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Стаўб цоў скі фі лі ял ММЗ сён-
ня — гэ та 36 гек та раў су час ных 
вы твор чых пло шчаў з ма гут ным 
ме та ла апра цоў чым аб ста ля ван-
нем, ад мі ніст ра цый ным кор пу сам, 
усёй не аб ход най са цы яль най інф-
ра струк ту рай. У рас па ра джэн ні 
ра бот ні каў за во да два ін тэр на ты 
на 790 мес цаў, дзве кра мы, з гус там 
аформ ле ная ста ло вая… Да рэ чы, 
і ста ло вая, і кра мы, па вод ле слоў 
па моч ні ка ды рэк та ра па вы ха ваў-
чай ра бо це і са цы яль ным раз віц-
ці Ві та ля ШАЛЬ КЕ ВІ ЧА, ка рыс та-
юц ца не бы ва лай па пу ляр нас цю 
не толь кі ся род за вад чан. Кож ныя 
вы хад ныя там па за яў ках жы ха роў 
Стоўб цаў пра хо дзіць то вя сел ле, 
то кар па ра тыў, то юбі лей.

Улас на фі лі ял мае 6 цэ хаў, 
асноў ныя з якіх — аў та мат на-
тэр міч ны і прэ са ва-галь ва ніч ны. 
Ін шыя цэ хі (энер га цэх, транс парт-
ны, ра монт на-ме ха ніч ны, учас так 
ра монт на-бу даў ні чых ра бот і дрэ-
ва ап ра цоў кі) за бяс печ ва юць ра-
бо ту асноў ных. У той жа час ме-
на ві та яны да лі маг чы масць прад-
пры ем ству па шы рыць вы пуск 

та ва раў на род на га спа жы ван ня і 
ін шай пра дук цыі, якая ка рыс та ец-
ца по пы там у на сель ніц тва.

Так, транс парт ны цэх мае лі цэн-
зію на пе ра аб ста ля ван не гру за ві коў 
ЗІЛ з бен зі на вы мі ру ха ві ка мі. На іх 
уста лёў ва юц ца ды зель ныя ма то-
ры, што да зва ляе зні зіць рас ход па-
лі ва амаль удвая! На ба зе та го ж 

транс парт на га цэ ха пра во дзіц ца 
аб слу гоў ван не і ра монт лег ка вых 
ма шын. З ад хо даў, які за ста юц ца 
ад вы твор час ці дэ та ляў для ру ха-
ві коў, атрым лі ва юц ца пры ваб ныя 
сек цыі ага ро джаў. Мож на тут на-
быць так са ма дзвяр ныя і акон ныя 
за ве сы. Па жа дан ні за каз чы ка 
прад пры ем ства га то ва вы ра біць і 
не стан дарт нае аб ста ля ван не.

«МЫ ГА НА РЫМ СЯ
СВА І МІ КАМ ПРЭ САР НЫ МІ 
СТАН ЦЫ Я МІ»

Ана толь Ва сіль е віч МОЛ ЧАН 
ста іць за стыр ном фі лі яла ААТ 
«Мін скі ма тор ны за вод» 11 га-
доў. Ме на ві та па яго іні цы я ты ве 
ў Стоўб цах пад час кры зі су, ка лі 
по пыт на асноў ную пра дук цыю 
ўпаў, з'я віў ся ўчас так кам прэ сар-

ных стан цый і зва рач ных агрэ-
га таў.

— Акра мя за бес пя чэн ня га-
лоў на га кан ве е ра ММЗ, мы су-
мес на з ЗАТ «Рэ ме за» з Ра га чо-
ва рас пра ца ва лі і асво і лі вы пуск 
ды зель ных він та вых кам прэ-
сар ных стан цый, — рас па вя дае 
Ана толь Мол чан. — Гэ ты агрэ-
гат — яр кі прык лад вы ка нан ня 
Дзяр жаў най пра гра мы па ім-
парт аза мя шчэн ні. Іль ві ная до ля 
кам плек ту ю чых вуз лоў і дэ та ляў 
у ім — ай чын най вы твор час ці. 
Стан цыі прай шлі не аб ход ныя 
вы пра ба ван ні і за па тра ба ва ны 
не толь кі на бе ла рус кім, але і 
на ра сій скім рын ку.

Па вод ле слоў на чаль ні ка кан-
струк тар ска га бю ро Ула дзі мі ра 
СТЭЛЬ МА ХА, клі ен там пра па ноў-
ва ец ца больш за 12 ві даў кам прэ-
сар ных стан цый пра дук цый нас цю 
ад 3 да 12 м 3/х в. Яны вель мі зруч-
ныя ў кі ра ван ні. У асноў ным пры-
мя ня юц ца для да рож на-бу даў ні чых 
ра бот. У лі ку па ста ян ных за каз чы-
каў — та кія буй ныя прад пры ем ствы, 
як «Бе ла русь ка лій», «Наф тан».

