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«Буль ба-цы бу ля, буль ба-
цы бу ля — баць ка, ма ту-
ля, баць ка-ма ту ля...», на-
пі саў ад ной чы па эт, каб 
пе ра даць свае ўра жан ні, 
звя за ныя з на вед ван нем 
баць коў ска га до ма. Так і 
на ры нак мы, га ра джа не, 
ня рэд ка ідзём, каб знай сці 
неш та, што хоць ад да ле на 
на га дае ко ліш нія са мыя 
смач ныя ў све це вяс ко выя 
сня дан кі.

Усе ганд ля ры на мяс ных ра-
дах Брэсц ка га цэнт раль на га рын-
ку друж на за пэў ні ва юць, што іх 

пра дук цыя свой ская, не ка то рыя 
ўпэў не на на зы ва юць на се ле ныя 
пунк ты, дзе гэ та сві ні на або яла-
ві чы на га да ва ла ся. Але знаў цы 
даў но мне пад ка за лі, што тыя, 
хто зай ма ец ца га доў ляй сві ней 
на про даж, кор мяць жы вё лу па 
ра цы ё не, на блі жа ным да схе мы 
комп лек су. Ха ця ёсць, вя до ма, і 
вяс коў цы, што вы рас ці лі на пад-
вор ку ад на го-двух ка бан чы каў 
на про даж. Так што тут не ўга-
да еш: як па шан цуе.

Даў на ва та не бы ла на цэнт-
раль ным рын ку і за ўва жы ла, 
што па ча лі пра да ваць шмат 
хат ніх паў фаб ры ка таў: каў ба-

сы, «паль цам пха ныя», ру ле ты 
для за пя кан ня, а так са ма ўжо 
за пе ча ныя, га то вы фарш. Не-
ка то рыя ганд ля ры, па доб на, 
на гэ тым спе цы я лі зу юц ца. Цэ-
ны, вя до ма, вы шэй шыя, чым 
на сы рую пра дук цыю. Але для 
ля ні вых (чы тай, су час ных) гас-
па дынь са мае тое.

ЦЭ НЫ НА БРЭСЦ КІМ 
ЦЭНТ РАЛЬ НЫМ РЫН КУ

Сыр цвёр ды — 75-100 ты сяч
Буль ба — 7 ты сяч
Цы бу ля — 8 ты сяч
Морк ва — 5-7 ты сяч
Яб лы кі — 8-12 ты сяч

Ба на ны — 14-18 ты сяч
Яла ві чы на — 70-80 ты сяч
Ця ля ці на — 80-120 ты сяч,
Сві ні на — 60-70 ты сяч
Са ла са лё нае — 45-55 ты сяч
Ку ры ца (туш ка) — 23-27 ты сяч 
Карп све жы — 23-30 ты сяч
Таў ста ло бік све жы — 21-25 
ты сяч
Скумб рыя за ма ро жа ная — 44 
ты ся чы

Па ха дзіў шы па цэнт раль ным 

рын ку, пры хо джу да вы сно вы, 

што вы бар тут боль шы і цэ ны 
кры ху ні жэй шыя, чым на на шым 
рын ку мік ра ра ё на Ка ва лё ва, дзе 

я звы чай на раб лю па куп кі. По бач 
з до мам ата вар вац ца зруч на, а 
за зруч насць, ві да воч на, трэ ба 
пла ціць. Ка лі ж нех та ад дае пе-
ра ва гу свой ска му мя су, то вар-
та шу каць вяс ко ва га гас па да ра. 
Мі ну лай во сен ню я ку пі ла па ло ву 
ту шы не вя лі кай свін ні ў вёс цы, 
дзе зна хо дзіц ца мой дач ны до мік. 
У пе ра раз лі ку на ры нач ныя цэ ны, 
мо жа, і атры ма ец ца на якую ты-
ся чу да ра жэй за кож ны кі ла грам, 
за тое я дак лад на ве даю, што гас-
па ды ня На стас ся Ула дзі мі ра ўна 
не вы ка рыс тоў вае ні ан ты бі ё ты-
каў, ні гар ма наль ных да ба вак.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ві цеб скі ганд лё вы цэнтр 
«Эві ком» пра цуе ў бы лым 
вы твор чым бу дын ку ад най-
мен на га прад пры ем ства — на 
ву лі цы Це раш ко вай. По бач — 
па пу ляр ны ры нак бу даў ні чых 
ма тэ ры я лаў. Та кім чы нам, у 
вы хад ныя ў гэ тым ра ё не — 
са праўд ная Мек ка, ды і ў ра-
бо чыя дні (акра мя па ня дзел-
ка) па тэн цы яль ных па куп ні-
коў шмат. Што так са ма ці ка-
ва, по бач з «Эві ко мам» са мы 
вя лі кі нач ны клуб «Энер гія». 
Для ве да ма: пло шча бу дын ка 
клу ба — аж 5800 квад рат ных 
мет раў, ад на ча со ва тут мо-
гуць ад па чыць 5 ты сяч ча ла-
век. І ме на ві та ў гэ тым клу бе 
са мая доў гая ў Бе ла ру сі бар-
ная стой ка — 44 мет ры. Та кім 
чы нам, «Эві ко му» па шан ца-
ва ла з «су се дзя мі».

