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ВЯ ЗЁМ ТОЕ, ЧА ГО НЯ МА 
Як вя до ма, у асноў ным за во зяц ца ў кра і ну та ва-

ры, якія не вы раб ля юц ца ай чын най пра мыс ло вас-
цю ці вы пуск якіх не да стат ко вы. Гэ та на зы ва ец ца 
кры тыч ным ім пар там. Зра зу ме ла, што шэ раг та ва-
раў нель га не ім пар та ваць. Перш за ўсё ка ва, чай, 
мар ская і аке а ніч ная ры ба, цыт ру са выя, ба на ны, 
рыс і шмат ін ша га. На га да ем, што хар чо выя та-
ва ры скла да юць у цэ на вым вы ра жэн ні ка ля 20% 
кры тыч на га ім пар ту.

Так са ма мы ім парт уем шмат не хар чо вых та ва-
раў: бен зі на выя га зо на ка сіл кі, бы та выя пы ла со сы, 
бен за пі лы, ліч ба выя ра дыё пры ём ныя пры ста са-
ван ні, ліч ба выя фо та апа ра ты і кі на ка ме ры, эле-
мен ты сіл ка ван ня, ма біль ныя тэ ле фо ны, адзен не 
з на ту раль най ску ры і джын са вых тка нін, мно гія 
ві ды ін стру мен таў, кан цы ляр скіх і спар тыў ных та-
ва раў і ін шае.

Па мно гіх та ва рах аб' ёмы вы пус ку, асар ты мент, 
спа жы вец кія ха рак та рыс ты кі не да зва ля юць за да-
во ліць спа жы вец кі по пыт за кошт ай чын най пра-
дук цыі (абу так, тэкс тыль нае адзен не, срод кі для 

мыц ця і чыст кі, тэ ле ві за ры, шпа ле ры, ке ра міч ная 
пліт ка і ін шыя), і та му до ля іх ім пар ту ў струк ту ры 
не хар чо вых та ва раў, якія за во зяц ца, най больш 
ад чу валь ная.

ЗА МЯ НЯЦЬ — КА ЛІ ВЫ ГАД НА 
Ад нак па ве лі чэн не ім пар ту — гэ та праб ле ма. І 

яе трэ ба вы ра шаць ад па вед ным па ве лі чэн нем до-
лі ай чын най пра дук цыі на ўнут ра ным рын ку. У той 
жа час за мя шча ю цца толь кі тыя па зі цыі, якія ма-
юць эка на міч на вы гад ны па тэн цы ял. «Не маг чы ма 
за сво іць усё. І ў гэ тым ня ма не аб ход-
нас ці, бо пра гра ма ім парт аза мя шчэн-
ня — гэ та на цэль ван не вы твор цы не 
ней кія на він кі, тое, што не аб ход на вы-
пус каць у ад па вед нас ці з кан' юнк ту рай 
рын ку. Зра зу ме ла, ім парт аза мя шчэн не 
на кі ра ва на як на ап ты мі за цыю ім пар ту, 
так і на на рошч ван не экс парт ных па ста-
вак», — га во рыць Свят ла на СЛІНЬ КО, 
на чаль нік упраў лен ня спа жы вец ка га 
рын ку хар чо вых та ва раў Мі ніс тэр-
ства ганд лю.

Ве дам ства, са свай го бо ку, па ста ян-
на ўза е ма дзей ні чае з га лі но вы мі мі ніс-

тэр ства мі і кан цэр на мі па на рошч ван ні вы твор-
час ці за па тра ба ва най ім парт аза мя шчаль най 
пра дук цыі. Ад бы ва юц ца кан' юнк тур ныя на ра ды, 
ра бо чыя су стрэ чы ганд лю і пра мыс ло вас ці, вы-
ста вы-кі р ма шы. Мін ган даль (на асно ве ана лі-
зу кан' юнк ту ры спа жы вец ка га рын ку, ім пар ту, 
уз роў ню про да жаў) што год уно сіць пра па но вы 
для пра пра цоў кі маг чы мас ці ства рэн ня но вых 
вы твор час цяў спа жы вец кіх та ва раў, па вы шэн-
ня кан ку рэн та здоль нас ці пра дук цыі, якая ўжо 
вы пус ка ец ца. На 2014 год бы ло 360 пра па ноў 

(25 — хар чо вых, 335 — не хар-
чо вых). А за 2009–2013 га ды ў 
кра і не за свое ны вы пуск ка ля 
280 но вых па зі цый спа жы вец кіх 
та ва раў.