Ся род ін шых сур' ёз ных да сяг-
нен няў апош ня га ча су Ула дзі мір 
Стэль мах на зваў асва ен не вы пус ку 
за па сных час так для прад пры ем-
стваў аў та ма біль най га лі ны. Гэ тая 
пра дук цыя заў сё ды за па тра ба ва-
ная, што да зва ляе фі лі ялу пры-
кмет на па шы раць рын кі збы ту.

— А спе цы яль на для Мі ніс тэр-
ства па над звы чай ных сі ту а цы ях 
асво і лі но вую пе на ге не ры ру ю чую 
сіс тэ му са сціс ну тым па вет рам, — 
пра цяг вае на чаль нік кан струк тар-
ска га бю ро. — Як раз ця пер яна 
пра хо дзіць вы пра ба ван ні. У гэ тым 
пла не мы пер ша ад кры ва льні кі: 

ана ла гіч ных уста но вак у Бе ла ру-
сі ні хто не вы пус кае. Іх на огул ва 
ўсёй рэс пуб лі цы за куп ле на толь-
кі ча ты ры ці пяць. Пры мя ня юц ца 
яны пе ра важ на для ту шэн ня па-
жа ру на вя лі кай вы шы ні.

НО ВАЯ ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ — 
НО ВЫЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ

З'яў лен не 20 га доў та му ў 
аграр най Стаўб цоў шчы не буй-
но га пра мыс ло ва га прад пры-
ем ства, ві да воч на, пай шло 
на ка рысць эка но мі кі рэ гі ё на. 
Фі лі ял ста біль на пра цуе, пры-
но сіць ад чу валь ны пры бы так 
у ра ён ную каз ну. Гэ та спры яе 
раз віц цю і ўдас ка на лен ню са цы-
яль най інф ра струк ту ры го ра да. 
Так, по бач з прад пры ем ствам 

за вяр ша ец ца бу даў ніц тва пры-
го жай царк вы, як гры бы пас ля 
даж джу рас туць шмат па вяр хо-
ві кі. Гэ та свед чыць пра тое, што 
лю дзей пры ваб лі вае жыц цё і 
пра ца ў спа да рож ні ку Мін ска. 

Яшчэ больш пры ваб нас ці, пе-
ра ка на ны Ана толь Мол чан, го-
ра ду на дасць ад крыц цё за во да 
вы со ка дак лад на га, вы со ка-
тры ва ла га чы гун на га ліц ця, 
які ўзво дзіц ца на ба зе фі лі яла 
Мінск ага ма тор на га за во да. Гэ-
ты маш таб ны пра ект ува хо дзіць 
у дзя сят ку най больш важ ных ін-
вес ты цый ных пра ек таў Бе ла ру-
сі. У за клад цы кап су лы но вай 
су час най вы твор час ці ле тась 
удзель ні чаў прэм' ер-мі ністр Бе-
ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч.

— Бу даў ніц тва вя дзец ца ў дзве 
чар гі, — рас па вёў на чаль нік ад-
дзе ла ка пі таль на га бу даў ніц тва 
Ста ні слаў ЛАН КЕ ВІЧ. — Пла ну-
ец ца, што прад пры ем ства вый дзе 
на поў ную ма гут насць у 2017 го-
дзе. Там бу дзе вы раб ляц ца 50 ты-
сяч тон чы гун ных ад лі вак за год, 
што сэ ка но міць ка ля 25 міль ё наў 
до ла раў. Ма гут насць но ва га за во-
да да зво ліць не толь кі цал кам за-
крыць унут ра ныя па трэ бы кра і ны, 
але і па стаў ляць чы гун ныя вы ра бы 
на экс парт. Ужо сён ня ці ка васць 
пра яў ля юць за каз чы кі з Гер ма-
ніі і Поль шчы. Па куль жа ММЗ 
атрым лі вае чы гун ныя ад ліў кі для 
вы твор час ці ру ха ві коў з Мінск ага 
трак тар на га за во да, а так са ма ад 
ра сій скіх і ін шых па стаў шчы коў.

Пер шую ж пар тыю ай чын на га чы-
гун на га ліц ця для ма то ра бу да ван ня 
пла ну ец ца атры маць ужо ў пер шым 
квар та ле на ступ на га го да.

