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ВЫ СО КI 
ТА ВА РА АБА РОТ 

«Сма лен ская воб ласць зай-
мае вы ключ нае геа гра фiч нае 
ста но вi шча, — сцвяр джае Iгар 
Ско бе леў, на мес нiк гу бер на та-
ра Сма лен скай воб лас цi. — Яна 
раз ме шча на на пе ра кры жа ван-
нi асноў ных транс парт ных шля-
хоў, якiя iдуць з цэнт ра Ра сii ў 
Бе ла русь i кра i ны Бал тыi, у кра-
i ны Ус ход няй i Цэнт раль най Еў-
ро пы, а так са ма з паў ноч на га 
за ха ду на поў дзень Ра сii. Мы 
мя жу ем з Ма гi лёў скай i Вi цеб-
скай аб лас ця мi, якiя ады гры ва-
юць клю ча вую ро лю ў раз вiц цi 
знеш не эка на мiч най дзей нас цi 
на шай воб лас цi». Тым больш 
што сма лян уво гу ле скла да-
на на зваць iн ша зем ца мi: там 
нор ма бе ла рус ка-рус кая сям'я. 
Сам на мес нiк гу бер на та ра, як 
вы свет лi ла ся, ка рэн ны бе ла рус. 
Па яго сло вах, ад мi нiст ра цыя 
Сма лен скай воб лас цi ак тыў на 
пад трым лi вае ра сiй ска-бе ла-
рус кую iн тэ гра цыю: «На тэ ры-
то рыi на шай воб лас цi дзей нi ча-
юць больш за 80 ар га нi за цый з 
бе ла рус кiм ка пi та лам. Бе ла русь 
з'яў ля ец ца най буй ней шым ганд-
лё вым парт нё рам Сма лен скай 
воб лас цi, ува хо дзiць у дзя сят-
ку кра iн — най буй ней шых ганд-
лё вых парт нё раў i зай мае там 
пер шае мес ца. Знеш не ганд лё-
вы аба рот у до ла рах ЗША склаў 
за 2012 год 1,637 млрд. Гэ та 
больш за па ло ву ўся го та ва ра-
аба ро ту воб лас цi. Пры чым гэ та 
больш, чым у 2011-м, пры клад-
на на 20%. Агуль ны аб' ём та-
ва раў, на кi ра ва ных у Бе ла русь 
у 2012 го дзе, склаў 478,5 млн 
до ла раў. З Бе ла ру сi ў 2012 го-
дзе да нас прый шло iм пар ту 
на су му 1,158 млрд до ла раў. 
Гэ та амаль 63% уся го iм пар-
ту». Да рэ чы, экс парт у Бе ла русь 
скла да ец ца з ма шын, аб ста ля-
ван ня, транс парт ных срод каў, 
чор ных i ка ля ро вых ме та лаў i хi-
мiч най пра дук цыi. Наш iм парт 
мае та кую струк ту ру: ма шы ны, 
аб ста ля ван не, хар чо выя та ва-
ры, сель ска гас па дар чая сы ра-
вi на i хi мiч ная пра дук цыя.

ЗДА РО ВАЯ 
КАН КУ РЭН ЦЫЯ 

Ула дзi мiр Ар хi пен каў, прэ зi-
дэнт Сма лен скай ганд лё ва-пра-
мыс ло вай па ла ты, па цвяр джае 
сур' ёз насць ста сун каў з на шай 
кра i най тым, што «з усi мi ганд-
лё ва-пра мыс ло вы мi па ла та мi 
рэ гi ё наў Бе ла ру сi за клю ча ны 
па гад нен нi, якiя на са мрэч на-
поў не ны кан крэт ны мi спра ва мi». 
На дум ку кi раў нi ка па ла ты, тая 
коль касць прад пры ем стваў, якiя 
ство ра ны су мес на, — гэ та вы нiк 
уза ем на вы гад най дзей нас цi Бе-
ла ру сi i Сма лен скай воб лас цi. 
Асоб на Ула дзi мiр Ар хi пен каў ад-
зна чыў, што «пяць га доў та му 
мы ства ры лi ў Сма лен ску Аса-
цы я цыю ганд лё ва-пра мыс ло вых 
па лат Пры дняп роўя. Сён ня яна 
аб' яд ноў вае 18 рэ гi ё наў Ра сii, 
Бе ла ру сi i Укра i ны. Па куль яна 
вы кон вае больш iн фар ма цый-
ную функ цыю, але мы iмк нём ся 
рэа лi зоў ваць пэў ныя пра ек ты». 
Вiк тар Ка жэў нi каў, на чаль нiк дэ-
парт амен та эка на мiч на га раз-
вiц ця Сма лен скай воб лас цi, тлу-
ма чыць эфек тыў нае су пра цоў-
нiц тва яшчэ i тым, што эка но мi кi 
Сма лен скай воб лас цi i Бе ла ру сi, 
асаб лi ва пры гра нiч ных ра ё наў, 
па струк ту ры па доб ныя. «Гэ та 
спры яе як ка а пе ра цыi прад-
пры ем стваў, так i кан ку рэн цыi 
пэў ных та ва ра вы твор цаў. Але 
гэ та зда ро вая кан ку рэн цыя. 
Заў сё ды ўзнi кае пы тан не на-
конт кан ку рэн цыi па мiж кра i на-
мi з роз ным кош там фак та раў 
вы твор час цi, а тут гэ та га ня ма. 

