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ЗА АРЭН ДУ ЎГОД ДЗЯЎ І ЗДА БЫ ЧУ 
ТРА ФЕ ЯЎ ДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА ПЛА ЦІЦЬ БОЛЬШ

У кра і не па вя ліч ва юц ца мі ні маль ныя стаў кі пла ты за арэн ду 
па ляў ні чых угод дзяў. Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Са ве-
та Мі ніст раў ад 1 каст рыч ні ка 2013 го да №865 «Аб уня сен ні 
змя нен няў у па ста но ву Са ве та Мі ніст раў ад 6 кра са ві ка 2006 
го да №466».

Згод на з да ку мен там, мі ні маль ныя стаў кі пла ты за арэн ду па ляў-
ні чых угод дзяў бу дуць пры вя за ны да па ме ру ба за вай ве лі чы ні. Як вя-
до ма, з 1 каст рыч ні ка ба за вая ве лі чы ня скла дае 130 ты сяч руб лёў. З 
улі кам гэ та га кошт арэн ды 1 гек та ра ляс ных угод дзяў па вя ліч ва ец ца 
з 70 ты сяч да 260 ты сяч руб лёў (2 ба за выя ве лі чы ні), кошт арэнд най 
пла ты за 1 гек тар па ля вых і вод на-ба лот ных угод дзяў — з 20 ты сяч 
да 65 ты сяч руб лёў (0,5 ба за вай ве лі чы ні).

Гэ тай жа вы шэй на зва най па ста но вай пра ду гле джа на па вя лі чэн не 
кош ту па ляў ні чай пу цёў кі на 1 дзень па ля ван ня з 20 ты сяч да 30 ты-
сяч руб лёў, на се зон па ля ван ня — са 150 ты сяч да 200 ты сяч руб лёў. 
Да ку мент па вя ліч вае кошт па ляў ні чых пу цё вак да ра за ва га да зво лу 
з 20 ты сяч да 40 ты сяч руб лёў (пры па ля ван ні на баб ра — з 15 ты-
сяч да 20 ты сяч руб лёў для ра за вай па ляў ні чай пу цёў кі да ра за ва га 
да зво лу пры збро е вым ці бяз збро е вым спо са бе па ля ван ня, са 150 
ты сяч да 200 ты сяч руб лёў — для се зон най па ляў ні чай пу цёў кі пры 
бяз збро е вым спо са бе па ля ван ня).

Па вя лі ча ны і кошт зда бы чы тра фей ных жы вёл. За зда бы чу ла ся 
да вя дзец ца ад даць ад 1 да 4 міль ё наў руб лёў, вы са ка род на га але-
ня — ад 800 ты сяч да 4 міль ё наў руб лёў, дзі ка — ад 150 ты сяч да 
800 ты сяч руб лёў, це це ру ка — 500 ты сяч, баб ра — 60 ты сяч, выд ры 
— 200 ты сяч руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НЕ ВАР ТА ХА ВАЦ ЦА АД ПЕ РА МЕН
Та кая па ра да змя шча ец ца ў дак ла дзе Су свет на га бан ка, пры-
све ча ным праб ле ма ты цы раз віц ця эка но мі кі ў на ступ ным 
го дзе.

У пры ват нас ці, у «Дак ла дзе аб су свет ным раз віц ці 2014» га во-
рыц ца, што за апош нія 25 га доў у све це на зі ра лі ся хут кая ін тэ гра-
цыя, эка на міч ныя рэ фор мы, тэх на ла гіч ная ма дэр ні за цыя, а так са ма 
па шы рэн не ўдзе лу на сель ніц тва ў дэ ма кра тыч ных пра цэ сах. Ад нак 
у той жа час на зі ра лі ся фі нан са выя ўзру шэн ні, стра та да хо даў і мес-
ца пра цы, за брудж ван не на ва коль на га ася род дзя. Аў та ры дак ла да 
рэ ка мен ду юць як пры ват ным асо бам, так і ар га ні за цы ям, прад-
пры ем ствам, ор га нам мяс цо вай ула ды не ха вац ца ад пе ра мен, каб 
па збег нуць ры зы кі ў той ці ін шай сфе ры дзей нас ці. На ад ва рот, ім 
не аб ход на рых та вац ца па маг чы мас ці да ве ра год ных не га тыў ных 
па дзей, якія звы чай на ня суць з са бой пе ра ме ны. У дак ла дзе пры во-
д зяц ца ар гу мен ты на ка рысць та го, што сён ня як ні ко лі не аб ход ныя 
па пе рад жаль ныя, сіс тэ ма тыч ныя і ін тэ гра ва ныя за ха ды па кі ра ван ні 
ры зы ка мі. На прык лад, фер ме рам трэ ба ін вес та ваць срод кі ў мі не-
раль ныя ўгна ен ні, па сяў ны ма тэ ры ял і ін шыя фак та ры вы твор час ці, 
а не ха ваць гро шы «на чор ны дзень».

У дак ла дзе ад зна ча ец ца, што боль шасць лю дзей, як пра ві ла, 
па-ра ней ша му дрэн на пры ста са ва ны да ак тыў на га су праць ста ян ня 
не спры яль ным з'я вам. Та му, як па каз вае до свед мі ну лых га доў, вар та 
аба пі рац ца на сіс тэ му су мес ных дзе ян няў і су мес най ад каз нас ці на 
роз ных уз роў нях гра мад ства. Ска жам, хат нія гас па дар кі аказ ва юць 
пад трым ку су се дзям, аб' яд ноў ва юць гра шо выя срод кі, аба ра ня юць 
сва іх чле наў і ін вес ту юць у сваю бу ду чы ню. Су пол кі ства ра юць не-
фар маль ныя сет кі стра ха ван ня і аб' яд ноў ва юць рэ сур сы для су праць-
ста ян ня агуль ным ры зы кам. І так да лей на больш вы со кіх уз роў нях, 
тых жа прад пры ем ствах.