Ся род на ві нак апош ніх га-
доў — гі па а лер ген ныя дзі ця чыя 
су хія су ме сі, ха ла дзіль ні кі з сіс-
тэ май «Nо Frоst» (без з'яў лен ня 
інею ў ка ме рах), праль ныя ма-
шы ны з па вя лі ча най мак сі маль-
най за груз кай бя ліз ны да 7 кг, 
LСD-тэ ле ві за ры са свят ло ды-
ёд най пад свет кай, муль ты вар-

кі, мік ра хва ле выя пе чы, пад гуз ні кі для дзя цей, 
но выя ка лек цыі адзен ня і абут ку, но выя се рыі 
пар фу мер на-кас ме тыч най пра дук цыі і ін шыя 
та ва ры.

Сё ле та пра мыс ло васць пры ня ла да за сва ен ня 
яшчэ 63 па зі цыі ім парт аза мя шчаль ных пра дук таў. 
У пер шым паў год дзі на ўнут ра ны ры нак па сту пі ла 
55 но вых та ва раў, у тым лі ку тыя, што ў Бе ла ру-
сі не вы раб ля лі ся: мяк кая ка ра мель, біск віт нае 
пе чы ва, змен ныя карт ры джы для ёміс тас цяў для 
філь тра цыі ва ды, на поль нае ла мі ні ра ва нае па-
крыц цё.

ЧА ЛА ВЕ ЧЫ ФАК ТАР 
Як па каз вае ма ні то рынг про да жаў но вых та ва-

раў, па асоб ных па зі цы ях па тра бу ец ца па шы рэн не 
асар ты мен ту, да пра цоў ка па спа жы вец кіх ха рак-
та рыс ты ках (адзен не, абу так, шпа ле ры, офіс ная 
па пе ра, ту а лет нае мы ла, па ра со ны і ін шыя). Не аб-
ход на, без умоў на, больш ак тыў нае пра соў ван не, 
па зі цы я на ван не но вай пра дук цыі, яе «ма сі ра ва-
ная» рэ кла ма.

«Кож ны но вы та вар не за ста ец ца без ува гі 
ра бот ні каў Мін гад лю. Мы пра во дзім ма ні то рынг, 
по тым гэ тыя пы тан ні раз гля да юц ца на ка мі сіі 
па па вы шэн ні кан ку рэн та здоль нас ці эка но мі кі, 
якая ство ра на пры Са ве це Мі ніст раў, — тлу ма-
чыць Ні на ПА ШКО, 
на чаль нік упраў лен ня 
спа жы вец ка га рын ку 
не хар чо вых та ва раў 
Мі ніс тэр ства ганд-
лю. — Усе пра па но вы 
на кі роў ва юц ца вы твор-
цам. Ужо сён ня ад но-
сі ны на шых па куп ні коў 
да ай чын ных не хар чо-
вых та ва раў змя ні лі ся. 
Але трэ ба яшчэ ўзмац-
ніць рэ кла му, змя ніць 
упа коў ку, па леп шыць 
спа жы вец кія ха рак та-
рыс ты кі».

Як бы там ні бы ло, але ай чын ныя прад-
пры ем ствы вы пус ка юць та ва ры, за сва ен не 
вы твор час ці якіх не ка лі лі чы ла ся не мэ та згод-
ным: ман таж ная пе на і гер ме ты кі, пад гуз кі 
для дзя цей, энер га збе ра галь ныя лю мі нес-
цэнт ныя лям пы, якія рэа лі зу юц ца не толь кі 
на ўнут ра ны, але і знеш ні ры нак. Па куп нік 
заў сё ды га то вы зра біць вы бар на ка рысць 
ай чын най пра дук цыі пры ўмо ве яе кан ку-
рэн та здоль нас ці ў па раў на нні з за меж ны мі 
ана ла га мі. «Доб рая якасць, брэн ды, па зна-
валь насць на шых та ва раў — за лог пос пе ху 
бе ла рус кіх вы твор цаў», — лі чаць у Мі ніс тэр-
стве ганд лю. А хто ж спра ча ец ца? Так яно і 
ёсць. Вось толь кі для лю дзей час та вя лі кую 
ро лю ады гры вае ца на. А бе ла рус кія та ва ры 
ча сам бы ва юць на ват на шмат да ра жэй шы мі 
за ім парт ныя. «Я ду маю, што па він на быць 
ра зум нае спа лу чэн не ца ны і якас ці. Ка лі пра-
дукт мае леп шыя тэх ніч ныя ха рак та рыс ты кі, 
ды зайн, ча му ён па ві нен быць тан ней шы?» — 
пы та ец ца Ні на Па шко.