Умо вы са праў ды па доб ныя», — 
за пэў нi вае чы ноў нiк. У якас цi 
пры кла ду ён пры во дзiць не каль-
кi су мес ных пра ек таў: «Вы твор-
часць ха ла дзiль нi каў «Ат лант» 
на ба зе ААТ «Ай сберг», збор ка 
трак та роў «Бе ла рус» на ААТ 
«Смалс пец тэх». Акра мя та го, 
збi ра ем ся бу да ваць птуш ка-
фаб ры ку ў Кар ды маў скiм ра ё не 
з да па мо гай бе ла рус ка га прад-
пры ем ства ААТ «Сер ва люкс». 
Хо чам ства рыць вы ста вач ны 
цэнтр «За бу до ва» для про да жу 
буд ма тэ ры я лаў».

ПРЫ ЦЯ ГАЛЬ НЫЯ 
ЎМО ВЫ 

Ча мусь цi яны не на на шым 
ба ку. Ге надзь Якаў леў, пер шы 
на мес нiк на чаль нi ка дэ пар-
т амен та Сма лен скай воб лас цi 
па пра мыс ло вас цi, транс пар це i 
да рож най гас па дар цы, ад каз ва-
ю чы на пы тан не «Звяз ды» аб 
тым, цi ства ра юць сма лен скiя 
прад пры маль нi кi вы твор час цi ў 
Бе ла ру сi, па ве да мiў: «На роз-
ных эта пах на ша га ўза е ма дзе-
ян ня бы лi роз ныя ўмо вы гас-
па да ран ня ў дзвюх кра i нах. I 
гэ та паў плы ва ла на коль касць 
су мес ных прад пры ем стваў, 
якiя з'яў ля лi ся на пэў ным эта пе 
ў той цi iн шай кра i не. Сён ня ў 
нас ка ля 80 су мес ных прад пры-
ем стваў. А на тым ба ку (у Бе ла-
ру сi. — Аўт.) мы мо жам ска заць 
толь кi аб 3—5 прад пры ем ствах, 
бо ўмо вы гас па да ран ня на ра-
сiй скiм ба ку больш пры ця галь-
ныя для вя дзен ня бiз не су».

ВЫ ВАЗ КА ПI ТА ЛУ 
Ў БЕ ЛА РУСЬ?

I гэ та не адзi ная праб ле ма. 
Ге не раль ны ды рэк тар ТАА «Гло-
ман», якое зай ма ец ца бу даў нi-
чай вы твор час цю, Iван Яку шаў 
кан ста туе цяж кас цi пры су пра-
цоў нiц тве з бе ла рус кi мi ка ле га-
мi ў за ка на даў стве: «Сi ту а цыя 
з па лi ты кай улi ку ПДВ пры экс-
пар це ў Бе ла русь вель мi пу-
жае мно гiя кам па нii ся рэд ня га i 
ма ло га бiз не су. Мы ра зу ме ем, 
што ка лi мы пра цу ем з Ра сi яй, 
а част ку та ва раў цi па слуг экс-
пар ту ем у Бе ла русь, то по тым 
ма ем пад атко выя пра вер кi. Тут 
трэ ба да пра ца ваць яшчэ. Мо жа 
быць, мож на ства рыць на ба зе 
Сма лен скай воб лас цi ней кую 
сва бод ную эка на мiч ную пра-
сто ру, дзе мы не бу дзем кам-
пен са ваць ПДВ, а ў Бе ла ру сi 
не бу дуць пла цiць пры пра цы 
са сма лен скi мi кам па нi я мi. Та-
ды мы вель мi моц на зме нiм 
сi ту а цыю з та ва ра аба ро там». 
У той жа час Iван Яку шаў «па-
скар дзiў ся» на да во лi хiт рую i 
эфек тыў ную пра цу бе ла ру саў 
на сма лен скай зям лi: «Бе ла-
ру сы пра цу юць у нас вель мi 
эфек тыў на i ў мно гiм нас знач-
на апя рэдж ва юць. Мы ла дзiм 
вы ста вы-кiр ма шы сма лен скiх 
та ва раў, якiя на кi ра ва ны на пад-
трым ку сма лен скiх та ва ра вы-
твор цаў. Бе ла рус кiя парт нё ры 
вель мi ак тыў на ўдзель нi ча юць 
у гэ тых вы ста вах. Атрым лi ва-

ец ца, што каў ба су мы з'я дзiм, 
а гро шы ўво зяц ца на зад у Бе ла-
русь. I яшчэ: для мя не ста ла ад-
крыц цём, што ў кож най кам па-
нii-за бу доў шчы ку ў Мiн ску ёсць 
штат ны су пра цоў нiк па про да-
жы не ру хо мас цi, якi зна хо дзiц ца 
ў Маск ве цi Санкт-Пе цяр бур гу. 
У мя не ў са мо га жон ка бе ла рус-
ка. I мы на зi ра ем пэў ны вы ваз 
ка пi та лу ў Бе ла русь».

УЗОР 
ДЛЯ СЕЛЬ СКАЙ 
ГАС ПА ДАР КI 

Пэў ную зайз драсць вы клi ка-
юць у сма лян i на шыя сель ска-
гас па дар чыя пос пе хi. Тац ця на 
Рыб чан ка, на чаль нiк дэ пар-
т амен та Сма лен скай воб лас цi 
па сель скай гас па дар цы i хар ча-
ван нi, за яў ляе: «Мы аба пi ра ем ся 
на тэх на ла гiч ныя да сяг нен нi i во-
пыт Бе ла ру сi ў вя дзен нi сель скай 
гас па дар кi. Мы ра зу ме ем, што 
рэс пуб лi ка вель мi да лё ка пра-
су ну ла ся ў гэ тым пы тан нi. Для 
нас аб мен гэ тым во пы там вель мi 
важ ны. Мы што год з'яў ля ем ся 
ўдзель нi ка мi вы ста вы «Бе л-

а гра». На шы спе цы я лiс ты на ват 
на ву ча юц ца ў Бе ла ру сi ў ме жах 
па вы шэн ня ква лi фi ка цыi. Так са-
ма мы хо чам за клю чаць кан крэт-
ныя да га во ры. На прык лад, нас 
цi ка вiць вы рошч ван не яра во га i 
азi ма га рап су. I мы хо чам вы ка-
рыс таць бе ла рус кiя тэх на ло гii i 
на за па ша ны во пыт».

