы.

У сваю чар гу Ба рыс СВЯТ ЛОЎ за зна чыў: 
«Та кі пра ект рэ аль на здзейс ніць. Адзі нае, 

што пер ша па чат ко ва трэ ба пра вес ці ад бор, 
пра лі чыць і ўзгад ніць усе ню ан сы. Без умоў-
на, трэ ба пад клю чыць і мяс цо выя ўла ды, бо 
без іх мы не пра су не мся ў рэа лі за цыі. Ду маю, 
у ве рас ні-каст рыч ні ку мы ар га ні зу ем та кія 
кан цэр ты. Ад нак ужо сён ня вар та па кла па-
ціц ца пра гра фік, та му што во сень — за ла тая 
па ра для ар тыс таў, і мес цаў для вы ступ лен-
няў мо жа прос та не за стац ца».

У мі ніс тэр стве так са ма вы ка за лі дум ку, 
што ня бла га бы ло б па за вяр шэн ні ту ра зла-
дзіць га ла-кан цэрт у Мін ску з маг чы мас цю 
тэ ле транс ля цыі.

На пры ёме ў мі ніст ра спя вак агу чыў яшчэ 
ад ну ідэю, якая да ты чыц ца кон кур су «Еў ра-
ба чан не»: Ры бак на пі саў кон курс ную пес ню 
для Бе ла ру сі, і ця пер спра ва толь кі за тым, 
каб знай сці для яе вы ка нан ня ва каль ны ка-
лек тыў. Ар тыст жа мае на мер вы сту паць 

прад зю са рам і кан суль тан там у пад рых тоў-
цы кан кур сан таў.

— Ідэя пес ні ўзнік ла даў но. Яна вель мі 
па зі тыў ная. У бе ла ру саў вель мі мі лы анг лій-
скі ак цэнт, та му ў пес ні я рас каз ваю пра тое, 
што ка хан не мо жа быць моц ным і доў жыц ца 
доў га, ад нак ак цэнт заў сё ды за ста нец ца ня-
змен ным, — ска заў Аляк сандр Ры бак. — У 
мя не доб ра атрым лі ва ец ца змеш ваць куль-
ту ры, на прык лад, скан ды наў скія ме ло дыі і 
сла вян скі рытм, та му не вы клю ча на на яў-
насць і фальк лор ных ма ты ваў у кам па зі цыі.

Пра па но ву ўзя лі ў мі ніс тэр стве на за мет-
ку, ад зна чыў шы, што пі яр-ход ці ка вы. Але 
больш пад ра бяз на раз гля даць ідэю мож на 
бу дзе та ды, ка лі бу дзе га то вы план па рэа-
лі за цыі, гра фік пра цы.

Але на ДРАП КО
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На шы лю дзіНа шы лю дзі  ��

ІДЭІ І ПЕС НІ
Аляк сандр Ры бак га то вы прад зю сіра ваць бе ла ру саў на «Еў ра ба чан ні»

Абі ту ры ент-2014Абі ту ры ент-2014  ��

АЛІМ ПІ Я ДА 
ПА ГРА МА ДА ЗНАЎ СТВЕ 

ПРЫ ВІ ЛЕ ЯЎ НЕ ДАЕ?
Па тлу мач це, ка лі лас ка, якія пры ві леі бу дуць мець пры па ступ-

лен ні ў гэ тым го дзе пе ра мож цы рэс пуб лі кан скай алім пі я ды па 
гра ма да знаў стве? Іль го ты бы лі ад ме не ны для іх на ўсіх спе цы яль-
нас цях ці толь кі на звыш прэ стыж ных спе цы яль нас цях у БДУ?

Тац ця на ЛІ СЕЙ ЧЫК, г. Мінск
Як па тлу ма чы лі ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі, згод на з но вы мі пра ві ла мі 

пры ёму пе ра мож цы алім пі яд па гра ма да знаў стве ма юць на ступ ныя 
льго ты пры па ступ лен ні ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі:

1. Пе ра мож цы (дып ло мы І, ІІ і ІІІ сту пе ні) рэс пуб лі кан скай алім пі-
я ды (ІVэтап) пры па ступ лен ні на спе цы яль нас ці, для якіх «Гра ма да-
знаў ства» вы зна ча на прад ме там пер ша га про філь на га іс пы ту (за 
вы клю чэн нем спе цы яль нас цяў «Між на род ныя ад но сі ны», «Між на-
род нае пра ва», «Пра ва знаў ства», «Эка на міч нае пра ва», «Дзяр жаў-
нае кі ра ван не і пра ва»), па сту па юць без ус туп ных іс пы таў.

2. Пе ра мож цам (дып ло мы І, ІІ і ІІІ сту пе ні) рэс пуб лі кан скай алім-
пі я ды (ІV этап) пры па ступ лен ні на спе цы яль нас ці «Між на род ныя 
ад но сі ны», «Між на род нае пра ва», «Пра ва знаў ства», «Эка на міч нае 
пра ва», «Дзяр жаў нае кі ра ван не і пра ва» вы стаў ля ец ца 100 ба лаў 
па гра ма да знаў стве (без зда чы ЦТ па гэ тай дыс цып лі не, але дзве 
дру гія дыс цып лі ны да вя-
дзец ца зда ваць).

3. Пе ра мож цам (дып-
лом І сту пе ні) трэ ця га 
(аб лас но га, Мінск ага га-
рад ско га) эта пу рэс пуб-
лі кан скай алім пі я ды па 
гра ма да знаў стве, якія па-
сту па юць на спе цы яль нас-
ці, для якіх «Гра ма да знаў-
ства» вы зна ча на прад ме-
там пер ша га про філь на га 
іс пы ту, вы стаў ля ец ца 100 
ба лаў па гра ма да знаў-
стве (без зда чы ЦТ па гэ-
тай дыс цып лі не, але дзве 
дру гія дыс цып лі ны да вя-
дзец ца зда ваць).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Да вед ні кі для абі ту ры ен таў вы-
шэй шых, ся рэд ніх спе цы яль ных і 
пра фе сій на-тэх ніч ных на ву чаль ных 
уста ноў вы да вец тва «Вы шэй шая 
шко ла» па сту пі лі ў кні га ганд лё вую 
сет ку.

Да вед ні кі рых та ва лі ся з улі кам 
уне се ных у пра ві лы пры ёму ў ВНУ і 
ССНУ змя нен няў. У іх прад стаў ле на 
най больш поў ная ін фар ма цыя пра 
ўста но вы аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь з ары ен ці ро вач ным пла нам 
пры ёму і кош там на ву чан ня. Пры-
вод зяц ца звест кі аб пад рых тоў чых 
кур сах, спе цы яль нас цях і спе цы я лі-
за цы ях, тэр мі нах і фор мах на ву чан-
ня, ус туп ных іс пы тах, кон кур сах і 
мі ну ла год ніх пра хад ных ба лах.
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