Ха дзіць па рын ках, шчы ра ка-
жу чы, не люб лю з-за мі тус ні, бру ду 
пад час даж джу, груз чы каў з ця-
леж ка мі, якія, зда ец ца, мо гуць за-
да віць, ка лі іх свое ча со ва не за ўва-
жыць. Праў да, на «Эві ко ме», дзе 
ганд лю юць пад да хам, і ў са мае 
дрэн нае на двор'е ўсё па раў наль на 
«цы ві лі за ва на». Ха ця, ве даю, ёсць 
лю дзі, якім па да ба юц ца ме на ві та 
рын кі, бо та кія па куп ні кі ўпэў не ны, 
што толь кі там усё све жае і не да-
ра гое. Спрэч нае пы тан не. Ду маю, 
іх ва біць са ма ат мас фе ра рын ку: 
ёсць маг чы масць па га ва рыць з 
ганд ля ром, су се дзя мі па чар зе, 
па раў наць цэ ны...

Даў но ўжо не здзіў ля ю ся, што 
ў кра мах ана ла гіч ныя пра дук ты 
мо гуць каш та ваць тан ней. Ага-
род ні на і са да ві на — не вы клю-
чэн не. Шмат доб ра га па зі тыў на-
га мож на на пі саць пра дзей насць 
фір мен ных крам вы твор цаў. Там 
пад час роз ных ак цый та вар (на-
прык лад, ку ры цу) мож на ку піць 
па вель мі пры ваб най ца не. Праў-
да, асар ты мент (той жа зе ля ні ны і 
ага род ні ны) у кра мах, без умоў на, 
не та кі шы ро кі, як на рын ках...

Доб рым кан ку рэн там для рын-
каў па ўсёй кра і не ста ла сет ка 
крам вя до ма га ганд лё ва га брэн да. 
Дык лю дзі, якія жы вуць не да лё ка 
ад та кіх крам, лепш, на прык лад, 
цы бу лю ку пяць там, чым па едуць у 
ін шы ка нец го ра да — на ры нак.

Як ні дзіў на, але ў Ві цеб ску «прэ-
стыж на» жыць ка ля рын каў. І кошт 
ква тэ ры, ад па вед на, вы шэй, ка лі 
да рын ку пе хам не каль кі хві лін...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Га лоў ны хар чо вы ры нак 
Ма гі лё ва — Цэнт раль ны 
(ці, як яго яшчэ клі чуць у 
на ро дзе, Мін скі) на гад вае 
ажыў шы пас ля зі мо вай 
спяч кі му раш нік. Ганд ля-
ры ўжо не спя ша юц ца, як 
гэ та бы ло зі мой, да до му. 
За пры лаў ка мі сва бод ных 
мес цаў ста ла менш, а коль-
касць на вед валь ні каў знач-
на па вя лі чы ла ся. На ват ка лі 
па трэ бы ў па куп ках ня ма, 
ці ка ва па ха дзіць па ра дах, 
каб уз няць на строй. Вяс на 
тут ад чу ва ец ца як ні дзе.

У мяс ных ра дах ча мусь ці 
больш па куп ні коў ці ка ві ла ся 
са лам. Па ды хо джу і я. Ад пры-
го жых ка ва лач каў з мяс ны мі 
пра слой ка мі на ват ця куць слін-
кі. Чую, як ру жо ва шчо кая пра-
даў шчы ца ўга вор вае муж чы ну 
па каш та ваць яе та вар. Той са 
сло ва мі «Усё роў на куп ляць не 
бу ду» ад праў ляе ка ва лак са ла 
ў рот. А по тым моўч кі, на ват 
не тар гу ю чы ся, цяг не ру ку ў 
кі шэ ню па ка ша лёк. Па тва ры 
ві даць: спа да ба ла ся. Жан чы на 
хіт ра ўсмі ха ец ца: ві даць, яшчэ 
ні адзін спа жы вец не ўста яў су-
праць яе са ла.

Бой кая пра даў шчы ца яй ка мі 
ледзь па спя вае ад пус каць та-
вар. На лат ках 2 га тун кі — №1 
і Д0. Адзін каш туе 13 150, дру-
гі — 13 200. На вы гляд ні я кай 
роз ні цы. Ці каў лю ся, ці ёсць яна 
на огул. Жан чы на з ве дан нем 
спра вы тлу ма чыць: Д0 на 50 
руб лёў да ра жэй, але іх на ват 
піць мож на. Гэ та ўраж вае чар гу, 
і лю дзі па чы на юць куп ляць яй кі 
га тун ку Д0.

ЦЭ НЫ НА ЦЭНТ РАЛЬ НЫМ 
РЫН КУ МА ГІ ЛЁ ВА
Ку ры ца (туш ка) — 24-28 ты-
сяч
Ку ры нае фі ле — 49 ты сяч
Яла ві чы на (па лянд ві ца) — 
89-98 ты сяч
Яла ві чы на (ант рэ кот) — 54 
ты ся чы
Ця ля ці на (па лянд ві ца) — ад 
120 ты сяч
Сві ні на (па лянд ві ца) — ад 80 
ты сяч
Сві ні на (ла пат ка) — ад 45 ты-
сяч
Са ла са лё нае — 65-85 ты сяч
Яй кі (10) — 13150 (1 га ту нак)
Тва рог (па чак 200 г) — 10750 
(1%), 9000 (10%)
Морк ва — 4200-4300
Агур кі — 30-45 ты сяч
Па мі до ры — 32-40 ты сяч
Цы бу ля зя лё ная — 60-64 ты-
ся чы
Цы бу ля — 6100
Буль ба — 4450
Бу ра кі — 3950
Яб лы кі (бе ла рус кія) — 8450
Яб лы кі (поль скія) — 12-15 
ты сяч
Ба на ны — 17 ты сяч