У дак ла дзе ад зна ча ец ца, што ве ды — гэ та неш та боль шае, чым 
прос та на за па шван не ін фар ма цыі. Іх не аб ход на ўмець вы ка рыс-
тоў ваць для ацэн кі кан крэт най сі ту а цыі з на ступ ным пры няц цем 
пра віль на га ра шэн ня. У да ку мен це пра па на ва ны шэ раг стра тэ гіч ных 
за ха даў, якія мож на пры няць як для хат ніх гас па да рак, так і на мяс цо-
вым, на цы я наль ным і гла баль ным уз роў нях. Ад нак га лоў ная па ра да 
за клю ча ец ца ў тым, што не аб ход на паў сюд на ўка ра ніць па пе ра-
джаль ны па ды ход да кі ра ван ня ры зы ка мі, каб ён узгад няў ся з больш 
маш таб ны мі за да ча мі, на прык лад, на цы я наль ны мі пла на мі раз віц ця, 
му ні цы паль ны мі пра гра ма мі ін вес ты цый у інф ра струк ту ру.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.
ЗАО «Цептер Банк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 18 032,3 24 505,1 

3 Драгоценные металлы и 
драгоценные камни 1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 35 489,3 38 098,0 
5 Средства в банках 1104 20 068,0 11 539,1 
6 Ценные бумаги 1105 97 149,5 97 050,8 
7 Кредиты клиентам 1106 325 760,2 248 765,4 
8 Производные финансовые активы 1107  -  - 

9 Долгосрочные финансовые 
вложения 1108  -  - 

10 Основные средства и 
нематериальные активы 1109 29 512,8 22 534,7 

11 Имущество, предназначенное для 
продажи 1110  -  - 

12 Прочие активы 1111 2 800,4 5 669,4 
13 ИТОГО активы 11 528 812,5 448 162,5 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Национального банка 1201 7 823,1 7 712,8 
16 Средства банков 1202 25 980,5 5 123,3 
17 Средства клиентов 1203 189 663,7 168 414,2 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 35 512,7 16 378,5 

19 Производные финансовые 
обязательства 1205  -  - 

20 Прочие обязательства 1206 2 763,9 1 661,1 
21 ВСЕГО обязательства 120 261 743,9 199 289,9 
22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 149 487,0 149 487,0 
24 Эмиссионный доход 1212  -  - 
25 Резервный фонд 1213 7 474,4 7 474,4 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 20 898,3 15 348,4 
27 Накопленная прибыль 1215 89 208,9 76 562,8 
28 ВСЕГО капитал 121 267 068,6 248 872,6 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 528 812,5 448 162,5 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 г.
ЗАО «Цептер Банк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 51 434,2 46 241,3 
2 Процентные расходы 2012 26 947,4 28 886,7 
3 Чистые процентные доходы 201 24 486,8 17 354,6 
4 Комиссионные доходы 2021 6 878,7 7 150,0 
5 Комиссионные расходы 2022 932,8 862,0 
6 Чистые комиссионные доходы 202 5 945,9 6 288,0 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

203  -  - 

8 Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами 204 392,6 (265,1) 

9 Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 205 15 668,8 8 747,2 

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206 48,3 (647,5) 

11 Чистые отчисления в резервы 207 10 340,0 (2 512,7) 
12 Прочие доходы 208 569,7 174,4 
13 Операционные расходы 209 21 520,7 19 445,4 
14 Прочие расходы 210 3 067,0 4 058,0 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 12 184,4 10 660,9 
16 Налог на прибыль 212 71,3  - 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 12 113,1 10 660,9 

И.о. Председателя Правления Нестерова Галина Чеславовна

Главный бухгалтер Михалевич Оксана Владимировна
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ЗНЕШ НІ ГАН ДАЛЬ СЁ ЛЕ ТА 
«ПЛЮ СУЕ» З ЕЎ РА СА Ю ЗАМ

Сё ле та за сем ме ся цаў аба рот знеш ня га ганд лю 
та ва ра мі склаў 47,159 млрд до ла раў, па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі-
тэ це.

Аб' ём экс пар ту та ва ра мі ў гра шо вым эк ві ва лен це за 
гэ ты час склаў 22,486 млрд, а аб' ём ім пар ту — 24,672 
млрд до ла раў. Та кім чы нам, агуль ны ба ланс знеш ня га 
ганд лю та ва ра мі за вы зна ча ны пе ры яд да сяг нуў ве лі-
чы ні ў мі нус 2,186 млрд до ла раў. Спе цы я ліс ты ка мі тэ та 
ад зна ча юць, што ста ноў чы ба ланс па знеш нім ганд лі 
на ша кра і на мае толь кі з кра і на мі Еў ра пей ска га са ю за, 
аба рот з які мі скла дае 12,647 млрд до ла раў, а саль да па 
та вар най гру пе — плюс 749,5 млн до ла раў.