Аса біс та мне зда ец ца, што ня дрэн на бы ло б 
па дэм пін га ваць (зра біць на ўмыс на ніз кую ца ну, 
якую не пра па нуе ні вод ны кан ку рэнт) для та го, 
каб ад ва я ваць унут ра ны ры нак у ім пар ту. А по-
тым ужо мож на бы ло б і ца ну дык та ваць сваю. 
Але ж не ра ней за той час, ка лі бе ла ру сы па ве-
ры лі б у вы ключ ную якасць ме на ві та ай чын най 
пра дук цыі. Ча му так лі чу? Усё прос та: ча ла ве чы 
фак тар — са мы га лоў ны, са мы не прад ка заль ны, 
але і са мы эфек тыў ны ад нос на рэ кла ма ван ня 
пра дук цыі. Ка лі нех та ска заў дрэн нае пра той ці 
ін шы та вар, то яго ні хто і куп ляць не бу дзе. Ці не 
так? У мя не ад бы ло ся тое са мае з ха ла дзіль ні кам, 
пра які рас каз ваў на па чат ку. Мы ха це лі ку піць 
зноў ай чын ны. Але ней кія зна ё мыя, а по тым і 
па ра-трой ка ганд ля роў-кан суль тан таў у кра мах 
шап ну лі, быц цам пай шлі апош нім ча сам ней кія 
дрэн ныя пар тыі. У вы ні ку ку пі лі ім парт ны. Дык 
вось, ка лі на пра ця гу не каль кіх га доў бу дуць толь-
кі доб рыя вод гу кі — бе ла рус кія вы твор цы ста нуць 
больш пры ваб ны мі ў ва чах па тэн цый ных па куп-
ні коў. Над гэ тым і трэ ба пра ца ваць і ства раць 
са праў ды якас ны пра дукт.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Да вай це зой дзем у ста ліч ны 
ЦУМ і па гля дзім на ім парт аза-
мя шчаль ныя та ва ры, так бы мо-
віць, ва ўпор. Пач нем з ад дзе ла 
бы та вой тэх ні кі.

Тэ ле ві за ры 

Ад ра зу кі да ец ца ў во чы апош няя 
рас пра цоў ка ай чын на га вы твор цы — 
50-дзюй мо вы ЖК-тэ ле ві зар з па ра-
мет ра мі Full HD і функ цы яй «Smart 
TV». Па сло вах пра даў ца, усё пра-
цуе вель мі хут ка і якас на. Ца на ні жэй 
за за меж ныя ана ла гі пры клад на на 
міль ён руб лёў. «Ён ні чым не гор шы 
за ім парт ны», — пе ра кон вае кан-
суль тант. Як па ве дам ляе вы твор ца, 
асноў ны ры нак для гэ та га тэ ле ві за ра, 
акра мя бе ла рус ка га, — Ра сія і Ка зах-
стан. Гэ та рын кі, якія раз ві ва юц ца, а 
зна чыць, там мож на за няць лі дар скія 
па зі цыі. Пра да дзе на ка ля 1000 штук 
з па чат ку го да. Ім парт аза мя шчэн не 
пе ра рас ло ў экс парт.