— Ня ма су мнен няў, што пра-
дук цыя бу дзе вы со кай якас ці, — 
сцвяр джае на мес нік на чаль ні ка 
ад дзе ла ка пі таль на га бу даў ніц-
тва Па вел ЯРА ХА ВЕЦ. — Ужо за-
клю ча ны да га во ры на ім парт нае 
вы со ка тэх на ла гіч нае лі цей нае аб-
ста ля ван не з ня мец кі мі і італь ян скі-
мі фір ма мі. Яго па стаў ка пач нец ца 
ўжо ў снеж ні. Акра мя та го, бу даў-
ніц тва но ва га за во да га ран туе як 
мі ні мум 1000 пра цоў ных мес цаў.

На дзея ДРЫ ЛА,
Алена ДАЎЖАНОК,

фота Любові БЯЛЯЕВАЙ.
УНП600827822

Знак якас ціЗнак якас ці  �� Стаўб цоў скі фі лі ял ААТ «Мін скі ма тор ны за вод» ад зна чае 20-га до вы юбі лей

МА ГУТ НЫ РУ ХА ВІК
Пер шыя дэ та лі для ды зель ных ру ха ві коў стаўб цоў-
скі фі лі ял Мінск ага ма тор на га за во да па чаў вы пус-
каць 31 лі пе ня 1993 го да. І па спя хо ва гэ та пра цяг вае 
ра біць вось ужо на пра ця гу двух дзе ся ці год дзяў. 
Сён ня асар ты мент пра дук цыі на ліч вае ка ля 1,5 ты-
ся чы най мен няў. Ра зам з тым з кож ным го дам ка-
лек тыў прад пры ем ства асвой вае ўсё но выя і но выя 
на прам кі дзей нас ці.

Фі лі ял ААТ «ММЗ» у Стоўб цах вы пус кае:Фі лі ял ААТ «ММЗ» у Стоўб цах вы пус кае:

�� пе ра соў ныя і ста цы я нар ныя він та выя кам прэ сар ныя стан-
цыі з пры ва дам ад ды зе ля і элект ра пры ва дам;
�� ды зель-ге не ра тар ныя ўста ноў кі;
��за па сныя част кі да ды зель ных ру ха ві коў Мінск ага ма тор-

на га за во да;
��та ва ры на род на га спа жы ван ня;
��на вяс ное аб ста ля ван не.

...і аказ вае раз на стай ныя па слу гі:...і аказ вае раз на стай ныя па слу гі:

��тэр ма апра цоў ка ме та лаў;
��галь ва ніч нае па крыц цё;
��ра монт на-бу даў ні чыя ра бо ты і дрэ ва ап ра цоў ка;
��транс парт ныя па слу гі;
��энер га па слу гі.

Па пы тан нях на быц ця пра дук цыі і ака зан ня па слуг Па пы тан нях на быц ця пра дук цыі і ака зан ня па слуг 
звяр тай це ся ў ад дзел збы ту:звяр тай це ся ў ад дзел збы ту:

Тэ ле фо ны: 8 (01717) 5-61-02; 8 (01717) 5-74-22; 8 (029) 101-94-09; 
Факс: 8 (01717) 5-74-22; E-maіl: sbyt@fіlіal-mmz.belhost.by

www.fіlіal-mmz.belhost.bywww.fіlіal-mmz.belhost.by

Він ша ван не ад ды рэк та ра фі лі яла Мінск ага 
ма тор на га за во да Ана то ля МОЛ ЧА НА:

«Ад ду шы він шую наш цу доў ны ка лек тыў 
з сур' ёз ным юбі ле ем. Удзяч ны кож на му з 1387 
ра бот ні каў за не ацэн ны ўклад у раз віц цё прад-
пры ем ства. Асоб ныя сло вы па дзя кі хо чац ца вы-
ка заць тым, хто ста яў у вы то каў бу даў ніц тва фі-
лі яла, га на ро вым ве тэ ра нам. Ся род іх Ар кадзь 
Пят ро віч Доў гі, Ула дзі мір Ва сіль е віч Пят ро віч, 
Ва сіль Ва сіль е віч Хо лад, Аляк сандр Сця па на віч 
Са ра кач і мно гія ін шыя. Ня ма ла на прад пры ем-
стве і ся мей ных ды нас тый: Ту ма но ві чы, Рой кі, 
Ку ры лы... Зы чу ка ле гам, каб іх ні ко лі не пад во-
дзі ла зда роўе, а з пра цы заў сё ды ча ка лі лю бі мыя 
лю дзі».

Ле тась ка лек тыў фі лі яла Мінск ага 
ма тор на га за во да за няў 1 мес ца ся род 
пра цоў ных ка лек ты ваў пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў Стаўб цоў ска га ра ё на. Но вы мік ра ра ён
і пра ва слаў ная царк ва

ў Стоўбцах.