БЕ ЛА РУ СЫ 
БУ ДУ ЮЦЬ РА СIЮ?

Ула дзi мiр Ар хi пен каў так-
са ма па ве да мiў, што «вель мi 
шмат бе ла ру саў пра цуе на бу-
доў лях. I бу ду юць якас на». На-
мес нiк гу бер на та ра воб лас цi 
да поў нiў, што «да нас больш 
вы гад на ехаць на за роб кi». 
Та кiм чы нам, ка ля 30% ра бот, 
якiя вя лi ся пад час пад рых тоў-
кi Сма лен ска да свят ка ван ня 
1150-год дзя бы лi вы ка на ны 
бе ла рус кi мi кам па нi я мi. Але ў 
асноў ным гэ та быў суб пад рад. 
Афi цый ны мi пад рад чы ка мi бы лi 
ра сiй скiя кам па нii. На маю дум-
ку, гэ та зра зу ме ла, бо ра сi я нам 
трэ ба ж бы ло так са ма за ра бiць. 
Бе ла рус кiя кам па нii про сяць 
менш гро шай за пра цу, а та му 
на роз нi цы па мiж за ка зам для 
пад рад чы ка i суб пад рад чы ка 
мож на доб ра за ра бiць. Ду маю, 
што бе ла рус кiм бу даў нi кам бы-
ло б больш вы гад на вый гра ваць 
тэн да ры са мiм. Тым больш, ра-
сiй скiя ка ле гi ка жуць, што гэ та 
цал кам ве ра год на.

СТУ ДЭН ТЫ 
ВЯР ТА ЮЦ ЦА 
НА РА ДЗI МУ 

Люд мi ла Iва нi чэн ка, на чаль-
нiк дэ парт амен та Сма лен скай 
воб лас цi па аду ка цыi, на ву цы i 
спра вах мо ла дзi, агу чы ла цi ка-
вую лiч бу: «40% сту дэн таў, якiя 
на ву ча юц ца ў Сма лен ску, — бе-
ла ру сы (гэ та ка ля 5—6 ты сяч ча-
ла век). 80—90% з iх вяр та юц ца 
ў Бе ла русь. За ста юц ца тыя, хто 
ажа нiў ся цi знай шоў вы гад нае 
мес ца пра цы». Да рэ чы, мно гiя 
на ву ча юц ца па мэ та вым на кi-
ра ван нi, та му ра сiй скi бюд жэт 
нi чо га не губ ляе — аду ка цыю 
аплач ва юць прад пры ем ствы. 
А вось у Бе ла ру сi на ву ча ец ца 
не больш за 5% сту дэн таў-сма-
лян.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI,
фо та аў та ра.

г. Сма ленск

�

— Ка лі па гар таў мяс цо вы тэ ле фон-
ны да вед нік, за ўва жыў, што Пу зан ке-
ві чаў у Жо дзі не вель мі шмат. А вы ад-
куль па хо дзі це?

— Я так са ма мяс цо вы, з вёс кі Су да боў-
ка. Ка лі вы ра шыў склас ці ра да вод, дык 
да ве даў ся, што Ар цём, наш за сна валь нік, 
на ра дзіў ся на па чат ку па за мі ну ла га ста-
год дзя. Атрым лі ва ец ца, што Пу зан ке ві чы 
жы вуць тут ужо трэ цяе ста год дзе.

У сва ім дзя цін стве я ма рыў збі раць аў-
та ма бі лі. А та му зу сім не дзіў на, што пас ля 
9 кла са я пай шоў у вя чэр нюю шко лу, улад-
ка ваў ся пра ца ваць на аў та за вод…

— І ста лі ад ным з тых пер ша пра ход-
цаў, хто па ста віў на ко лы пер шы аў та-
са ма звал.

— Так, гэ та ад бы ло ся ў 1961 го дзе. 
Праў да, тры ма га да мі ра ней я так са ма 
пра ца ваў на на шым прад пры ем стве над 
МА Зам-525 — фар ба ваў аў та ма біль. Гэ-
та бы ла не вель мі зруч ная ма шы на. Та му 
пас ля та го, як да нас з Мін ска пры ехаў 
пра ца ваць га лоў ны кан струк тар Сі рот кін, 
вы ра шы лі збі раць свой аў та са ма звал. 
21 ве рас ня 1961 го да з кан ве е ра пус ці-
лі на ша га пер шын ца Бе лАЗ-540. Шчы ра 
ка жу чы, мы моц на та ды не хва ля ва лі ся. 
За тое ва ўсіх пры сут ні ча ла па чуц цё ад каз-
нас ці. Кож ны з нас ха цеў якас на вы ка наць 
сваю пра цу. На жаль, з тых, хто не па срэд-
на пра ца ваў над пер шым са ма зва лам, 
у жы вых за ста ло ся толь кі 8 ча ла век.

— Як і 50 га доў та му, так і за раз, Жо-
дзі на на зы ва юць «го ра дам ма ла дых». 
Праў да, тыя, хто тады па чы наў пра-
ца ваць на прад пры ем стве, ужо даў но 
на пен сіі.