Больш за ас тат ніх су ма ва лі 
пра даў цы ўсход ніх пры сма каў, 
арэ хаў і спе цый. Каш туе гэ ты 
та вар не тан на, та му эка но міць 
на ім ляг чэй. Аса біс та мне па-
да ба ец ца куп ляць пры пра вы ў 
ад ной з ту тэй шых пра даў шчыц 
з Уз бе кі ста на. Ад іх стра вы на-
бы ва юць цу доў ны во дар. Акра-
мя ін ша га, жан чы на заў сё ды 
неш та кла дзе ў да да так са сва іх 
эк за тыч ных ла сун каў. Дро бязь, 
а пры ем на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Та кі за га ло вак, на пэў на, больш па ды шоў бы 
для но ва га блок бас та ра пра вой ны све таў ці 
ней кую ка та стро фу. Ці, у рэш це рэшт, для 
апо ве да пра рэ ін кар на цыю (пе ра ся лен не 
душ). Ха ця па ча кай це. А гэ та як раз і па ды-
дзе. Бо я ха чу вам рас ка заць пра рэ ін кар-
на цыю, толь кі эка на міч ную. Так бы мо віць, 
пе ра ся лен не ду шы прад пры ем ства з ад ной 
фор мы (вель мі не эфек тыў най, у шмат чым 
яшчэ са вец кай, стэ рэа ты па ва най) у най-
больш па спя хо вую, су час ную. Фор му, ка лі 
прад пры ем ства ста но віц ца ак цы я нер ным 
та ва рыст вам і вы хо дзіць на бір жу для про-
да жу сва іх каш тоў ных па пер. Ка лі ні хто не 
скар дзіц ца на ад сут насць гро шай, а прос та 
ідзе і сам ад бі рае іх у рын ку.
Ка ра цей, гу тар ка пой дзе пра ІРО (пер ша сны 
пуб ліч ны про даж ак цый). На вош та гэ та па-
трэб на? Якія пе ра ва гі і якую ад каз насць пры-
но сіць? Ці ўсіх ча ка юць на рын ку? Па гля дзім, 
што пра гэ та ка жуць спе цы я ліс ты.

Па чат коў цы
«Між на род ная фі нан са вая гра мад скасць з вя лі-

кай ці каў нас цю на зі рае за раз віц цём фі нан са ва га 
рын ку Бе ла ру сі, — сцвяр джае Га лі на Блэст-Са ка-
лоў ская, прэ зі дэнт кам па ніі «Уайд Брыдж». — Доб-
ра, што ў кра і не збі ра юц ца раз гля даць за ко на пра-
ект аб рын ку каш тоў ных па пер. Пры няц це та ко га 
да ку мен та па ско рыць за-
пуск ме ха міз му ганд лю 
ак цы я мі бе ла рус кіх кам-
па ній. Акра мя та го, для 
ін вес та раў бу дуць акрэс-
ле ны вы раз ныя пра ві лы 
гуль ні. Ха ця не ка то рыя 
доб ра пра цу юць і са мі. 
На прык лад «Мі ла ві ца» 
вый шла на Вар шаў скую 
бір жу; Мін скі за вод пе-
ніс тых він, які вы дат на 
пра вёў ІPO; ці «ЕРАМ», 
які па спя хо ва вый шаў з ак цы я мі на Нью-Ёрк скую 
бір жу». Па чат коў цы, атрым лі ва ец ца, ёсць, ад нак 
не аб ход на зра біць па доб ны пра цэс па ста ян ным, 
на ту раль ным для на шай эка но мі кі. Толь кі ці прос та 
гэ та? «Пры цяг нен не ак цы я нер на га ка пі та лу — гэ-
та ак ту аль ны, але вель мі ня прос ты пра цэс. Ён 
па тра буе сур' ёз най пад рых тоў кі ў ча се, у якас ці. 
Гэ та пра цэс, які звя за ны з пе ра бу до вай тра ды-
цый на га кі ра ван ня, улас ці вага нам, — тлу ма чыць 
Ула дзі мір Ула хо віч, на мес нік стар шы ні Бе ла рус кай 
ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты. — З ін ша га бо ку, 
для на шай кра і ны гэ та ві да воч ны ін стру мент пры-
цяг нен ня ін вес ты цый, па вы шэн ня пра дук цый нас ці 
пра цы на на шых прад пры ем ствах і ма дэр ні за цыі 
іх. Гэ та так са ма ін стру мент фар мі ра ван ня ўнут ра-
на га, на цы я наль на га фон да ва га рын ку. І я ду маю, 
што на шы буй ныя прад пры ем ствы як раз па ды шлі 
да той ры сы, за якой яны здоль ныя стаць гуль ца мі 
на су свет ным фон да вым рын ку, дзе яны змо гуць 
пры цяг ваць гро шы на асно ве свай го брэн да, вы-
ка ры стан ня аса біс тай ка пі та лі за цыі».

Вы пра ба ван не для ўсіх
На мес нік мі ніст ра эка но мі кі Бе ла ру сі Дзміт-

рый ГО ЛУ ХАЎ пад крэс лі вае, што ў шэ раг пра грам-
ных да ку мен таў за кла дзе ны тыя ці ін шыя эле мен ты 
раз віц ця фі нан са ва га рын ку, удас ка на лен ня кар па-
ра тыў на га кі ра ван ня. Акра мя та го, план су мес ных 
дзе ян няў ура да і Нац бан ка, які з'я віў ся на пры кан цы 
мі ну ла га го да, уклю чае і пунк ты па пад рых тоў цы 
не ка то рых ак цы я нер ных та ва рыст ваў для вы ха ду 
на за меж ны фон да вы ры нак праз ІРО. На сай це 
Дзярж ма ё мас ці раз ме шча ны іх пе ра лік, вы зна ча ны 
па пя рэд нія пля цоў кі для раз мя шчэн ня.