Бу даў ніц тва лі цей на га цэ ха но ва га за во да бу дзе скон ча на да чэр ве ня 2014 го да.
Зле ва на пра ва: на мес нік на чаль ні ка АКБ фі лі яла Па вел ЯРА ХА ВЕЦ,

на чаль нік АКБ фі лі яла Ста ні слаў ЛАН КЕ ВІЧ.

На збор цы кам прэ сар най стан цыі для да рож ных служ баў На збор цы кам прэ сар най стан цыі для да рож ных служ баў 
і бу даў ні чых ар га ні за цый. і бу даў ні чых ар га ні за цый. Зле ва на пра ва:Зле ва на пра ва: Ігар БА РЫ СЕН КА, Ігар БА РЫ СЕН КА,

Юрый ПА РХІ МО ВІЧ, Аляк сандр ПЕТ РА ЧЭН КА.Юрый ПА РХІ МО ВІЧ, Аляк сандр ПЕТ РА ЧЭН КА.

НЕ СУ ПА ДЗЕН НЕ 
ПРЫН ЦЫ ПАЎ

Аб чым там спра ча лі ся? У Ал ма ты 
раз гар ну ла ся га ра чая дыс ку сія ва кол 
тэ мы, якая не да свед ча на му ча ла ве-
ку ма ла што ска жа — па ды хо даў да 
вы ка ры стан ня прын цы паў вы чар пан-
ня пра воў на та вар ныя зна кі. Гу чыць 
дып ла ма тыч на, але па гэ тай лі ніі па-
між тры ма кра і на мі акрэс лі лі ся іс тот-
ныя ра зы хо джан ні. У Бе ла ру сі, як і ў 
Ра сіі, пры зна ец ца на цы я наль ны прын-
цып вы чар пан ня пра воў пра ва ўлас ні ка 
та ва ру. Гэ та зна чыць, што без зго ды 
за меж на га вы твор цы яго пра дук цы яй 
ін шым нель га ганд ля ваць на тэ ры то рыі 
кра і ны. А вось у Ка зах ста не дзей ні чае 
між на род ны прын цып: лю бы ах вот ны 
мо жа за во зіць ім парт ныя та ва ры без 
улі ку мер ка ван ня за меж на га пра ва-
ўлас ні ка. Га лоў нае, каб та ва ры не бы лі 
пад роб кай, ме лі ўсе не аб ход ныя ха-
рак та рыс ты кі ары гі наль най пра дук цыі. 
Іс нуе яшчэ і рэ гі я наль ны прын цып.

Ча му кож ная кра і на тры ма ец ца за 
свой прын цып? Рэ зо ны на ступ ныя. 
Мінск не хо ча, каб з Ка зах ста на, ку ды 
кож ны мо жа па ім пар це за во зіць лік від-
ны та вар, той праз Ра сію па стаў ляў ся ў 
Бе ла русь — ня ма ўжо мыт ных ме жаў. 
Апош нім ча сам за не па ко е насць Мін-
ска вы клі ка юць звест кі з Маск вы пра 
тое, што там усё час цей афі цый ныя 
асо бы, у пры ват нас ці, прад стаў ні кі Фе-
дэ раль най ан ты ма на поль най служ бы, 
вы сту па юць за ўка ра нен не між на род-
на га прын цы пу. Звы чай на яго пры хіль-
ні кі спа сы ла юц ца на ЗША і Япо нію, дзе 
та кі па ды ход пры но сіць плён. Ад нак 
прад стаў нік Ра сіі Да ні іл Фе дар коў звяр-
нуў на канферэнцыю ўва гу на тое, што 
ЗША і Япо нія вы сту па юць за між на род-
ны прын цып зу сім не вы пад ко ва. Ён 
уклю ча ец ца толь кі та ды, ка лі ім гэ та 
вы гад на. А ка лі не, то ад ра зу ўвод зяц-
ца роз ныя аб ме жа ван ні, уз вод зяц ца 

бар' е ры на шля ху не па жа да ных за меж-
ных та ва раў, якія на зы ва юць «шэ рым» 
ці па ра лель ным ім пар там.

Са мы, ба дай, важ кі ар гу мент тых ра-
сі ян, якія не ба чаць шко ды ад пе ра ме ны 
прын цы паў у тым, што ім парт ныя та ва-
ры знач на па тан не юць. Ад нак кан чат ко-
вае ра шэн не па гэ тым пы тан ні ў Крам лі 
па куль так і не пры ня тае. Да хо дзяць 
звест кі, што пер шы на мес нік стар шы ні 
ўра да Ра сіі Ігар Шу ва лаў на спе цы яль на 

склі ка най на ра дзе пад тры маў зняц це 
за ба ро ны на па ра лель ны ім парт. Ад нак 
мі ніс тэр ствы эка на міч на га бло ку лі чаць, 
што зя лё нае свят ло «шэ ра му» ім пар ту 
іс тот на зні зіць ін вес ты цыі ў вы твор часць 
кра і ны. Пы тан не на бы ло та кую ак ту аль-
насць, што яго мяр ку ец ца раз гле дзець 
на на ра дзе ў стар шы ні ўра да Дзміт рыя 
Мядз ве дзе ва, а за тым, маг чы ма, у прэ-
зі дэн та Ула дзі мі ра Пу ці на.