ПЕР ШЫ ДОМ З ГІБ КАЙ ПЛА НІ РОЎ КАЙ 
ПА БУ ДУ ЮЦЬ У МА ГІ ЛЁ ВЕ

Пра ект та ко га до ма быў рас пра ца ва ны ў Ін сты ту це 
жыл ля — НДПТІБ імя Ата е ва.

На мес нік ды рэк та ра ін сты ту та Ле а нід Да ні леў скі па-
ве да міў, што ў перс пек ты ве ўнут ра ныя пе ра га род кі ў 
но ва бу доў лях мож на бу дзе пе ра стаў ляць. Пра ек там 
пра ду гледж ва ец ца толь кі вон ка выя сце ны ў та кіх да мах 
уз во дзіць у па нэль ным вы ка нан ні, а ўся рэ дзі не бу дуць 
збор ныя кар ка сы. Апор ны мі ў бу дын ку за ста нуц ца толь кі 
ка ло ны, усё ас тат няе, за вы клю чэн нем сан вуз лоў, лес віч-
ных пля цо вак і ліф та, мож на пра ек та ваць на свой густ. 
Ка лі жы ха рам здас ца, што пе ра га род кі па стаў ле ны ня-
зруч на, то іх лёг ка мож на бу дзе пе ра мяс ціць: на прык лад, 
з трох па ка ё вай зра біць двух па ка ё вую, а з двух па ка ёў кі 
— пра стор ную ад на па-
ка ё вую ква тэ ру.

Пер шы «гіб кі» дом 
у Ма гі лё ве ўзвя дзе 
Ма гі лёў скі до ма бу даў-
ні чы кам бі нат. По тым 
па нэль ны бу ды нак 
з цал кам сва бод най 
пла ні роў кай па бу ду-
юць і ў ста лі цы. Ця пер 
у па нэль ных да мах пе-
ра пла ні роў ку ра біць 
за ба ро не на, бо сце ны 
там вы кон ва юць апор-
ную функ цыю.

Сяр гей КУР КАЧ

�

ПРОДАЕТСЯ 
бизнес-центр 

Кристалл, 
9 030 м2. 

Офисные, торговые, 
производственные, 

складские помещения.
Удобное расположение. 

г. Гомель, ул. Ильича, 331-2.
Тел. (029) 195-56-81.
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ПЛА ЦЯ ЖЫ 
З ЛЮ БО ГА МЕС ЦА

«Ін тэр нэт-бан кінг і ма біль ны 
бан кінг ува хо дзяць у лік сэр ві саў 
так зва на га дыс тан цый на га бан-
каў ска га аб слу гоў ван ня і да зва ля-
юць тры маль ні кам кар так круг ла-
су тач на прак тыч на з лю бой кроп кі 
све ту пра во дзіць шы ро кі спектр 
пла цеж ных і ін шых апе ра цый (ка-
му наль ныя пла ця жы, гра шо выя пе-
ра во ды, па паў нен не ўкла даў, апла-
та крэ ды таў, пад клю чэн не роз ных 

бан каў скіх сэр ві саў, пра гляд ба-
лан су, апе ра тыў ная бла кі ра ван не 
згуб ле ных кар так і інш.), — ка жа 
спе цы я ліст. — Пры вы ка ры стан ні 
ін тэр нэт-бан кін гу апе ра цыі пра-
во дзяц ца на ад мыс ло вым сай це 
бан ка. Ка рыс таль ні кі ж ма біль на га 
бан кін гу вы ка рыс тоў ва юць, як пра-
ві ла, спе цы яль нае гра фіч нае ме ню 
на сва ім ма біль ным тэ ле фо не. Як 
раз на від насць ма біль на га бан кін гу, 
мож на вы лу чыць іс ну ю чы ў шэ ра-
гу бан каў сэр віс СМС-бан кінг, ка-
лі апе ра цыі пра вод зяц ца прос та 
з да па мо гай на бо ру і ад праў кі на 

спе цы яль ны ну мар СМС-па ве дам-
лен няў пэў на га фар ма ту».

Да рэ чы, па сло вах Але ны Ла гу-
ні най, пе ра лік маг чы мас цяў ін тэр-
нэт- і ма біль на га бан кін гу ін ды ві ду-
аль ны для кож на га бан ка, так са ма 
як спектр кар так, якія ма юць до ступ 
да гэ тых сэр ві саў, і тым больш сіс тэ-
мы бяс пе кі, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 
пры пра вя дзен ня пла ця жоў.

БЯС ПЕ КА — ГА ЛОЎ НАЕ
«Ка лі ка заць пра Бе ла рус банк, 

то пы тан ню бяс пе кі і на дзей нас ці 
ка на лаў дыс тан цый на га бан каў ска-
га аб слу гоў ван ня на да ец ца вя лі кая 
ўва га. Пры здзяйс нен ні апе ра цый 
праз ін тэр нэт- і ма біль ны бан кінг 
вы ка рыс тоў ва юц ца шмат уз роў-
не выя сіс тэ мы аба ро ны звес так, 
якія пе ра да юц ца, до ступ да па слуг 
аба ро не ны ад не санк цы я на ва на га 

вы ка ры стан ня па ро ля мі (а ў ін тэр-
нэт-бан кін гу — і ла гі нам ка рыс таль-
ні ка)», — за яў ляе прад стаў нік бан-
ка. У той жа час і са мі тры маль ні кі 
кар так па він ны пра яў ляць ра зум ную 
абач лі васць. Да пры кла ду, не вы да-
ваць і не за хоў ваць у да ступ ным для 
ін шых мес цы ін ды ві ду аль ную ін фар-
ма цыю аб па ро лях і ла гі нах.