— Я прый шоў на за вод у 17 га доў, 
а ця пер мне ўжо 72! Час хут ка ля ціць. 
Мне вель мі па да ба ла ся пра ца ваць на за-
вод зе. На пэў на та му, што жы ло ся нам 
друж на. Не да лё ка ад пра хад ной быў жа-
но чы ін тэр нат. У ім жы лі са мыя пры го жыя 
ня вес ты го ра да! Ме на ві та там два на шы 
ге не раль ныя ды рэк та ры — Па вел Ма-
ры еў і Дзміт рый Сы ра кваш — су стрэ лі 
сва іх бу ду чых жо нак. Го рад у той час рос 
на ва чах. Лю дзі да нас пры яз джа лі з усёй 
кра і ны. На прык лад, у 1958 го дзе з Ма гі лё-
ва ў Жо дзі на на пра цу на кі ра ва лі 75 ча ла-
век. Ка ля пра хад ной быў клуб. Мы час та 
пры хо дзі лі ту ды ад па чыць, па тан ца ваць 
поль ку ці фак строт. Зра зу ме ла, дзя лен не 
на ту тэй шых, «ма гі лёў скіх» ці за ра чан-

скіх так са ма пры сут ні ча ла. У нас на ват 
па на жоў шчы на бы ла. Хло пец у клуб най 
пры бі раль ні з ля зом на кі нуў ся на сак ра-
та ра на шай кам са моль скай ар га ні за цыі, 
але не за біў: ме ды кі вы ра та ва лі жыц цё 
ча ла ве ку.

— На Бе лА Зе тра ды цый на пра ца ва-
ла шмат мін чан. З МА За з рэў нас цю 
на Жо дзі на не па гля да лі?

— А на вош та? За ро бак у Мін ску заўж-
ды на 20% пе ра вы шаў жо дзін скі. Акра мя 
та го, у лю дзей ні хто не пы таў, ці хо ча ён 
пра ца ваць на Бе лА Зе? Прос та пад піс ва-
лі спе цы яль ны цыр ку ляр, згод на з якім 
пэў ная коль касць спе цы я ліс таў па він на 
бы ла ехаць у Жо дзі на асвой ваць но вую 
вы твор часць.

БЕ ЛА ЗЫ ПРА ЦА ВА ЛІ 
НА БУ ДОЎ ЛІ АСУ АН СКАЙ 
ПЛА ЦІ НЫ 

— Мі ха іл Мі ка ла е віч, вы па мя та е це, 
ка лі жо дзін скі мі асіл ка мі па ча лі ці ка віц-
ца ў кра і нах да лё ка га за меж жа?

— У 1970-х наш за вод па стаў ляў сваю 
тэх ні ку больш чым у 30 кра ін све ту. Са-
ма зва лы пра ца ва лі і ў Злу ча ным Ка ра-
леў стве, і ў Фран цыі, бы лі за дзей ні ча ны 
на бу доў лі Асу ан скай пла ці ны. Пры клад на 
ў той час у мя не з'я ві ла ся жа дан не па пра-
ца ваць за мя жой. Я за кон чыў ад мыс ло-
выя кур сы і ў 1972 го дзе па ля цеў на Ку бу. 
Ду маў, ля чу на тры ме ся цы, а за стаў ся 
там прад стаў ні ком за во да з пе ра пын ка мі 
на не каль кі га доў.

— У той час на Ку бе доб ра ве да лі, 
што та кое Бе лАЗ?

— Я ду маю, што Фі дэль Каст ра па-
зна ё міў ся з на шым прад пры ем ствам 
яшчэ ў 1960-х, ка лі на вост ра ве пра ца-
ваў МАЗ-525. Гэ та бы лі ра бо ты пе ра важ-
на ў кар' е рах і на цу кровых план та цы ях. 
У 1972 го дзе мне, як кі раў ні ку прад стаў-
ніц тва на ша га за во да, да вя ло ся да мо-
віц ца аб па стаў цы 76 аў та ма бі ляў, якія 
пра ца ва лі на ні ке ле вых кам бі на тах. Між 
ін шым, Фі дэль з па ва гай ста віў ся не толь-
кі да буй ной са вец кай тэх ні кі. На прык лад, 
па Га ва не Каст ра ра зам са сва і мі ахоў ні-
ка мі ез дзіў на ГАЗ-69 з ад кры тым да хам, 
які лі чыў най леп шым аў та транс пар там. 
«Жы гуль» на Ку бе быў так са ма аў та ры-
тэт най ма шы най. У 1975 го дзе Ку бу на-
ве даў Ле а нід Брэж неў. Ра зам з ін шы мі 

па да рун ка мі на Ку бу да сла лі «Маск віч». 
І ка лі Ра уль Каст ра ўба чыў яе, спы таў: 
«Што за ма шы на?» Па ды шоў кры ху блі-
жэй, пры гле дзеў ся і сплю нуў: «Цьфу, 
дык гэ та ж з Мас ко віі!». У ад роз нен не ад 
бра та, яму бы лі не да спа до бы са вец кія 
аў та ма бі лі.

— Да рэ чы, а ці ба чы лі вы аса біс та 
ка ман дан тэ?