«Нас (прад стаў ні коў дзярж кі ра ван ня, ды рэк та ра 
прад пры ем стваў, юры дыч ную прак ты ку) ча кае су ро-
вы тэст на пад рых та ва насць. Мы яшчэ ўсіх праб лем 
не ўяў ля ем, — про сіць не за бы ваць Дзміт рый Го лу-
хаў. — З пунк ту гле джан ня ме недж мен ту дзярж прад-
пры ем стваў, гэ та яшчэ боль шае вы пра ба ван не. Бо 
пад рых тоў ка да пер ша сна га раз мя шчэн ня — гэ та 

«лом ка» пе ра ка нан няў і прын цы паў і пе ра бу до ва кі-
ра ван ня ў цэ лым. Трэ ба ра зу мець, што па тра ба ван ні 
да кар па ра тыў на га кі ра ван ня, рас крыц ця ін фар ма цыі, 
кі раў ніц кай спра ва здач нас ці бу дуць ка лі не су пя рэ-
чыць, то вель мі сур' ёз на ад роз ні вац ца ад прак ты кі, 
у якой яны пра ца ва лі ра ней. Бу дзе зме на ўяў лен няў 
аб тым, як трэ ба пра ца ваць, пры маць ра шэн ні, якія 
спе цы я ліс ты па трэб ны. На ват ра зу мен не та кіх ба-
наль ных рэ чаў, як тое, што трэ ба пла ціць, на прык лад, 
за кан суль та цыі юрыс таў». Прад стаў нік мі ніс тэр ства 
так са ма на га даў тым, хто збі ра ец ца вый сці на пер-
ша снае раз мя шчэн не ак цый, на ступ нае: «Трэ ба мець 
на ўва зе, што на пра ця гу двух га доў бу дзе змя няц ца 
за ка на даў ства ў су вя зі са ства рэн нем Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за».

Ад тэ о рыі 
да прак ты кі

Шка да, што тут не адзін 
крок, як ад ка хан ня да ня на віс-
ці. Тэ о рыю вы ха ду на ІРО ў нас 
ра зу ме юць мно гія, але га лоў нае 
пы тан не — прак тыч ны во пыт. У 
ся рэд нім пад рых тоў ка для вы ха-
ду зай мае ад 18 да 24 ме ся цаў. 
Не апош нюю ро лю ады гры вае 
на ват мен та лі тэт. Што па ра яць 

тыя, хто гэ тым зай ма ец ца на пер шы год?
Алі на Плая, кі раў ні чы ды рэк тар кам па ніі «Уайд 

Брыдж», якая не каль кі га доў пра ца ва ла на Уол Стрыт 
(там зна хо дзіц ца Нью-Ёрк ская фон да вая бір жа), ка жа, 
што ме на ві та «лом ка» ста рых стэ рэа ты паў зай мае 
вя лі кую коль касць ча су. «Так, як гу лец рых ту ец ца 
на гуль ні і па ві нен быць у пэў ным ста не ду ху, так і 
прад пры ем ствы, якія вы хо дзяць на ІРО, па він ны зна-
хо дзіц ца ў пэў ным ста не. Трэ ба дак лад на ве даць, якія 
ра шэн ні пры мае кам па нія», — рас па вя дае спе цы я-
ліст. Ся род не пры ем ных мо ман таў спа да ры ня Алі на 
агуч вае тое, што шмат ін фар ма цыі аб прад пры ем стве 
ста не вя до ма кан ку рэн там, трэ ба бу дзе пра да стаў-
ляць спра ва зда чу рэ гу ля та ру. Ін шы мі сло ва мі, трэ ба 
бу дзе стаць мак сі маль на ад кры ты мі, што для на шых 
прад пры ем стваў па куль не ха рак тэр на. Ад нак спе-
цы я ліст на зы вае і плю сы вы ха ду на ІРО: кам па нія 
атры мае гро шы; кам па нію бу дзе ацэнь ваць ры нак, а 
не банк (апош ні гля дзіць на ак ты вы і па сі вы, а ры нак 
ад штур хоў ва ец ца ад муль ты плі ка та ра, а зна чыць, ве-
ра год насць та го, што кам па нія бу дзе ацэ не на больш 
вы со ка, па вя ліч ва ец ца). «Ін вес та ры вас ча ка юць. Але 
толь кі ў тым вы пад ку, ка лі вы гэ та га вар ты. Не аб ход на 
па ду маць, ці змо жа це вы спа бор ні чаць са сва і мі кан-
ку рэн та мі», — пад су моў вае Алі на Плая.

«Вы хад кам па ніі на ІРО — гэ та не прос та спо-
саб на быц ця ка пі та лу. Гэ ты пра цэс ці ка вы тым, што 
пад час пад рых тоў кі да зва ляе ме недж мен ту, ула-
даль ні кам, кі раў ніц тву прад пры ем ства зу сім па-ін ша-
му па гля дзець на свой біз нес, — дае ацэн ку Га лі на 
Блэст-Са ка лоў ская. — Бо так ці інакш яны па він ны 
ад ка рэк та ваць сваё па зі цы я на ван не, ука ра ніць су-
час ныя сіс тэ мы спра ва здач нас ці і ўлі ку, па він ны па-
бу да ваць ней кую твор чую, ці ка вую, перс пек тыў ную 
стра тэ гію свай го раз віц ця і, на рэш це, пра вес ці аб' ек-
тыў ную ацэн ку біз не су. Зра зу ме ла, што гэ та да зва-
ляе пе ра вес ці кі ра ван не на больш якас ны ўзро вень. І, 
ня гле дзя чы на тое, што гэ та вель мі за трат ны пра цэс, 
по тым усё акуп ля ец ца шмат кроць, ка лі пра віль на 
вы бу да ваў пра цу, ра зу ме ю чы свае за да чы. Зна чэн не 
мае на ват час вы ха ду, мес ца і гэ так да лей».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