«Пра вя дзен не пла ця жоў з да па-
мо гай ін тэр нэ ту і тэ ле фо наў вель мі 
хут ка на бі рае па пу ляр насць: сён ня 
ся род тры маль ні каў кар так Бе ла-
рус бан ка ка рыс таль ні ка мі гэ тых 
ка на лаў аб слу гоў ван ня з'яў ля ец ца 
больш за 1,1 міль ё на ча ла век. Гэ та і 
не дзіў на, бо ма біль насць у кі ра ван ні 
ўлас ны мі фі нан са мі ро біць жыц цё не 
толь кі больш кам форт ным, але і па-
кі дае больш ча су на зно сі ны з бліз кі-
мі і сяб ра мі», — лі чыць спе цы я ліст.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
�

Лепш за ўсё мы ву чым ся і за па мі на ем у 
дзя цін стве. Ка лі ўжо мы хо чам, каб на ша 
на сель ніц тва бы ло фі нан са ва аду ка ва ным, 
то па чы наць трэ ба ме на ві та з дзя цей. Пра 
но вы від аплат ных кар так — для дзя цей — 
рас каз вае Але на ЛА ГУ НІ НА, на чаль нік ад-
дзе ла ар га ні за цыі пра цы Раз лі ко ва га цэнт-
ра плас ты ка вых кар так Бе ла рус бан ка.

«Дзе ці заў сё ды імк нуц ца пе рай маць па во дзі-
ны да рос лых і ў лі ку пер шых асвой ва юць но выя 
тэх на ло гіі. Не вы клю чэн не і аплат ныя карт кі, 
якія не так даў но па ча лі пра па ноў ваць фі нан са-
ва-крэ дыт ныя ўста но вы на шай кра і ны, — ка жа 
спе цы я ліст. — Дзі ця чыя карт кі афарм ля юц ца, як 
пра ві ла, да ра хун ку баць коў. Функ цы я наль насць 
дзі ця чай карт кі час та да зва ляе вы ка рыс тоў ваць 
яе для зняц ця на яў ных гро шай (ка лі на та кую 
апе ра цыю не ўста ноў ле на за ба ро на баць ка мі і 
бан кам), пра вя дзен ня па ку пак, вы ка ры стан ня 
ін фа кі ёс каў, ма біль на га бан кін гу».

Ка лі ка заць пра Бе ла рус банк, то, па сло вах 
Але ны Ла гу ні най, тут дзі ця чую карт ку мож на 
афор міць дзі ця ці ва ўзрос це ад 6 да 18 га доў у 
якас ці да дат ко вай да ра хун ку ад на го з баць коў 

або ін шых паў на лет ніх асоб (на прык лад, ба бу лі, 
цёт кі і інш.). Карт ка мо жа быць пры вя за на да 
ра хун ку, які ў вас ужо ство ра ны ў бан ку (на-
прык лад, на які пе ра ліч ва ец ца зар пла та, пен-
сія), аль бо да но ва га ра хун ку, на які спе цы яль-
на бу дуць уно сіц ца су мы, пра ду гле джа ныя для 
вы ка ры стан ня дзі цем.

На ту раль на, да рос лыя хо чуць мець маг чы-
масць кант ра ля ваць вы дат ка ван не гра шо вых 
срод каў. «Та му ўла даль нік ра хун ку мо жа ўста-
ля ваць лі міт на су му апе ра цый па дзі ця чай карт-
цы (за дзень або пэў ны пе ры яд), — па ве дам ляе 
спе цы я ліст бан ка. — Акра мя гэ та га, ула даль нік 
ра хун ку пад клю ча ец ца да па слу гі «СМС-апа вя-
шчэн не», і пас ля лю бой рас ход най апе ра цыі па 
«Дзі ця чай» карт цы на ма біль ны тэ ле фон пры-
хо дзіць па ве дам лен не аб тым, коль кі гро шай 
вы дат ка ва на».

Апе ра цыі па карт цы дзі ця ці больш «праз рыс-
тыя» для баць коў, чым апла та за на яў ныя гро шы, 
бо мож на лёг ка кант ра ля ваць вы дат кі свай го 
сы на ці дач кі. У лю бы мо мант мож на за пы таць 
вы піс ку па ра хун ку, у якой зме шча на гіс то рыя 
ўсіх апе ра цый па карт ках, аформ ле ных да ра-
хун ку. Па вы піс цы мож на ўба чыць да ту здзяйс-

нен ня апе ра цыі, мес ца, яе су му, а так са ма су му 
маг чы мых ка мі сій за зняц це на яў ных гро шай. 
Атры маць вы піс ку па ра хун ку мож на па аса біс-
тым зва ро це ў банк з прад' яў лен нем да ку мен та, 
які свед чыць асо бу, (паш пар та) або па элект рон-
най по шце. Па вы ні ках ме ся ца мож на ра за браць 
ра зам з дзі цем, якія вы дат кі бы лі апраў да ны мі, 
а без якіх мож на бы ло і абы сці ся, што на ву чыць 
дзі ця лепш кант ра ля ваць вы дат кі.