— Не, але час та су стра каў ся з ку-
бін скі мі мі ніст ра мі і чы ноў ні ка мі. Я не як 
пры сут ні чаў на тур ні ры па бок се, на якім 
так са ма быў Фі дэль Каст ра. У ку бін цаў 
бы ла пэў ная за вя дзён ка: ка лі іх бак сёр 
пе ра ма гаў, ён уз ды маў ся на тры бу ну, дзе 
яго він ша ваў, уз на га родж ваў Каст ра. Але 
ў той раз са вец кі бак сёр Ігар Вы соц кі пе-
ра мог алім пій ска га чэм пі ё на Тэ а фі ла Сты-
вен са на. Ці ка ва, што пе рад бо ем я ба чыў 
трэ не ра Вы соц ка га, і той ка заў, што Ігар 
вель мі та ле на ві ты спарт смен, а та му, ка-
лі яго на рын гу пач не збі ваць ку бі нец, ён 
прос та вы кі не бе лы руч нік. У вы ні ку наш 
Ігар стаў адзі ным бак сё рам, які двой чы 
пе ра мог Сты вен са на.

— Мі ха іл Мі ка ла е віч, а дзе ды ха ла ся 
вам больш воль на: на вост ра ве Сва бо-
ды ці ў Са вец кім Са ю зе?

— Я ў лю бым мес цы ад чу ваў ся бе 
воль на. Мя не ні хто не пры гня таў.

— А як жа ва ша ін тэр в'ю ку бін скай 
га зе це, пас ля яко га вас ледзь не дэ пар-
та ва лі з кра і ны?

— Рэ пар цёр мяс цо вай га зе ты «Сье-
ра-Ма эст ра» пі саў ар ты кул пра са вец кіх 
спе цы я ліс таў, якія пра ца ва лі на Ку бе. Ад-
каз ва ю чы на пы тан ні, я за зна чыў, што 
ся род ку бін цаў ад чу ваю ся бе як до ма. Мая 
дру гая ра дзі ма — гэ та Ку ба. Я ска заў усё 
гэ та сім ва ліч на, як ка му ніст-ін тэр на цы я на-
ліст. На на ступ ны дзень мя не вы клі ка лі ў 
кон суль ства і ска за лі, што, ка лі б не мая 
доб рая пра ца, мя не б на пра ця гу 24 га дзін 
вы сла лі ў Са вец кі Са юз.

«ЧА МУ СПЫ НІ ЛІ СЯ? 
ПРА ЦУ ЕМ!» 

— Ка жуць, што ка лі ў Жо дзі на пры-
яз джаў Аляк сей Ка сы гін, стар шы ня Са-

ве та Мі ніст раў СССР, на ват у дзі ця чых 
сад ках ла дзі лі свя та.

— А яшчэ за меж ныя дэ ле га цыі лю бі лі 
за пра шаць у сем'і пе ра да ві коў. Для гэ та-
га ў ква тэ ры спе цы яль на пры во зі лі рэ чы, 
мэб лю, пра дук ты. Ся род нас на ват ха дзіў 
та кі жарт. Ра бо ча му для гас цей па він ны 
бы лі знай сці чор ную ік ру, але так і не вы-
дат ка ва лі. Ад нак на свя точ ным ста ле ўсё 
роў на знай шлі ся бу тэрб ро ды з ік рой. І 
ка лі дэ ле га цыя ўжо па еха ла, ад каз ны 
за пры ём не стры ваў і спы таў у гас па-
да ра на конт ік ры. «Дзе ік ру знай шоў? 
Кі ла грам кам сы на быў, дзе так на кух ню 
ад пра віў і на ка заў, каб воч кі вы ка луп ва-
лі і на хлеб з мас лам на маз ва лі. Вось і 
ўвесь сак рэт бу тэрб ро да». У па доб ных 
гас цях я не пры сут ні чаў, але на за вод 
пры яз джа ла вель мі шмат за меж ных дэ-
ле га цый.

— Ка го з кі раў ні коў за во да вы ўзгад-
ва е це з асаб лі вай цеп лы нёй?

— Нам на ўсіх ды рэк та раў шан ца ва-
ла. На прык лад, пры Мі ка лаю Дзе ра вян ку 
ў Жо дзі не па бу да ва лі Па лац куль ту ры. 
На пер шыя кан цэр ты нель га бы ло знай-
сці сва бод на га квіт ка. Лю дзі лез лі ў па лац 
праз вок ны ў пры бі раль нях! Як ча ла век, 
Мі ка лай Іва на віч так са ма быў вет лі вы, 
піль на са чыў за пра цай. Жыў у катэджы 
на су праць пра хад ной. З яго ква тэ ры доб-
ра бы ло чу ваць, як пра цуе адзін з на шых 
гуч ных пнеў ма гай ка вёр таў. І вось ад-
ной чы, се дзя чы до ма, ён ад чуў ці шы ню: 
пры ла да не пра цуе. Мі ка лай Іва на віч так 
і за бег цэх у пан тоф лях са сло ва мі: «Ча му 
спы ні лі ся? Пра цу ем!».

— Ці за да во ле ны вы тым, што ўсё 
сваё жыц цё пры свя ці лі ме на ві та аў та-
ма біль на му за во ду?