БУЛЬ БА-ЦЫ БУ ЛЯ І СА ЛА З МЯ САМ

НА ВІ ЦЕБ СКІМ «ПРЫ ВО ЗЕ»...
бе ла рус кіх яб лы каў ня ма

ЦЭ НЫ Ў ГАНД ЛЁ ВЫМ ЦЭНТ РЫ «ЭВІ КОМ»

Ку ра ня (вы твор ца з г. Га ра док Ві цеб скай воб лас ці ) — 28 000 
руб. (1 кг)
Ку ра ня (вы твор ца «Ган на» Ві цеб ска га ра ё на — 29 000 руб. (1 кг)
Яла ві чы на — 91 150 руб. (1 кг)
Ця ля ці на: па лянд ві ца — 110 000 руб. (1 кг)
кум пяк — 90 000 руб. (1 кг)
шыя — 80 000 руб. (1 кг)
Сві ні на: кум пяк — 63 000 руб. (1 кг)
гру дзін ка — 50 000 руб. (1 кг)
вы раз ка — 74 000 руб. (1 кг)
Ба ра ні на: — ня ма
Буль ба — 4 500 руб. (1 кг)
Буль ба (ма ла дая) — 20 000 руб. (1 кг)
Цы бу ля зя лё ная — 8000 руб. (100 г )
Цы бу ля рэп ча тая — 9500 руб. (1 кг)
Яб лы кі (ім парт ныя) — 15 і больш ты сяч руб лёў (1 кг)
Ба на ны — 16 000 руб. (1 кг)
Морк ва (РБ) — 7 000 руб. (1 кг)
Морк ва (вы мы тая, пры го жая) — 15 000 руб. (1 кг)
Морк ва не вы мы тая ( РБ) — 7000 руб. (1 кг)
Морк ва мяс цо вай вы твор час ці (прад пры ем ства «Ру да ко ва» 
пад Ві цеб скам. — Аўт.) — 4850 руб. (1 кг)
Яй кі (Д -1) — 12.700 руб.
Тва рог (ві цеб скае ААТ «Ма ла ко»): ня тлус ты — 6 500 руб. (1 
па чак), тлус тас цю 10% — 8400 руб. (1 па чак).

ЦЭ НЫ НА БЫ ХАЎ СКІМ РЫН КУ Ў Г. ГО МЕЛЬ
Ку ра ня брой лер нае 1кг. 25250 руб
Яла ві чы на 1кг   65000 руб. 
Сві ні на 1кг   64000-70000 руб.
Буль ба 1кг   6000 руб.
Цы бу ля 1кг   5500 руб.
 Морк ва    1кг 3500 руб.
Яй кі ды е тыч ныя 10 шт.   13300 руб.
Яб лы кі РБ 1кг   8500 руб.
Яб лы кі ім парт ныя 1кг  12000-30000 руб
Ба на ны 1кг   16000-18000 руб.

ПА КУП НІ КІ 
«ГА ЛА СУ ЮЦЬ» ЧЭР ГА МІ
На Цэнт раль ным рын ку ў Грод не прак тыч на не іс нуе 
дэ фі цы ту ней кіх пра дук таў, але мож на ўба чыць і чар-
гу. У пры ват нас ці, больш за 10 ча ла век ста я лі, каб 
на быць хле ба бу лач ныя вы ра бы, што вы пя ка юц ца ад-
ным з сель гас ка а пе ра ты ваў Гро дзен ска га ра ё на. Тым 
са мым, пэў на, па куп ні кі «га ла су юць» за ца ну і якасць 
гэ тай пра дук цыі.

Да рэ чы, ак цыі па цэ на вых зніж ках пра вод зяць кра мы не толь кі 
ганд лё вых се так, але і сель гас прад пры ем стваў. Так, на прык лад, 
ку ра нят-брой ле раў мож на бы ло на быць знач на тан ней, чым у боль-
шас ці ганд лё вых кро пак: у за леж нас ці ад ка тэ го рыі, за 18 400 і 
19 тыс. руб. за кі ла грам.

Праў да, мяс цо вы та вар у пры яры тэ це не заў сё ды. І ка лі не ту тэй-
шае па хо джан не за ма ро жа ных мо рап ра дук таў здзі віць не мо жа, 
то ін шая спра ва — ры ба жы вая. Праб лем з яе на быц цём ня ма: у 
про да жы і карп (24 200 — 32 тыс. руб.), і таў ста ло бік (15 800 — 22 
тыс. руб.), і амур (31 300 руб.). Ганд ля ва лі ры бай тры рыб га сы — 
два з Брэсц кай воб лас ці і адзін — з Мін скай. Дзя куй ім, вя до ма. 
Але дзе ж пра дук цыя ры ба лоў ных гас па да рак з Гро дзен шчы ны? 
Ха ця яны, у прын цы пе, з улі кам транс парт ных рас хо даў маг лі б 
мець пе ра ва гу пе рад ка ле га мі з ін шых рэ гі ё наў кра і ны.