«На ка рысць дзі ця чай карт кі ка жа і іх вя лі-
кая бяс пе ка ў па раў на нні з на яў ны мі гра шы ма, 
стра та якіх прак тыч на заў сё ды з'яў ля ец ца без-
зва рот най. Ка лі ж дзі ця згу біць карт ку, гро шы 
ўсё роў на зна хо дзяц ца ў бяс пе цы на ра хун ку. 
Га лоў нае — апе ра тыў на за бла кі ра ваць карт ку 
па зван ку ў круг ла су тач ную сэр віс ную служ бу з 
на ступ ным прад стаў лен нем у пісь мо вай фор ме 
за явы ва ўста но ву бан ка».

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

не гра шы ма і ўсё, што з гэ тым звя за на. 
Вы мо жа це звяр тац ца на элект рон ны ад-
рас га зе ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна-
кай «для ад дзе ла эка но мі кі» ці па тэ ле фо не 
8 017 292 38 02.

Вы тры ма лі ка лі-не будзь у ру ках ал маз? Па-
доб ны больш на ка ва ла чак шкла, аб мы ты на 
пра ця гу га доў мар ской ва дою. Та кіх шмат 
мож на знай сці на бе ра зе мо ра. Ні чо га не 
вы дае ў гэ тым мі не ра ле сха ва най пры га-
жос ці і пэў най экс клю зіў нас ці. Толь кі моц 
і не па хіс насць ха рак та ру са ма га цвёр да га 
мі не ра ла на све це на мя кае, што ка мень чык 
не та кі прос ты. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па-
бы ваў на ал ма за пе рап ра цоў чым за вод зе і 
ўба чыў, якім чы нам «не ка зіс тае шкель ца» 
пе ра ўтва ра ец ца ў зі хат лі вы брыль янт.

Лю дзі даў но на ву чы лі ся апра цоў ваць пры го жа 
афар ба ва ныя мі не ра лы (каш тоў ныя ка мя ні) з мэ-
тай уз мац нен ня ка ля ро вай га мы, на дан ня ім бляс ку 
і зі ха цен ня. Пра ал маз ча ла вец тва ве да ла яшчэ ў 
ста ра жыт на сці. Цюрк скае сло ва almas су ад но сіц ца 
з ад па вед ным араб скім сло вам, якое ўяў ляе са бою 
ві даз ме не ную фор му грэ час ка га сло ва adamas, 
adamantos, што ў пе ра кла дзе азна чае «не пе ра мож-
ны». Ад нак у тыя ча сы ал ма зы апра цоў ва лі ся вель мі 
пры мі тыў на і каш тоў насць іх бы ла толь кі ў па ме ры ці 
не звы чай най фор ме. З раз віц цём тэх на ло гій і дзя ку-
ю чы імк нен ню ча ла ве ка да пры го жа га ал ма зы па ча лі 
апра цоў ваць больш грун тоў на і пэў ным чы нам, каб 
атры маць най больш вы гад ны вы гляд. У 1919 го дзе 
бы ла вы най дзе на кла січ ная аг ра нка. Ма тэ ма тык Мар-
сэль Тал коў скі пер шы раз лі чыў 
ідэа льныя па ра мет ры аг ра нкі 
круг ла га брыль ян та. І ця пер 
аг ра нкай са мых цвёр дых мі не-
ра лаў зай ма юц ца цэ лыя за во-
ды. Ад но з най буй ней шых та кіх 
прад пры ем стваў зна хо дзіц ца ў 
Сма лен ску.

У Ра сіі брыль ян ты 
по пы там не ка рыс та юц ца

«Гэ та цэнтр ал ма запе ра пра цоў чай пра мыс ло-
вас ці Ра сіі, — з год нас цю за ўва жае Мак сім ШКА-
ДАЎ, ге не раль ны ды рэк тар ААТ «ВА «Крыш-
таль». — Тут са бра на ўся тэх на ло гія апра цоў кі 
ал ма заў, ад па вед на вя дзец ца пад рых тоў ка кад-
раў ды вы твор часць ін стру мен таў і аб ста ля ван-
ня. Пра вод зяц ца на ву ко выя да сле да ван ні». За вод 
вы раб ляе пра дук цыю най вы шэй шай якас ці, якая 
амаль уся ідзе на экс парт: «У Ра сіі наш пра дукт, 
на жаль, не так за па тра ба ва ны. У на шых про да жах 
унут ра ны ра сій скі ры нак зай мае толь кі 1,5%. Та му 
прад пры ем ства ары ен та ва на на экс парт. Мы ма ем 
свае асноў ныя кроп кі про да жаў у Ган кон гу, Ду баі, 
Тэль-Аві ве, Нью-Ёр ку і ін шых га ра дах». Да рэ чы, ды-
рэк та ра вель мі здзіў ляе, ча му брыль ян ты лі чац ца 
не са цы яль ным пра дук там: «Та му пра нас ні хто не 
ве дае, як пра прад пры ем ства. У са цы яль ным пла-
не, на са мрэч, вы раб ляць брыль ян ты — гэ та амаль 
тое са мае, што вы раб ляць бал ты і гай кі. З пунк ту 
гле джан ня тэх на ло гій і вы твор час ці, тут, зра зу ме ла, 
усё па-ін ша му, але прын цып той жа».