— Я га на ру ся, што пра ца ваў на
Бе лА Зе! Прый шоў на прад пры ем ства 
звы чай ным ма ля ром, а сы шоў на мес ні-
кам ге не раль на га ды рэк та ра. У 1995 го-
дзе мне вы паў го нар атрым лі ваць у Мек-
сі цы «Брыль ян та вую зор ку якас ці», якую 
ўру чаў Мек сі кан скі на цы я наль ны ін сты тут 
мар ке тын гу. Так, сён ня ў за во да не ўсё 
прос та. Шмат тэх ні кі ста іць на тэ ры то рыі 
прад пры ем ства. Але трэ ба быць ап ты-
міс там. Пад ка нец го да, мяр кую, усё нар-
ма лі зу ец ца. На па чат ку 1990-х мы ўжо 
вы ра ша лі па доб ныя праб ле мы. У той час 
Па вел Ма ры еў за ма ца ваў за кож ным кі-
раў ні ком асоб ны рэ гі ён і ад пра віў нас да-
маў ляц ца на конт про да жу на шых са ма-
зва лаў. Мне прый шло ся ехаць на Коль скі 
паў вост раў. І за пер шы раз я па бар та ры 
пра даў 6 120-тон ных Бе лА Заў, за якія 
атры маў 900 тон ні ке лю. А пас ля За па-
ляр на га мя не ча ка лі ін шыя га ра ды, ін шыя 
прад пры ем ствы. Вось та кім чы нам мы 
рэа лі за ва лі ўсю тэх ні ку, якая зна хо дзі ла-
ся на за вод зе.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та аў та ра

і з улас на га ар хі ва М. Пу зан ке ві ча.

АГУЛЬ НАЯ ЭКА НО МI КА
БЕ ЛАЗ У СЭР ЦЫ

НА ЗАЎЖ ДЫ 
Бе ла рус кі аў та ма біль ны за вод ад зна чыў сваё 65-год дзе. Што ка заць, да та 
са праў ды знач ная, ува бра ла ў ся бе гіс то рыю прад пры ем ства, якое ўжо даў но 
ве да юць да лё ка за ме жа мі кра ін бы ло га СССР. Ад нак Бе лАЗ — гэ та не толь-
кі со неч ныя са ма зва лы з бліс ку чых пла ка таў, але і цэ лы ка лей да скоп лё саў 
лю дзей, якія ўсё жыц цё пры свя ці лі за во ду, го ра ду Жо дзі на. Ся род іх і Мі ха іл 
Пу зан ке віч, звы чай ны пад руч ны ма ляр, які стаў на мес ні кам ге не раль на га 
ды рэк та ра Бе лА За і прад стаў ляў ін та рэ сы за во да на да лё кай Ку бе. У гэ тыя 
свя точ ныя дні ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на ве даў Аў та град і па гу та рыў з тым, 
хто на свае во чы ба чыў на ра джэн не, ста наў лен не і пос пех буй но га прад пры-
ем ства.

Мы вы ра шы лi пра доў жыць тэ му 
рас па ра джэн ня каш тоў ны мi 
па пе ра мi. На го дай для гэ та га 
ста ла iн фар ма цыя, раз ме шча ная 
дня мi на сай це Мi нiс тэр ства 
фi нан саў. У пры ват нас цi, га вор ка 
iдзе аб ал га рыт ме дзе ян няў, 
якiя не аб ход на зра бiць фi зiч най 
асо бе, ка лi яна збi ра ец ца ку пiць 
або пра даць ак цыi ад кры та га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва.

Про даж ак цый
Ад чу жэн не ак цый iх ула даль нi кам 

(пра даў цом) ажыц цяў ля ец ца праз ча ты-
ры на ступ ныя кро кi. Па-пер шае, не аб ход-
на ад крыць у бан ку гра шо вы ра ху нак, на 
якi па сту пяць гро шы ад про да жу ак цый. 
Ну мар гэ та га ра хун ку ад люст ра ва ны ў 
да га во ры ка мi сii з бро ке рам. Тут iн струк-
цыя Мiн фi на тлу ма чыць, што, згод на з за-
ка на даў ствам, гро шы ад про да жу ак цый 
мож на атры маць га тоў кай з ка сы бро-
ке ра, па бан каў скiм пе ра вод зе на яў ных 
гра шо вых срод каў, або ў бан ку бро ке ра, 
цi ў бан ку, абра ным пра даў цом.

На дру гiм эта пе трэ ба за клю чыць да-
га вор ка мi сii з бро ке рам* на про даж ак-
цый. По тым здзяйс ня ец ца за клю чэн не 
да га во ра з дэ па зi та ры ем* (у вы пад ку, 
ка лi на iмя ўла даль нi ка ак цый ад кры ты 
на за па шваль ны ра ху нак «дэ па», на якiм 
улiч ва юц ца ак цыi пра даў ца). Пры про да-
жы ўсiх каш тоў ных па пер за клю чэн не дэ-
па зi тар на га да га во ра не па тра бу ец ца.

Пры за клю чэн нi да га во ра з дэ па зi та-
ры ем пра да вец па дае пiсь мо вую за яву 
на ад крыц цё ра хун ку «дэ па» па фор ме 
згод на з рэг ла мен там дэ па зi та рыя; пра-
да стаў ляе паш парт або iн шы да ку мент, 
якi свед чыць фi зiч ную асо бу, карт ку з 
узо рам под пi су.

На чац вёр тым эта пе ўла даль нiк каш-
тоў ных па пер дае дэ па зi та рыю да ру чэн-
не «дэ па» на бла кi ра ван не ак цый для 
тар гоў на «Бе ла рус кай ва лют на-фон-
да вай бiр жы», у якiм па каз ва ец ца, што 
ад чу жэн не ак цый бу дзе ажыц цяў ляц ца 
кан крэт ным бро ке рам-ка мi сi я не рам — 
удзель нi кам бiр жа вых тар гоў.

Звяр та ем ва шу ўва гу, што ка лi на про-
даж вы зна ча ных ак цый за клю ча ны да-
га вор з бро ке рам i ак цыi за бла кi ра ва ны 
для тар гоў на бiр жы, то не да пус ка ец ца 
за клю чэн не да мо вы на про даж гэ тых жа 
ак цый з iн шым бро ке рам да раз бла кi-
роў кi ак цый.