Праль ныя ма шы ны 

Кан суль тант па каз вае на він ку: за-
груз ка — ад 5 да 7 кг, па вя лі ча ны люк 
для зруч нас ці. Мае энер га эфек тыў-
насць «А+». У вы ні ку спа жы вец бу дзе 
эка но міць да 30% энер гіі. Ёсць яшчэ 
ма шы ны з за груз кай 7 кг і кла сам 
энер га збе ра жэн ня «А++» — эка но мія 
да 50% элект ра энер гіі пад час мыц ця 
бя ліз ны. У на він цы — 16 стан дарт-
ных пра грам плюс 10 да дат ко вых. 
Свят ло ды ёд ная пад свет ка і но вы 
ды зайн. «Ад на ча со ва гэ тая праль-
ная ма шы на адап та ва на для пра цы 
ў сель скай мяс цо вас ці, дзе на пруж-
ван не не ста біль нае. Ёсць аба ро на 
ад пе ра па даў на пруж ван ня», — пе-
ра лі чвае пе ра ва гі пра да вец. Ёсць 
так са ма рэ жым нач но га мыц ця. У 
Бе ла ру сі, вя до ма, гэ та па куль што не 
вы ка рыс тоў ва ец ца, але ў Ра сіі ўжо 
жы вуць па двух лі чыль ні ках: элект-
ра энер гія ўна чы тан ней. Плюс тры 
га ды поў на га сэр ві су.

Ха ла дзіль ні кі 

Ма ла вы твор цаў ро біць столь кі 
ко ле ра вых ра шэн няў — чыр во ныя, 
зя лё ныя, мок ры ас фальт… Па куп нік 
мо жа па да браць ко лер пад кух ню, 
бо тэх ні ка сён ня — гэ та эле мент ды-

зай ну. Акра мя та го, на рэш це вы пус-
ка юц ца ха ла дзіль ні кі з сіс тэ май «No 
Frost» і дыс плэ ем. Там вы стаў ля юц-
ца рэ жы мы і ёсць га дзін нік, што для 
кух ні вель мі зруч на. Так са ма пра па-
ну ец ца ха ла дзіль нік з «ну ля вой зо-
най», дзе ўста ля ва на тэм пе ра ту ра 
ап ты маль ная для за ха ван ня мя са ці 
ры бы, каб на но ва не за ма рож ваць, 
ка лі не ўсё бы ло вы ка ры ста на.

Муль ты вар кі 

Мае поў нае сэн сар нае кі ра ван не. 
16 пра грам. Прын цы по вае ад роз-
нен не ад кан ку рэн таў — у кам плек це 
да дат ко вая ке ра міч ная ча ша, якая, 
да рэ чы, каш туе яшчэ 200–300 ты сяч. 
Ха ця па ца не муль ты вар ка тан ней-
шая, чым ана ла гі, і без улі ку кош ту 
да дат ко вай ча шы.

Пад гуз ні кі 

Пя рой дзем у «Дзі ця чы свет». Бе-
ла рус кія пад гуз ні кі на са мрэч тан ней-
шыя. Вось і ней кая жан чы на ўзя ла 
вя лі кую упа коў ку — ві даць, ужо не 
пер шы раз. «Гэ та для на шай кра і-

ны не но вы та вар. Ад нак ай чын ныя 
пад гуз ні кі з'я ві лі ся ў 2012 го дзе. 
Паў та ра го да на рын ку, — га во рыць 
Іван ЧОР НЫ, на мес нік ды рэк та ра 
ЗПВУП «Бел Эм са». — Спа чат ку бы-
ло цяж ка, але ця пер усё доб ра. За 
6 ме ся цаў 2014 го да мы 45% пра дук-
цыі ад гру зі лі ў Кі тай, 25% — за ста-
лі ся ў Бе ла ру сі. Ас тат няе пай шло ў 
ін шыя кра і ны. Я лі чу, што бе ла рус кі 
па куп нік аца ніў якасць пад гуз ні каў 
і да вя рае нам, бо на ша пра дук цыя 
вы раб ля ец ца на вы со ка тэх на ла гіч-
ным італь ян скім аб ста ля ван ні. Усю 
сы ра ві ну мы за куп ля ем. Якасць ні-
чым не ўсту пае кан ку рэн там, а кошт 
ні жэй шы».