ТРА ЯН СКІ КОНЬ УЖО Б'Е 
КА ПЫ ТА МІ

Амаль што ўсе прад стаў ні кі Ра сіі 
ў той ці ін шай сту пе ні ка за лі пра вы-
клі кі ў вы пад ку да лу чэн ня да Мыт на-
га са ю за но вых кра ін, у пер шую чар гу 
Кыр гыз ста на і Та джы кі ста на. Так, ім 
член ства ў Мыт ным са ю зе пры ня се іс-
тот ныя эка на міч ныя і геа па лі тыч ныя 
пе ра ва гі. А вось ра сі я нам, бе ла ру сам 
і ка зах стан цам — но выя праб ле мы. І 
га лоў ная — не да стат ко вая ахо ва ме-
жаў па тэн цый ных но вых чле наў. Яны 
і сён ня да ступ ныя для кант ра бан ды, 
ажыц цяў лен ня шэ рых схем ім пар ту. 

Пра ад ну з та кіх рас ка за лі на кан фе-
рэн цыі: пра тое, як мож на без асаб-
лі вых па ру шэн няў пе ра мяс ціць праз 
мя жу вя лі кія пар тыі ім парт ных, пе ра-
важ на кі тай скіх, та ва раў.

На мя жы Ка зах ста на і Кыр гыз ста на 
ёсць ці ка вы пункт. У пэў ны час да яго з 
кыр гыз стан ска га бо ку з'яў ля юц ца не-
каль кі цяж ка за гру жа ных фур. Як раз 
на тое мес ца, дзе са бра лі ся не каль-
кі сот няў мяс цо вых жы ха роў. Іх мо жа 
быць 500, а мо жа і 1500 — у за леж нас ці 
ад коль кас ці і ва гі пры ве зе на га гру зу 
ў фу рах. Як рас ка за лі маск ві чы, гэ ты 
на тоўп дзей ні чае да во лі ар га ні за ва на і 
апе ра тыў на. Та ва ры ху цень ка раз мяр-
коў ва юц ца па пад рых та ва ных за га дзя 
па ке тах ці мяш ках: пры клад на па 50 кг 
на ад на го ча ла ве ка. Не ўза ба ве люд-
ская плынь на кі роў ва ец ца на тэ ры то-
рыю Ка зах ста на.

— Што ў мяш ках?
— Аса біс тыя рэ чы для ўлас на га ка-

ры стан ня.
Вя до ма, та кі груз не аб клад ва ец ца 

мыт ны мі пош лі на мі. Але вось што ха-

рак тэр на, як пад крэс лі ва лі маск ві чы, 
«аса біс тыя рэ чы» без пра ма рудж ван-
ня так са ма ар га ні за ва на і апе ра тыў на 
гру зяц ца ў кан тэй не ры но вых фур, а 
мяс цо выя жы ха ры за па слу гу атрым-
лі ва юць пэў ныя су мы гро шаў. Свой 
рас каз маск ві чы пад ма ца ва лі фо та-
здым ка мі, на якіх быў ад люст ра ва ны 
ўвесь пра цэс гэ тай не скла да най ганд-
лё ва-ім парт най апе ра цыі. На дум ку 
аў та раў гэ та га ма тэ ры я лу, та кіх мес-
цаў пе ра вал кі кі тай скіх та ва раў не ад-
но на пра цяг лай ка зах стан скай мя жы, 
якая ад на ча со ва з'яў ля ец ца і мя жой 
Мыт на га са ю за. І дзе, у якім го ра дзе 
Ра сіі ці Бе ла ру сі ўсплы вуць гэ тыя та-
ва ры, мож на толь кі зда гад вац ца. Та му 
ра сі ян хва люе, што апош нім ча сам (па 
іх звест ках) плынь та кім чы нам пе ра-
су ну та га та ва ру, ня рэд ка пад ро бак 
вы со кай якас ці, знач на па вя лі чы ла-
ся. І, зноў жа па сло вах ра сі ян, сён ня 
мож на за ка заць лю бую пар тыю лю бо-
га та ва ру, які та бе ў да моў ле ны тэр-
мін пры вя зуць на мя жу з Ка зах ста нам, 
дзе бу дуць ча каць 500, а мо жа і 1500 
мяс цо вых жы ха роў.