Між ін шым, наш Го мель скі за вод «Крыш таль» у 
свой час ува хо дзіў у вы твор чае аб' яд нан не сма лен-
ска га за во да. «Ця пер у нас з імі доб рыя су вя зі, але, 
на жаль, ма гут нас ці го мель ска га за во да знач на 
змен ша ны і аб' ём вы твор час ці там зні жа ец ца. У Бе-
ла ру сі ёсць кра мы, дзе пра да ец ца на ша пра дук цыя. 
Пэў ная ка а пе ра цыя ў нас пры сут ні чае», — рас па вя-
дае Мак сім Шка даў. А Сма лен скі за вод апра цоў вае 
ка ля 90% ра сій скіх ал ма заў. Яны лі чац ца ад ны мі з 
са мых леп шых у све це. Ха ця пра цу юць так са ма з 
аф ры кан скі мі, ка над скі мі, аў стра лій скі мі ал ма за-
мі — з лю бы мі. «Апра цоў ка ал ма за за сноў ва ец ца 

на тым, што гэ та са мы цвёр ды мі не рал на све це, 
а зна чыць, яго мож на апра ца ваць аль бо ал ма зам, 
аль бо з да па мо гай ла зер ных тэх на ло гій. І на ша 
прад пры ем ства — лі дар у тэх на ла гіч ным пла не. 
Мы вы ка рыс тоў ва ем усе са мыя су час ныя тэх на-
ло гіі», — ад зна чыў ды рэк тар за во да. Што ж, та ды 
пой дзем на вы твор часць і са мі па гля дзім.

Вяд ро ал ма заў у ме сяц
«Гэ та мы з ва мі ідзём прос та так, а ўсе ра бот ні-

кі рас пра на юц ца, пра хо дзяць пэў ны кант роль, каб 
не ўкра лі ні чо га, — ка жа на мес нік ды рэк та ра па 
вы твор час ці ААТ «ВА «Крыш таль» Вя ча слаў 
РА ЕЎ СКІ. — Свой, вя до ма, не за бя рэш, бо ты за 
яго ад каз ва еш, а вось у ка гось ці сцяг нуць мож на. 
Але кра дзя жоў ужо га доў двац цаць ня ма. Прос та 
бы вае, што эле мен тар на губ ля юць ка мя ні. Гэ та ж 
ме ха ніч ная апра цоў ка — ка мень мо жа па ля цець і 
па тра піць на га ла ву, у кі шэ ню. Тут паў сюль на ват 
абу так пра ці ра ец ца. Смец це ўсё спаль ва ец ца, ва да 
філь тру ец ца». А, між ін шым, у са вец кі час бы ло шмат 
вы пад каў кра дзя жу. «Я пра цую на за вод зе ўжо 36 
га доў і быў свед кам гуч ных спраў у 1978-1979 го дзе, 
ка лі ра бо чыя кра лі брыль ян ты. Да рэ чы, ні вод ны ды-
рэк тар не меў да гэ та га да чы нен ня (у ад роз нен не 
ад ця пе раш няй сі ту а цыі — сён ня кра дуць кі раў ні кі, 
а ра ней ра бо чыя гэ та ра бі лі), — смя ец ца спе цы я-
ліст. — Больш за сто ча ла век бы ло асу джа на, а 4 
ча ла ве кі на ват рас стра ля лі. Гэ та бы ла цэ лая сет ка, 
бан да. Яны пад мя ня лі ка мя ні, вы но сі лі, пра да ва лі». І 
не дзі ва, што вы но сі лі, бо што дзень за вод вы раб ляе 
3 ты ся чы штук брыль ян таў, а за ме сяц на бі ра ец ца 
цэ лае вяд ро, — дзе ж тут пра со чыш за ўсім...

Брыль ян ты не пры но сяць 
вя лі ка га пры быт ку

«На са мрэч, сён ня аб са лют на ад ноль ка вы пры бы-
так і пры вы ра бе брыль ян таў, і пры вы ра бе, ска жам, 
за па лак. Уся пра мыс ло васць у Ра сіі мае рэн та бель-
насць 6-7%. І ў нас гэ тая рэн та бель насць та кая са-
мая. Усе пры быт кі «з'я дае» ма на па ліст зда бы чы 
ал ма заў. Яны дык ту юць цэ ны. Увесь пры бы так у іх. 
У іх рэн та бель насць больш за 100%. Куп ляць у ін шых 
мес цах, зра зу ме ла, мож на, але каб увез ці на бы ты 
та вар у Ра сію, трэ ба ча каць ка ля 2 ме ся цаў. А для 
гэ та га трэ ба тры маць крэ ды ты пад 10-12% га да вых. 
Пош лі ны амаль ні я кай на ал ма зы ня ма, але вось 
дзярж кант роль вель мі скла да ны, — здзіў ляе на мес-
нік ды рэк та ра. — Дру гі склад нік не вы со кай пры быт-
ко вас ці брыль ян та ва га біз не су — гэ та вя лі кая фі нан-
са вая ёміс тасць. Трэ ба мець вя ліз ныя крэ ды ты. У 

нас ка ля 50% вы дат каў — гэ та крэ ды та ван не. Ка лі 
мы ў ме сяц рэа лі зу ем ка ля 30 міль ё наў до ла раў, то ў 
аба ра чэн ні ў нас зна хо дзіц ца ка ля 120-130 міль ё наў 
до ла раў та ва ру. Але ўвесь «брыль ян та вы біз нес» 
жы ве на крэ ды ты. Там, дзе вя лі кія гро шы, без за-
ёмаў не вы жыць. За свае срод кі гэ та не маг чы ма 
зра біць. Та му і рэн та бель насць та кая. Ра зу ме е це, 
гэ та ж за вод, а не юве лір ная май стэр ня».

Брыль ян та вы біз нес 
бес перс пек тыў ны?