ЦЭ НЫ НА ЦЭНТ РАЛЬ НЫМ РЫН КУ, Г. ГРОД НА:

Ку ра ня ты-брой ле ры — 18 400—26 450 руб.
Яй кі ку ры ныя (за дзя ся так) — 9 700—13 300 руб.
Яла ві чы на — 48 500—80 тыс. руб. (ма ла дая)
Сві ні на (фі лей) — да 85 тыс. руб.
Сві ні на (ба чок) — да 50 тыс. руб.
Буль ба — 5 400—5 500 руб.
Цы бу ля — да 12 тыс. руб.
Морк ва бе ла рус кая — да 6 тыс. руб.
Морк ва ім парт ная — 13 500 руб.
Яб лы кі бе ла рус кія — 5 000—11 000 руб.
Яб лы кі ім парт ныя — 11 900 руб.
Ба на ны — 15 900—19 500 руб.

Што да ты чыц ца са ла, то па вя до мых пры чы нах у да маш ніх 
гас па дар ках яно ця пер не вы раб ля ец ца і пры во зіц ца на ры-
нак з мя са кам бі на таў і комп лек саў сель гас прад пры ем стваў. 
Па вод ле ацэн кі ад на го з ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 
га лоў нае ад роз нен не та кой пра дук цыі ад да маш няй у тым, што 
«не жу ец ца шкур ка». Ха ця, ка жа, ка лі га доў 20 та му па чы наў 
сваю пра цу ў гэ тай сфе ры, то ме на ві та та кое са ла ка рыс та-
ла ся по пы там.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Так, клуб ні цы па тан не лі пас ля свя та, пра што 
свед чыць ура чыс та пе ра крэс ле ны цэн нік. 
Тым не менш і сён няш няя ца на — 100 ты сяч 
за кілаграм — не па спры я ла ўтва рэн ню чар гі. 
Але ж смач ны та вар з Грэ цыі на не вя ліч кім 
Бы хаў скім рын ку ў Го ме лі раз драж няў по-
гляд і нюх. І ка мен та рыі ад пен сі я не раў бы лі 
ад па вед ныя. На кшталт: і хто гэ та па та кой 
ца не ку піць? Але ж ганд ля ры сваю спра ву 
так са ма ве да юць...

Сён ня, ка лі асноў ныя зі мо выя за па сы за кон чы-
лі ся, на род ідзе на ры нак па звы чай ную ай чын ную 
са да ві ну і ага род ні ну. Да рэ чы, яна — у ме жах фі-
нан са вай да сяж нас ці га мяль чан. На тоў пу ня ма, 
бя руць па кі ла гра ме. Буль ба прак тыч на паў сюль 
тры ма ец ца па ца не 6 ты сяч за кг. І толь кі ў ганд-
ля роў з ад ной фер мер скай гас па дар кі — 5500. 
Морк ву сён ня ў Го ме лі мож на на быць за 3500. 
На ты ся чу менш каш туе «не стан дарт». Бу ра кі 
— 2500. Цы бу ля — 5000-6500. Ка пус та за хоў ва-
ец ца доў га і доб ра, та му і ёсць паў сюд на: ад 2000 
ма лень кая да 4000 боль шая. Мі ні маль ная ца на 
на бе ла рус кія яб лы кі па чы на ец ца ад 8,5 ты ся чы. 
Ім парт ныя каш ту юць у 2-3 ра зы да ра жэй. Ура зіў 
кошт агур коў ад ной з пры га рад ных спе цы я лі за-
ва ных гас па да рак — 42 ты ся чы за кг. Лепш ужо 

для ко ле ру і раз на стай нас ці ім парт ныя та ма ты 
на быць — па 26 ты сяч.

Тыя, хто мя са есць і ў Вя лі кі пост, кі ла грам 
яла ві чы ны мо гуць ку піць пры клад на за 65 ты сяч, 
у тых жа ме жах ва га ец ца ца на і на сві ні ну — у 
за леж нас ці ад та го, з якой част кі жы вё лі ны ка ва-
лак вы ра за ны. Брой лер нае ку ра ня пра да ец ца па 
25500 за кг, а вось ку ры ца, якая на бы ла пэў ны 
жыц цё вы во пыт, ку ды тан ней шая — 18700.

Да рэ чы, у вя лі кай сет ка вай кра ме «Еў ра опт» 
по бач, якая сла віц ца быц цам бы дэ ма кра тыч ны мі 
цэ на мі, прак тыч на ўся ай чын ная ага род ні на на ты-
ся чу-дзве да ра жэй шая, чым на рын ку.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

КЛУБ НІ ЦЫ ПА ТАН НЕ ЛІ!

За ко ны рын куЗа ко ны рын ку  ��

ПЕ РА РА ДЖЭН НЕ

ВЯС НА. ПА ЦЯГ НУ ЛА 
НА ЗЕ ЛЯ НІ НУ

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»

ІPO — (ад англ. Іnіtіal Publіc Offerіng) — пер-
шы пуб ліч ны про даж ак цый ак цы я нер на га 
та ва рыст ва, у тым лі ку ў фор ме про да жу дэ-
па зі тар ных рас пі сак на ак цыі (да ку мент, які 
свед чыць, што каш тоў ныя па пе ры зме шча ны 
на за хоў ван не ў банк, і дае пра ва на ка ры-
стан не вы га да мі ад гэ тых каш тоў ных па пер), 
не аб ме жа ва на му ко лу асоб. Про даж ак цый 
мо жа ажыц цяў ляц ца як шля хам раз мя шчэн ня 
да дат ко ва га вы пус ку каш тоў ных па пер праз 
ад кры тую пад піс ку, так і шля хам пуб ліч нага 
про да жу ак цый іс ну ю ча га вы пус ку.