ЦЫ ГА РЭТ НАЯ 
КАНТ РА БАН ДА НАД ЗВЫ ЧАЙ 
ПРЫ БЫТ КО ВАЯ

На кан фе рэн цыі пра гу чаў пра гноз: 
вя лі кая ве ра год насць на плы ву праз Ка-
зах стан з су сед ніх кра ін кант ра банд-
на га ты ту ню. На ступ ствы та ко га не ле-
галь на га ганд лю мо гуць быць да во лі 
не бяс печ ны мі. Атры ма ныя ве лі зар ныя 
срод кі час та на кі роў ва юц ца на фі нан са-
ван не ар га ні за ва най зла чын нас ці і што 
асаб лі ва не па жа да на — на пад трым ку 
між на род на га тэ ра рыз му, у тым лі ку і 
сум на вя до май «Аль Кай ды». На прык-
лад, адзін з яе бы лых рэ гі я наль ных лі-
да раў М. Бель мох тар на ват атры маў 
мя нуш ку «міс тэр Маль ба ра» (ад наз вы 
аме ры кан скіх цы га рэт Marlboro). Зай-
ма лі ся і, маг чы ма, зай ма юц ца і ця пер 
кант ра бан дай цы га рэт асоб ныя па лес-
цін скія ар га ні за цыі, гра шы ла гэ тым і Ір-
ланд ская Рэс пуб лі кан ская Ар мія (ІРА). 
На ла джа на кант ра бан да цы га рэт і ў 
ЗША, кра і нах За ход няй Еў ро пы, Аф-
ры цы і інш.

Ма ты ва цыя зла чын на га біз не су ба-
наль ная — вель мі вя лі кія і да во лі лёг-
кія гро шы. На кан фе рэн цыі пра гу ча лі 
та кія ліч бы: кант ра бан да ад ной ка роб кі 
(50 бло каў) цы га рэт пры но сіць «на вар» 
$1766, фур го на — $78500, кан тэй не ра 
— $1570000! Ад куль та кія пры быт кі? 
Кант ра банд ныя цы га рэ ты пра да юц ца 
па ца не ні жэй за рын ка вую, а та му хут-
ка ра зы хо дзяц ца на ват ся род лю дзей 
з ніз кі мі за роб ка мі. Кант ра бан дыс ты 
сён ня пра па ну юць са мыя вя до мыя 
між на род ныя га тун кі цы га рэт на пры-
ваб ных умо вах. Трэць што га до ва га су-
свет на га экс пар ту ты ту ню пры па дае на 
кант ра бан ду, пры быт кі ад яе вы мя ра-
юц ца міль яр да мі до ла раў.

ЧЫМ ПА ГРА ЖА ЮЦЬ 
КАНТ РА ФАКТ І «ШЭ РЫ» 
ІМ ПАРТ?

Як ад зна чыў Аляк сей Па по ві чаў, 
вы ка наў чы ды рэк тар не ка мер цый най 
ар га ні за цыі «РусБ рэнд», якая аб' яд ноў-
вае вы твор цаў фір мен ных ганд лё вых 
ма рак у Ра сіі, ва ўмо вах эка на міч на-
га кры зі су шэ ра го выя спа жыў цы імк-
нуц ца да мак сі маль най эка но міі, што 
ства рае вель мі спры яль ныя ўмо вы для 
вы твор час ці і рас паў сюдж ван ня кант-
ра фак ту. На га да ем, кант ра факт— гэ та 
но вы пра дукт, які ство ра ны на асно ве 
іс ну ю ча га ары гі на ла. А пра сцей ка жу-

чы — пад роб ка. Сён ня на ву чы лі ся пад-
раб ляць амаль усё, што ка рыс та ец ца 
по пы там. «Фір мо выя» рэ чы з азі яц кіх 
кра ін па тан ных цэ нах па-ра ней ша му 
зна хо дзяць сва іх па куп ні коў, бо кант-
ра факт па знеш нім вы гля дзе, ды зай не 
ча сам вель мі скла да на ад роз ніць ад 
ары гі на ла. Зра зу ме ла, вы твор часць 
пад ро бак не за кон ная. Ад нак пра га 
на жы вы ро біць сваё, і свет поў ніц ца 
са мым раз на стай ным кант ра фак там. 
Аляк сей Па по ві чаў упэў не ны ў тым, 
што сён ня для нас важ на аб' яд наць 
на ма ган ні з ка ле га мі Ка зах ста на і Бе-
ла ру сі на ўзроў ні не ка мер цый ных ар-
га ні за цый і аба ра ніць спа жыў цоў ад 
ня якас най, а ча сам не бяс печ най кант-
ра факт най пра дук цыі.