«На конт перс пек тыў не ве даю, што ска заць. 
Вось мне да пен сіі за ста ло ся 7 га доў. Я іх да пра цую. 
А больш я не ба чу перс пек тыў раз віц ця ра сій скай 
ал ма за пе рап ра цоў чай пра мыс ло вас ці, — пры зна-
ец ца Вя ча слаў Ра еў скі. — Су свет ная пра мыс ло-
васць пай шла ў Кі тай і Ін дыю, дзе тан ная пра ца і 
ство ра ны вель мі доб рыя дзяр жаў ныя пе рад умо вы 
— фі нан са ван не, спро шча ныя мыт ныя пра цэ ду ры і 
гэ так да лей. У нас уво гу ле ал маз лі чыц ца рэ чы вам, 
якое нель га пра даць без лі цэн зіі. Але ж гэ та та кі 
са мы та вар, як і ўсё ін шае. Акра мя та го, яго яшчэ 
пры раў ноў ва юць да нар ко ты каў. У нас сён ня дзяр-
жа ва не мо жа ства рыць нам ні я кіх умоў. І крэ ды-
ты — ка лі яны за ста нуц ца на ця пе раш нім уз роў ні, 
спра ва ку юць сы ход ту ды, дзе тан на».

Коль кі за раб ляе аг ра ншчык?
«У нас да во лі вы со кая зар пла та — ка ля 60 міль-

ё наў руб лёў што ме сяц вы плач ва ец ца. Ся рэд ні за-
ро бак — ка ля 28-29 ты сяч руб лёў (Ка ля ты ся чы до-
ла раў. — Аўт.)», — ка жа на мес нік ды рэк та ра. Але 
кож ную хві лі ну ў сва іх ру ках аг ра ншчык тры мае ка-
мя ні, якія па кош це знач на пе ра вы ша юць уз ро вень 
за роб каў. Да рэ чы, больш за 70% гэ тых «ня тан ных 
ца цак» ро біц ца круг лай фор мы. Аг ра ншчык па ві нен 
для та кой «кла січ най» фор мы на нес ці 57 гра няў 
пад пэў ны мі вуг ла мі. Усё дак лад на пра лі ча на, ні я-
кай твор час ці не да пус ка ец ца, іна чай не атры ма еш 
ка мень доб рай якас ці. Бы вае, вя до ма, і так зва ная 
«фан та зій ная аг ра нка», але вель мі рэд ка.

Уклад ваць гро шы ў брыль ян ты 
ня ма сэн су

«У нас звы чай на куп ля юць брыль ян ты ды ле ры, 
якія пас ля ўжо пра да юць іх юве лі рам. Мы пра да ём 
толь кі оп там. Ад нак пры жа дан ні сва ім ра бо чым 
са зніж кай пра да ём. Але яны ўсё роў на амаль не 
куп ля юць. На ват са зніж кай гэ та вель мі до ра га. А 
ўво гу ле зніж кі для на шай га лі ны не ха рак тэр ны. 

Ка лі вы ба чы це зніж кі на брыль ян ты, зна чыць вас 
пад ма ну лі ўжо тры ра зы. На юве лір ныя вы ра бы 
зні жак не па він на быць — там ня ма ку ды зні жаць. 
Ка лі вам у кра ме ка жуць, што брыль янт пер ша-
га ко ле ру, пер шай якас ці, зна чыць, вас пра цэн таў 
на пяць дзя сят пад ма ну лі. Коль кі я тут пра цую, не 
ба чыў та кой якас ці брыль ян таў. Іх прак тыч на не 
бы вае. Роз ніч ны ган даль амаль заў сё ды пад ман-
вае. У нас ёсць дач чы ная кам па нія «Сма лен скія 
брыль ян ты», якая ўжо 10 га доў пра цуе з юве лір ны мі 
вы ра ба мі. Мне зда ец ца, што мы не пад ман ва ем. 
Усе ас тат нія, я ўпэў не ны, заў сё ды пад ман ва юць», 
— за яў ляе Вя ча слаў Ра еў скі. Акра мя та го, спе цы-
я ліст ка жа, што куп ляць брыль ян ты для за ха ван ня 
сва іх збе ра жэн няў бес сэн соў на: «У роз ніч ным про-
да жы ўдзель ні чае па да так на да баў ле ную вар тасць 
— 20%. Вы яго ні ко лі са бе не вер не це. Ха ця бы лі 
га ды, ка лі атрым лі ва ла ся за ра біць. У 2010 го дзе 
брыль ян ты па да ра жэ лі на 50%. Але ў ка мя нёў ня ма 
дак лад най ацэн кі».

На ту раль насць вы зна чыць 
толь кі ла ба ра то рыя

Па сло вах спе цы я ліс та, на ту раль ны брыль янт ці 
не, мож на вы зна чыць толь кі ў ла ба ра то рыі. Не на ту-
раль ны ка мень на 30% бу дзе тан ней шым. «Штуч ныя 
ал ма зы час цей за ўсё, мне зда ец ца, вы ка рыс тоў-
ва юц ца ў га дзін ні ках, бо іх скла да на пра ве рыць. А 
ўво гу ле іх на рын ку не больш за 5%. Час цей пад-
ман ва юць па ха рак та рыс ты ках». Штуч ны брыль янт 
ад роз ні ва ец ца яшчэ і тым, што праз пэў ны час ён 
мо жа змя ніць свой ко лер. А з са праўд ным ні ко лі ні-
чо га не ад бу дзец ца.