Пас ля вы ка нан ня гэ тых пра цэ дур 
бро кер па дае ў ганд лё вую сiс тэ му бiр-
жы за яў ку на про даж ак цый. У вы нi ку 
здзяйс нен ня здзел кi гро шы ад про да жу 
ак цый па сту пяць на ра ху нак бро ке ра. У 
ад па вед нас цi з умо ва мi па да га во ры ка-
мi сii, гро шы ад про да жу ак цый пе ра лiч-
ва юц ца на бан каў скi ра ху нак пра даў ца 
на ступ ным чы нам: або бан каў скiм пе-
ра во дам на яў ны мi гра шы ма ў банк без 
ад крыц ця ра хун ку, або вы плач ва юц ца з 
ка сы бро ке ра.

На быц цё каш тоў ных 
па пер

У гэ тым вы пад ку па куп нiк за клю чае 
да га вор з дэ па зi та ры ем* (ка лi ад сут нi чае 
ра ху нак «дэ па» ў дэ па зi та рыi) . На ра ху-

нак «дэ па», ад кры ты па куп нi ку ў дэ па зi-
та рыi, бу дуць за лi ча ны на бы тыя ак цыi.

За клю чэн не да га во ра з дэ па зi та ры ем 
ажыц цяў ля ец ца пас ля па да чы пiсь мо вай 
за явы на ад крыц цё ра хун ку «дэ па», ка лi 
па да ец ца паш парт або iн шы да ку мент, а 
так са ма карт ка з узо рам под пi су. Дру гiм 
кро кам ста не за клю чэн не да га во ра ка мi-
сii з бро ке рам* на куп лю ак цый. По тым 
не аб ход на ад крыць у бан ку гра шо вы ра-
ху нак, на якi трэ ба ўнес цi су му гра шо вых 
срод каў, што на кi роў ва юц ца на на быц цё 
ак цый.

На апош нiм эта пе ажыц цяў ля ец ца 
бан каў скi пе ра вод на зва най су мы на ра-
ху нак бро ке ра, з якiм за клю ча ны да га вор 
ка мi сii (кошт па ка за ны ў рэ квi зi тах бро-
ке ра ў да га во ры). Да зва ля ец ца ўня сен не 
на яў ных гра шо вых срод каў на ўпрост на 
ра ху нак бро ке ра.

Пас ля вы ка нан ня гэ тых пра цэ дур бро-
кер па дае ў ганд лё вую сiс тэ му бiр жы за-
яў ку на куп лю ак цый. У вы нi ку здзяйс-
нен ня здзел кi ак цыi па сту пяць у дэ па зi-
та рый на ра ху нак «дэ па» па куп нi ка.

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры-

стан не гра шы ма i ўсё, што з гэ тым звя-
за на. Вы мо жа це звяр тац ца на элект-
рон ны ад рас га зе ты infо@zvуаzdа.
minsk.bу з па зна кай «для ад дзе ла эка-
но мi кi» цi па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Сяр гей КУР КАЧ
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Фi нан са вы вы дат нiкФi нан са вы вы дат нiк  ��

Да ведамаДа ведама  ��

КАШ ТОЎ НЫЯ ПА ПЕ РЫ:
ДЗЕ КУ ПIЦЬ I ЯК ПРА ДАЦЬ?

____________________

* Са спi сам пра фе сiй ных удзель нi каў рын ку каш тоў ных па пер — бро ке раў i дэ па зi-
та ры яў, iх кан такт най iн фар ма цы яй мож на азна ё мiц ца на сай це Мi нiс тэр ства фi нан саў 
(http://minfin.gov.by/rmenu/departament/liceniattest/). Да за клю чэн ня ад па вед на га да га во-
ра клi ент мае пра ва па тра ба ваць ад пра фе сiй на га ўдзель нi ка рын ку каш тоў ных па пер 
азна ё мiц ца з та ры фа мi на ра бо ты i па слу гi. Тут трэ ба прос та ўваж лi ва чы таць да га вор 
I ЯГО ЎМО ВЫ, па пя рэдж вае iн струк цыя Мiн фi на.

Чый усё ж та кi го рад Сма ленск? Бе ла рус кi? Рус кi? Мы бу-
дзем доў га i, ду маю, без па спя хо ва спра чац ца, вы свят ля ю чы 
гэ та. Дзя ку ю чы Са юз най дзяр жа ве i Адзi най эка на мiч най 
пра сто ры кра iн Мыт на га са ю за лi чыць Сма ленск «сва iм» 
мо гуць i ад ны, i дру гiя. Тым больш, што ён зна хо дзiц ца як раз 
па ся рэ дзi не па мiж дзвю ма ста лi ца мi — Мiнск ам i Маск вой. 
Та му ад на з га лоў ных ро ляў у дра ма тур гiч ным тво ры пад 
наз вай «эка на мiч ныя ста сун кi Бе ла ру сi i Ра сii» для ста ра-
жыт на га го ра да бы ла прад вы зна ча на. I гiс та рыч на, i тэ ры-
та ры яль на, i прос та ла гiч на. Пры гра нiч нае су пра цоў нiц тва 
па мiж Сма лен скай воб лас цю i Бе ла рус сю блiс ку ча вы кон-
вае за да дзе ную ро лю. Але ёсць, як i ў лю бой пра цы, пэў-
ныя хi бы: бiз нес не за да во ле ны ўмо ва мi дзей нас цi i ўказ вае 
на не ка то рыя за ка на даў чыя праб ле мы, бе ла рус кiя бу даў нi кi 
пра цу юць толь кi на ўмо вах суб пад ра ду i iн шае. Усё гэ та бы-
ло агу ча на на па ся джэн нi «круг ла га ста ла» па пры гра нiч ным 
су пра цоў нiц тве, якое ад бы ло ся ў Сма лен ску.