Ме на ві та маг чы масць пе-
ра да чы ма ё мас ці ў лі зінг 
фі зіч най асо бе мо жа па-
спры яць бе ла ру сам вы ра-
шаць ква тэр ныя праб ле-
мы, упэў не ны спе цы я ліс ты 
бан каў ска га сек та ра. Та кі 
ін стру мент пач не ў нас рэ-
аль на дзей ні чаць пры ўмо-
ве да дат ко вай ка рэк ці роў кі 
пад атко ва га за ка на даў ства 
і за ха ван ня ста біль нас ці аб-
мен на га кур су, лі чыць на-
чаль нік упраў лен ня лі зін гу 
Аль фа-Бан ка (Бе ла русь) 
На дзея Куш не ра ва.

На га даю, што Указ № 99 «Аб 
пы тан нях рэ гу ля ван ня лі зін га-
вай дзей нас ці», які пра ду гледж-
вае пе ра да чу ма ё мас ці ў лі зінг 
фі зіч ным асо бам у аса біс тых 
мэ тах, ус ту піць у сі лу сё ле та з 
1 ве рас ня. Спе цы я ліс ты ад зна-
ча юць, што но вая ква тэ ра або 
аў та ма біль з'яў ля юц ца аб са лют-
на рэ аль ны мі аб' ек та мі лі зін гу, у 
ад роз нен не ад бы та вой тэх ні кі ці 
на ват но ва га да ра го га адзен ня. 
Спа да ры ня Куш не ра ва ад зна чае, 
што аб' ек там лі зін гу па він ны вы-
сту паць та кія рэ чы, якія бу дуць 
да стат ко ва лік від ны мі ў вы пад ку 
ўзнік нен ня не аб ход нас ці іх кан-
фіс ка цыі ў клі ен та і на ступ най 
рэа лі за цыі трэ цім асо бам.

Экс перт па тлу ма чы ла, што 
лі зінг прын цы по ва ад роз ні ва ец-
ца ад крэ ды ту ў част цы пра воў 
улас нас ці. Пры крэ ды та ван ні 
банк дае клі ен ту не аб ход ную яму 
су му гро шай: шля хам за лі чэн ня 
на карт ку, вы да чы на яў ных на 
ру кі або пра мым пла ця жом на 
ра ху нак пра даў ца. У лю бым з 
гэ тых ва ры ян таў па куп ні ком ма-
ё мас ці з'яў ля ец ца не банк, які 
пра да ста віў гро шы, а сам клі ент 
— крэ ды та атры маль нік. На бы-
тая ма ё масць пе ра хо дзіць ва 
ўлас насць клі ен та, дзе, час цей 
за ўсё, па доб ная здзел ка пра ду-
гледж вае і ме ха нізм за ло гу.

А вось пры лі зін гу клі ент вы-

бі рае ма ё масць і яе пра даў ца, 
па каз вае іх да ныя ў за яў цы, на 
пад ста ве якой лі зін га да вец (на-
прык лад, банк) на бы вае ўка за-
ную ма ё масць і пе рад ае яе клі ен-
ту ў ка ры стан не. Пры чым клі ент 
не з'яў ля ец ца ўлас ні кам ма ё мас-
ці, а толь кі яе ка рыс таль ні кам, як 
пры арэн дзе. Улас ні кам ак ты ву 
да за кан чэн ня тэр мі ну лі зін гу і 
вы пла ты лі зін га ат ры маль ні ку 
ўсіх не аб ход ных пла ця жоў па 
здзел цы з'яў ля ец ца фі нан са вая 
ўста но ва, якая за клю чае да га-
вор куп лі-про да жу (на прык лад, 
на ква тэ ру) ад свай го імя.

Зра зу ме ла, што клю ча вым 
кры тэ ры ем пры вы ба ры па між 
крэ ды та ван нем і лі зін гам для лю-
дзей бу дзе кан чат ко вы, з улі кам 
усіх рэ аль ных вы плат, кошт пра-
па но вы фі нан са вых рэ сур саў. У 
іс ну ю чых на бе ла рус кім рын ку 
ўмо вах стаў кі па лі зін гу роў ныя, 
а ў пэў ных вы пад ках (пры пры-
цяг нен ні да пра цэ су па срэд ні каў) 
пе ра вы ша юць стаў кі крэ дыт на га 
рын ку. У гэ тым вы пад ку кошт рэ-
сур саў для спа жыў цоў за ле жыць 
і ад сіс тэ мы па дат ка аб кла дан ня 
лі зін га вых апе ра цый. Спра ва ў 
тым, што ця пер да хо ды ад лі зін-
гу, якія атрым лі вае банк, аб кла-
да юц ца па дат кам на да баў ле ную 
вар тасць (ПДВ ) па стаў цы 20%, 
а пра цэн ты па крэ ды це аб кла-
дан ню ПДВ не пад ля га юць. Та-
кім чы нам, па сіс тэ ме лі зін гу для 
фі зіч ных асоб кошт фі нан са вых 
рэ сур саў ро біц ца аў та ма тыч на 
да ра жэй шым на су му ПДВ ад-
нос на пла ця жоў па крэ ды це пад 
ана ла гіч ную стаў ку га да вых.

Пры іс ну ю чым за ка на даў стве 
сіс тэ ма лі зін гу са праў ды пра цуе 
па куль толь кі для юры дыч ных 
асоб, якія по тым вяр та юць та кі 
па да так праз ме ха нізм «за лі ку» 
шля хам па мян шэн ня агуль най 
су мы ПДВ, якая пад ля гае вы пла-
це ў бюд жэт. Та кім чы нам, лі зінг 
ста не эка на міч на больш вы гад-
ным для на сель ніц тва, толь кі 
ка лі стаў ка па ім ста не знач на 

ні жэй, чым па крэ ды це, або ка лі 
та кія здзел кі вы зва ляць ад апла-
ты ПДВ.