Ці мо гуць брыль ян ты ка лі-не будзь 
згу біць сваю каш тоў насць?

«Без умоў на. Каш тоў насць іх ство ра на штуч на. 
Спа жы вец кіх улас ці вас цяў брыль янт не мае ні я кіх. 
Ал ма заў заў сё ды па він на не ха паць. Усё змя ня ец ца, 
усё на да куч вае. Ра ней юве лір ныя вы ра бы ўсе ра бі-
лі ў жоў тым зо ла це. Па ча лі ра біць у бе лым. Ча му? 
Та му, што трэ ба бы ло пра даць. І лю дзі на ку пі лі тую 
ж коль касць зо ла та, якая ў іх ужо ёсць, але ўжо бе-
ла га», — тлу ма чыць на мес нік ды рэк та ра за во да.

Са мыя да ра гія — 
чыр во ныя і сі нія

На кошт брыль ян таў уплы вае: ва га, чыс ціня і ко-
лер. Са мыя чыс тыя брыль ян ты — гэ та 1-я чыс ціня. 
Са мы мі да ра гі мі лі чац ца брыль ян ты сі ніх, чыр во ных 
ад цен няў. Кошт ад на го ка ра та ў іх мо жа да хо дзіць 
на аў кцы ё нах да 1 міль ё на до ла раў. Ко лер з'яў ля ец-
ца з-за роз ных «уклю чэн няў» на атам ным уз роў ні. 
Да рэ чы, та кія брыль ян ты мож на знай сці толь кі ў 
Аф ры цы.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ. Фо та аў та ра.
Сма ленск.

КА ЛІ ВАМ ПРА ПА НУ ЮЦЬ  
«БРЫЛЬ ЯН ТЫ СА ЗНІЖ КАЙ», ГЭ ТА ПАД МАН...

ФІ НАН СА ВЫ ВЫ ДАТ НІК АД КАЗ ВАЕ

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  �� ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ ГРО ШЫ

Ад ка му наль ных пла ця жоў да бла кі ра ван ня карт кі
Мы ўжо рас каз ва лі пра тое, як бяс печ на пра во дзіць пла ця жы ў 
ін тэр нэ це. Але пас ля пуб лі ка цыі на шы чы та чы тэ ле фа на ва лі і 
пы та лі ся, у пры ват нас ці, пра тое, што ўво гу ле са бою ўяў ляе ін-
тэр нэт-бан кінг і ма біль ны бан кінг. Наш экс перт на чаль нік ад дзе-
ла ар га ні за цыі пра цы Раз лі ко ва га цэнт ра плас ты ка вых кар так 
Бе ла рус бан ка Але на ЛА ГУ НІ НА па га дзі ла ся па тлу ма чыць сэнс 
гэ тых сэр ві саў.

ПА ТРА БА ВАН НІ ДА АГ РА НШЧЫ КА
У ву чэб ным цэнт ры за во да мож на прай сці 6-ме сяч ныя кур сы. Але яшчэ не-

каль кі га доў да вя дзец ца да вуч вац ца на вы твор час ці. Аг ра ншчы ку не па трэб ны 
мас тац кі та лент, бо ёсць вя лі кая гру па ін жы не раў, якія ўсё раз лі чаць. Па він на 
толь кі быць па чуц цё па ра лель нас ці, вуг ла, ус ед лі васць і ідэа льны зрок.

ЛІЧ БЫ. За вод быў ство ра ны ў 1963 го дзе, 
а ў 1966-м быў вы раб ле ны міль ён ны брыль-
янт. За 50 га доў за вод аг ра ніў больш за 80,5 
ты ся чы штук брыль ян таў. Агуль ная ма са 
пра дук цыі скла ла больш за 9 млн ка рат, а 
гэ та 1,849 то ны.

ФАКТ
�Са мы да ра гі ал маз, апра ца ва ны на за вод зе, 
ма сай 45,45 ка ра та, быў пра да дзе ны больш чым 
за 2,5 міль ё на до ла раў — ка ля 9 гра маў. А са мы 
вя лі кі быў 170 ка ра таў.
�Ад на ка рат ны ка мень мож на аг ра ніць за 
адзін пра цоў ны дзень — 8 га дзін. Чым боль шы 
па па ме ры ка мень, тым скла да ней і тым 
больш ча су трэ ба на аг ра нку. А роз ні ца па між 
кош там не апра ца ва на га ал ма за і брыль ян та — 
пры клад на 15%.

Азмаз чор ны, бо яго рас пі лавалі ла зе рам. Азмаз чор ны, бо яго рас пі лавалі ла зе рам. 
Пры вы со кіх тэм пе ра ту рах ён пе ра тва ра ец ца Пры вы со кіх тэм пе ра ту рах ён пе ра тва ра ец ца 
ў гра фіт. Пас ля аг ра нкі і шлі фоў кі ко лер вер нец ца.ў гра фіт. Пас ля аг ра нкі і шлі фоў кі ко лер вер нец ца.

Да 250-год дзя Вя лі кай ім пе ра тар скай ка ро ны Да 250-год дзя Вя лі кай ім пе ра тар скай ка ро ны 
на за вод зе вы ра бі лі яе ко пію, на за вод зе вы ра бі лі яе ко пію, 

ін крус та ва ную 11 ты ся ча мі брыль ян таў.ін крус та ва ную 11 ты ся ча мі брыль ян таў.

Так пра цу юць аг ра ншчы кі.Так пра цу юць аг ра ншчы кі.