Да рэ чы, у Ра сіі да сяг ну ты знач ныя 
зру хі. Ка лі ў 2000 го дзе ўзро вень кант-
ра факт най пра дук цыі ў пэў ных та вар-
ных гру пах да ся гаў 60%, то ця пер гэ ты 
па каз чык у цэ лым зні зіў ся да 10-15%, а 
па асоб ных та ва рах ён яшчэ ні жэй. Але 
ўсё роў на стра ты ад рас паў сюдж ван-
ня кант ра фак ту ве лі зар ныя — да $30 
млрд што год. Сі ту а цыя ка лі і па ляп ша-
ец ца, то вель мі ма руд на.

Не спры яе раз віц цю эка но мі кі кра ін 
«трой кі» і па ра лель ны ім парт. Ён да-
во лі час та ўяў ляе са бой за меж ны, так 
зва ны сто ка вы, ці, інакш ка жу чы, за-
ля жа лы та вар. Кі раў нік «Русб рэн да» 
пра па на ваў у рам ках Еў ра зій скай эка-
на міч най ка мі сіі ства рыць спе цы яль-

ны дэ парт амент, які б рэ гу ля ваў усе 
пы тан ні ахо вы пра воў гас па да роў ін-
тэ ле кту аль най улас нас ці, вы твор цаў 
фір мен ных ганд лё вых ма рак. Пы тан не 
гэ та асаб лі ва ак ту аль нае ў свят ле маг-
чы ма га па шы рэн ня Са ю за.

Не га тыў ныя на ступ ствы рас паў-
сюдж ван ня не за кон на га ганд лю ў Мыт-
ным са ю зе ві да воч ныя. Гэ та ў пер шую 
чар гу зні жае ін вес ты цыі ў эка но мі ку, бо 
пра сцей за во зіць та ва ры па шэ рых схе-
мах ці кант ра банд на, чым на ладж ваць 
вы твор часць на но вым мес цы, ства-
раць пра цоў ныя мес цы. «Шэ ры» ім пар-
цёр па ра зі туе на вы ні ках пра цы афі-
цый ных дыс трыб' ю та раў, бо ён не ня се 
амаль ані я кіх вы дат каў на рэ кла му, не 

ўдзель ні чае ў «рас крут цы» брэн да, яго 
па пу ля ры за цыі на рын ку, не зай ма ец ца 
ад крыц цём мес цаў ганд лю, на ладж-
ван нем га ран тый на га і сэр віс на га аб-
слу гоў ван ня, ска жам, скла да най бы-
та вой тэх ні кі і г. д. «Шэ ры» ім пар цёр 
пры хо дзіць на пад рых та ва ную гле бу 
і мае маг чы масць пра да ваць ана ла-
гіч ныя та ва ры па больш пры ваб ных 
цэ нах, яму не па трэб ны праз рыс тыя 
ўмо вы пра цы. .

Ды і да «шэ рых» та ва раў, як ад зна-
ча юць экс пер ты, ня хай і ары гі наль най 
вы твор час ці, ча сам уз ні ка юць пы тан ні 
па іх якас ці, бо яна з-за ўмоў і тэр мі наў 
за хоў ван ня, спо са баў да стаў кі мо жа 
част ко ва страч вац ца. Звы чай на «шэ-
рыя» ім пар цё ры на бы ва юць та ва ры, 
тэр мін вы ка ры стан ня якіх хут ка за кан-
чва ец ца. За гэ та да ец ца ве лі зар ная 
зніж ка, бо вы твор цам і рэа лі за та рам 
вы гад на «скід ваць» вя лі кія пар тыі, якія 
яны мо гуць не па спець рас пра даць да 
за кан чэн ня тэр мі ну год нас ці. Так са ма 
та ва ры на бы ва юц ца ў хо дзе так зва ных 
пра мак цый, якія ма юць мэ тай про даж 
са знач ны мі зніж ка мі ў мэ тах пры цяг-
нен ня ўва гі но вых па куп ні коў, у кра і нах 
з больш ніз кі мі цэ на мі на гэ тыя та ва ры, 
на прык лад, у Араб скіх Эмі ра тах.