Бе ла рус кiя пра дук ты да спа до бы
ра сi я нам i сма ля нам у пры ват нас цi.

У го ра дзе час та мож на су стрэць та кiя крам кi.

Па па лі ся!
Пас ля пра ве рак ква тэ раз дат чы кі 
да пла ці лі ў бюд жэт больш 
за 673  лн руб лёў па дат каў

Ме на ві та па вы ні ках кант роль ных ме-
ра пры ем стваў на пра ця гу вась мі ме ся цаў 
го да ў да чы нен ні да лю дзей, што зда юць 
па мяш кан ні ў арэн ду, вы яў ле ны 1722 пла-
цель шчы кі, якія па ру ша лі пад атко вае за ка-
на даў ства. Ця пер яны да дат ко ва за пла ці лі 
больш за паў міль яр да руб лёў, па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства па 
па дат ках і збо рах.

Па ста не на па ча так ве рас ня сё ле та 
на ўлі ку ў пад атко вых ор га нах кра і ны 
зна хо дзяц ца ка ля 98,7 ты ся чы фі зіч ных 
асоб (што не з'яў ля юц ца ін ды ві ду аль ны мі 
прад пры маль ні ка мі), якія зда юць у арэн-
ду (на ём) жы лыя і не жы лыя па мяш кан-
ні і вы плач ва юць па да ход ны па да так у 
фік са ва ных су мах. Коль касць пла цель-
шчы каў, якія зда юць па мяш кан ні ў арэн-
ду (на ём) у па раў на нні з мі ну ла га до вым 
пе ры я дам па вя лі чы ла ся на 10 993 ча ла-
ве кі, або на 12,5%. Па ве лі чэн не коль кас-
ці пла цель шчы каў ад зна ча ец ца ва ўсіх 
ін спек цы ях МПЗ па аб лас цях і Мін ску, 
за вы клю чэн нем ін спек цыі па Ві цеб скай 
воб лас ці.

Най боль шая коль касць фі зіч ных асоб, 
якія зда юць па мяш кан ні ў арэн ду, зна хо-
дзіц ца на пад атко вым улі ку ў ін спек цы ях 
МПЗ Мін ска — 43 249 ча ла век (43,8% ад 
агуль най коль кас ці та кіх пла цель шчы-
каў), Мін скай — 11 833 (11,9%) і Брэсц-
кай абласцей — 10 116 ча ла век (10,3%). 
За во сем ме ся цаў ад фі зіч ных асоб, якія 
зда юць па мяш кан ні ў арэн ду, у бюд жэт 
кра і ны па сту пі ла 52,6 млрд руб лёў, што 
ў су па стаў ных цэ нах на 16,2 млрд руб-
лёў больш у па раў на нні з ана ла гіч ным 
пе ры я дам ле тась.

У ся рэд нім па рэс пуб лі цы ад ад ной 
фі зіч най асо бы, што здае па мяш кан не 
ў арэн ду, па сту пі ла 533,4 ты ся чы руб-
лёў па да ход на га па да тку ў фік са ва най 
су ме.

Сяр гей КУР КАЧ.
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З 1 каст рыч ні ка та ры фы на пры га рад ныя 
аў та ма біль ныя пе ра воз кі па са жы раў 
у Мін ску па вя лічаліся на 30 пра цэн таў, 
па ве да мі лі «Звяз дзе» ў прэс-служ бе 
Мін гар вы кан ка ма.

Яны бы лі за цвер джа ны ра шэн нем мэ рыі 
№ 2389 ад 25 ве рас ня. У ад па вед нас ці з гэ тым 
да ку мен там, з вы шэй на зва най да ты та рыф за 
адзін кі ла метр пра ез ду ў аў то бу се агуль на га ты-
пу на звы чай ных марш ру тах скла дзе 344 руб лі, 
у аў то бу сах з мяк кі мі ад кід ны мі ся дзен ня мі — 
356 руб лёў. На хут кас ных марш ру тах у аў то бу сах 

агуль на га ты пу та рыф бу дзе 446 руб лёў за адзін 
кі ла метр пра ез ду, у аў то бу сах з мяк кі мі ад кід ны мі 
ся дзен ня мі — 464 руб лі, на экс прэс ных марш ру-
тах, ад па вед на, 516 і 534 руб лі за адзін кі ла метр 
пра ез ду.

Пра воз ба га жу і/ці руч ной па кла жы на пры-
га рад ных марш ру тах скла дзе за адзін кі ла метр 
28 руб лёў за кож нае ма ла мер нае мес ца, 56 руб-
лёў за ся рэд ня мер нае і 112 — за буй на мер нае 
мес ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ТА РЫ ФЫ НА ПРЫ ГА РАД ПА ВЯ ЛІЧ ВА ЮЦ ЦА

БелАЗ-75710 – самы буйны самазвал у свеце.БелАЗ-75710 – самы буйны самазвал у свеце.
Яго грузапад’ёмнасць – 450 тон.Яго грузапад’ёмнасць – 450 тон.

Міхаіл Пузанкевіч ганарыцца тым,Міхаіл Пузанкевіч ганарыцца тым,
што ўсё жыццё прысвяціўшто ўсё жыццё прысвяціў
аўтамабільнаму заводу.аўтамабільнаму заводу.

Міхаіл Мікалаевіч прысвяціў заводу 45 гадоў свайго жыцця.Міхаіл Мікалаевіч прысвяціў заводу 45 гадоў свайго жыцця.