Спе цы я ліст на га да ла і аб іс-
ну ю чай прак ты цы фі нан са ван ня 
клі ен таў з вы ка ры стан нем так 
зва на га псеў да ва лют на га лі зін-
гу. Сут насць гэ та га ін стру мен та 
за клю ча ец ца ў тым, што рэ сур сы 
вы да юц ца ў бе ла рус кіх руб лях, 
але пра цэнт ная стаў ка вы ка рыс-
тоў ва ец ца ў за меж най ва лю це, 
а ўсе пла ця жы пры вя за ны да 
эк ві ва лен ту за меж най ва лю ты ў 
бе ла рус кіх руб лях на да ту пла ця-
жу. Та ды клі ент атрым лі вае ад-
нос на ніз кую стаў ку, але ме на ві та 
на яго ўскла да ец ца ўся ры зы ка, 
якая звя за на са змя нен нем кур су 
на цы я наль най ва лю ты, бо ме на-
ві та ад ды на мі кі аб мен на га кур су 
бу дзе за ле жаць вы ні ко вы кошт 
атры ма ных па лі зін гу рэ сур саў.

Пры іс ну ю чай стаў цы па крэ-
ды це ў бе ла рус кіх руб лях і псеў-
да ва лют на га лі зін гу апош ні ста-
не для клі ен та больш вы гад ным, 
ка лі па слаб лен не кур су ай чын-
най ва лю ты скла дзе не больш за 
1,15% у ме сяц на пра ця гу ўся го 
тэр мі ну лі зін гу, пад лі чы лі бан каў-
скія экс пер ты.

У су вя зі з гэ тым На дзея Куш-
не ра ва пад крэс лі ла, што для 
эфек тыў на га раз віц ця лі зін гу для 
на сель ніц тва не аб ход на, перш 
за ўсё, ажыц ця віць ад ме ну аб-
кла дан ня ПДВ у част цы лі зін га-
вай стаў кі. Акра мя та го, сён ня 
клі ент па ві нен вель мі ўзва жа на 
па ды хо дзіць да за клю чэн ня да-
га во ра лі зін гу з пры вяз кай да 
кур су ва лю ты.

���
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.

Пад рых та ваў 
Сяр гей КУР КАЧ.

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

МА Ё МАС НЫ ЛІ ЗІНГ ДЛЯ НА СЕЛЬ НІЦ ТВА
Та кі фі нан са вы ін стру мент да па мо жа нам у жыл лё вым пы тан ні

Ця пер на гэ тай гран ды ёз най бу доў лі ў Аст-
раў цы пра цу юць дзе вяць бе ла рус кіх бу даў ні-
чых і дзве ра сій скія спе цы я лі за ва ныя ар га ні-
за цыі. Сі ла мі ай чын ных спе цы я ліс таў ле тась 
вы ка на на больш за 95% ад га да во га аб' ёму 
ўсіх бу даў ні чых ра бот. Агуль ная коль касць 
бу даў ні ча га пер са на лу на пля цоў цы Бе ла-
рус кай АЭС скла дае больш за 2 ты ся чы ча ла-
век, дзе за дзей ні ча на 239 адзі нак бу даў ні чай 
тэх ні кі, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе 
Мін бу дар хі тэк ту ры.

Сё ле та на вы шэй зга да най пля цоў цы бу дуць вы-
ка на ны ра бо ты па ўзвя дзен ні бу дын каў рэ ак та ра і 
тур бі ны, ве жа вай вы пар най гра дзір ні, пыр скаль ных 
ба сей наў энер га бло ка №1 і па ча ты ра бо ты па ўзвя-
дзен ні пад мур каў пад аб' ек ты энер га бло ка №2. 
Пла ну ец ца зман ці ра ваць 27 ты сяч тон ар ма ту ры і 
ўклас ці 78 ты сяч ку ба мет раў бе то ну.

Спе цы я ліс ты мі ніс тэр ства ад зна ча юць, што ле тась 
там бы ло асвое на 4 281,3 млрд руб лёў, у тым лі ку са 
срод каў дзяр жаў на га экс парт на га крэ ды ту Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі — 3 502,8 млрд. На збу да ван ні аб' ек таў 
пер ша га энер га бло ка зман ці ра ва на 7,5 ты ся чы тон ар-
ма ту ры і ўкла дзе на 29 ты сяч ку біч ных мет раў бе то ну. 
У кон кур сах на па стаў ку аб ста ля ван ня і ма тэ ры я лаў 
для АЭС пры ня лі ўдзел 83 бе ла рус кія ар га ні за цыі. У 
вы ні ку тар гоў 26 бе ла рус кіх прад пры ем стваў і ар га ні-
за цый за клю чы лі да га во ры на па стаў ку аб ста ля ван ня, 
ма тэ ры я лаў і ака зан не па слуг для ўзвя дзен ня атам най 
стан цыі на су му 3,795 млн до ла раў, што скла дае ка-
ля 30% усіх па ста вак за куп ле на га аб ста ля ван ня 4-га 
кла са бяс пе кі (агуль на пра мыс ло вай).

Уво гу ле, на бу даў ніц тве Бе ла рус кай АЭС сё ле та 
пла ну ец ца асво іць 470 млн до ла раў. Пры гэ тым бе-
ла рус кія бу даў ні кі вы ка на юць больш за 86% аб' ёму 
ра бот, ас тат нія 13% — ра сій скія ар га ні за цыі.

Сяр гей КУР КАЧ.

БУДАЎНІКІ ПАСТАРАЮЦЦА
Ка ля 90% ра бот на Бе ла рус кай АЭС сё ле та вы ка на юць ай чын ныя спе цы я ліс ты

На рынак — разам з карэспандэнтамі «Звязды»
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