ДЫЯ ЛОГ — ГЭ ТА ТОЕ, 
ШТО ТРЭ БА

Аль берт Та і паў, стар шы ня аса цы я цыі 
аба ро ны і ахо вы фір мо вых най мен няў 
і та вар ных зна каў «Бел Брэнд» лі чыць, 
што аба ро на на цы я наль ных брэн даў у 
Бе ла ру сі ста но віц ца пы тан нем на цы я-
наль най бяс пе кі кра і ны. Асаб лі ва гэ та 
ты чыц ца спроб па ста вак кантрафакт-

ных зап час так для па трэб аба ро ны, 
аў та сэр ві су, ле каў і г. д. Ства рэн не 
Мыт на га са ю за пры му сі ла Бе ла русь і 
яе па плеч ні каў па са ю зе ў час су стрэ чы 
ў Ал ма ты па-но ва му зір нуць на мно гія 
эка на міч ныя праб ле мы. Та му важ ным 
вы ні кам кан фе рэн цыі ста ла да лу чэн не 
«Бел Брэн да» да па гад нен ня аб раз віц ці 
не ка мер цый на га парт нёр ства ў га лі не 
аба ро ны пра воў на аб' ек ты ін тэ ле кту-
аль най улас нас ці, якое бы ло пад пі са на 
яшчэ 11 лю та га 2010 го да ў Маск ве ў 
рам ках Мыт на га са ю за па між «Са друж-
нас цю вы твор цаў фір мен ных ганд лё вых 
ма рак у Ра сіі («РусБ рэнд») і Ка зах стан-
скай аса цы я цыі ўла даль ні каў та вар ных 
зна каў («КазБ рэнд»).

На дум ку Аль бер та Та і па ва, ужо 
не да стат ко ва толь кі на ўзроў ні кі раў ні-
коў дзяр жаў вы ра шаць ін тэ гра цый ныя 
пра цэ сы. Ёсць вя лі кая не бяс пе ка паў-
та рыць лёс асоб ных па пя рэд ніх рэ гі я-
наль ных утва рэн няў. Та му адзі ны шлях 
па збег нуць гэ та га — умець дзяр жаў ным 
струк ту рам і біз не су да маў ляц ца па між 
са бой на ўзроў ні парт нёр ства. На ды шоў 
час ра шу чых прак тыч ных кро каў у кі-
рун ку зблі жэн ня па зі цый кра ін — чле наў 
ін тэ гра цый най су поль нас ці.

— Дыя лог — той шлях, які мо жа да-
па маг чы нам у вы ра шэн ні мно гіх пы тан-
няў, з які мі су ты ка юц ца сён ня кра і ны 
«трой кі». Мы на стро е ны на тое, каб пра-
па на ваць кі раў ні кам дзяр жаў і ўра даў 
рас пра ца ваць на дзей ныя ме ха ніз мы і 
ін стру мен ты аба ро ны на шых вы твор цаў 
ад ня доб ра сум лен ных кан ку рэн таў, — 
га во рыць Аль берт Та і паў.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.
Мінск — Ал ма ты
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Мыт ны са юз: но выя вы клі кіМыт ны са юз: но выя вы клі кі  ��

Аль берт ТА І ПАЎ: «АБА РО НА БЕЛАРУСКІХ БРЭН ДАЎ 
СТА НО ВІЦ ЦА ПЫ ТАН НЕМ НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ БЯС ПЕ КІ КРА І НЫ»

Не так шмат ча су мі ну ла з дня за сна ван ня Мыт на га са ю за. Ра зам з яго 
бес пя рэч ны мі пе ра ва га мі да юць аб са бе знаць і праб ле мы, у пры ват-
нас ці, ад сут насць паў на цэн на га агуль на га рын ку та ва раў і па слуг, з-за 
ча го ў пэў най сту пе ні сё ле та на зі ра ец ца зні жэн не ўза ем на га та ва ра зва-
ро ту па між Бе ла рус сю, Ка зах ста нам і Ра сі яй. Вя до ма, у кож най кра і ны 
свае па ды хо ды да ад стой ван ня на цы я наль ных эка на міч ных ін та рэ саў і 
свае важ кія ар гу мен ты на тое. Ад на з уз нік шых праб лем агуль на га для 
«трой кі» ха рак та ру — аба ро на ін тэ ле кту аль най улас нас ці на тэ ры то-
рыі са ю за. Для Бе ла ру сі гэ та яшчэ і аба ро на ай чын ных вы твор цаў ад 
ня доб ра сум лен ных кан ку рэн таў. Пра тое, што та кая не бяс пе ка іс нуе, 
«Звяз да» не ад ной чы пі са ла. Вось і чар го вы раз уз нік ла сур' ёз ная на го-
да за кра нуць гэ ту тэ му. На ша га ка рэс пан дэн та за пра сі лі ў Ал ма ты на 
між на род ную кан фе рэн цыю па ак ту аль ных пы тан нях аба ро ны пра воў 
ула даль ні каў та вар ных зна каў у ме жах Мыт на га са ю за.

Кант ра бан да ад ной ка роб кі (50 бло каў) цы га рэт 
пры но сіць «на вар» $1766, фур го на — $78500, 
кан тэй не ра — $1570000!

«Шэ ры» ім пар цёр 
па ра зі туе на вы ні ках 
пра цы афі цый ных 
дыс трыб' ю та раў.
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