Гуль ні 

Зна ё мая фор ма, але з но вай наз-
вай. Гуль ні, якія ра ней вы раб ля лі ся 
вы ключ на за мя жой і да нас пры-
хо дзі лі толь кі з рус кім пе ра кла дам 
з Ра сіі, ця пер мы вы раб ля ем са мі. 
Ня дрэн на. Тым больш, што яны і не 
та кія да ра гія, як ім парт ныя. Ус ту па ем 
толь кі ў пра па но ве. Пе ра лік гуль няў 

не та кі вя лі кі, каб за да во ліць лю бы 
густ. На прык лад, я знай шоў по бач 
са мую прос тую і звы чай ную гуль ню, 
якую за сваю гіс то рыю пры ду ма ла 
ча ла вец тва, — ве жа. Па мя та е це, 
гэ та ка лі  бу ду ец ца ве жа з вя лі кай 
коль кас ці ма лень кіх драў ля ных бру-
соч каў, а по тым кож ны цяг не адзін 
зні зу і кла дзе на верх. І так па куль ве-
жа не ўпад зе. Дык вось, я не ўба чыў 
та кой гуль ні ай чын най вы твор час ці 
(ха ця што там ра біць?) — толь кі фін-
ская за, страш на ска заць, 260 ты сяч 
руб лёў.

Сы ры 

І зой дзем яшчэ па да лі ка тэ сы. 
Сыр з бла кіт най плес няй. Ма ца рэ-
ла. Не хва люй це ся — усё гэ та на шай 
вы твор час ці. На ву чы лі ся ўжо. Між 
ін шым, у аб' ёме про да жаў ім парт ныя 
сы ры зай ма юць не больш за 4%. На-
шы вы твор цы за сво і лі но выя тэх на-
ло гіі вы твор час ці шэ ра гу ра соль ных 
і мяк кіх сы роў. Асар ты мент вель мі 
шы ро кі.

Ян ка ІВА НОЎ.

Па вод ле дзе ю ча га Ко дэк са «Аб аду-
ка цыі», на ву чан не ў пер шым кла се 
сён ня мо жа па чы нац ца і ў 6, і ў 7 га-
доў. Вось гэ ты год і стаў «ка ме нем 
спа тык нен ня»: не ка то рыя баць кі 
імк нуц ца пра доў жыць свай му дзі-
ця ці бес кла пот нае дзя цін ства (а са-
бе больш-менш спа кой нае жыц цё), 
а та му ў 6 га доў не ад да юць ма ле чу 
ў шко лу. Атрым лі ва ец ца, што пры 
дэ фі цы це мес цаў у да школь ных 
уста но вах шас ці га до вае дзі ця, яко-
га ча ка лі ў шко ле, зай мае ў сад ку 
фак тыч на чу жое мес ца?

У мі ну лым на ву чаль ным го дзе ся род 
вы ха валь ні каў дзі ця чых сад коў на ліч-
ва ла ся больш як 30 ты сяч дзя цей ва 
ўзрос це ад 6 да 7 га доў, якія не пай шлі 
ў пер шы клас, але з іх толь кі 7 ты сяч 
за ста лі ся ў сад ку па ме ды цын скіх па ка-
зан нях. На ўтры ман не тых, у ка го та кіх 
па ка зан няў ня ма, дзяр жа ва вы дат коў-
вае больш як 300 млрд руб лёў у год. Ме-
на ві та та му пры аб мер ка ван ні бу ду чых 
па пра вак у Ко дэкс «Аб аду ка цыі» гу ча лі 
пра па но вы ўста на віць уз рос та вае аб ме-
жа ван не для вы ха валь ні каў да школь ных 
уста ноў — 6 га доў. І зра біць вы клю чэн не 

толь кі для тых дзя цей, якім па ме ды цын-
скіх па ка зан нях у шас ці га до вым уз рос це 
па куль ра на іс ці ў шко лу.

— Ка лі дзі ця і фі зіч на, і псі ха ла гіч на 
га то ва да на ву чан ня ў шко ле, то тры-
маць яго ў сад ку ліш ні год аб са лют на 
не мэ та згод на, — па га джа ец ца на чаль-
нік ад дзе ла да школь най аду ка цыі Мі-
ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аль бі на Да ві до віч. — Але па куль што 
жорст кіх уз рос та вых кры тэ ры яў ня ма, 
та му баць кі ма юць пра ва са ма стой на 
вы ра шаць, вес ці ім дзі ця-шас ці год ку ў 
пер шы клас ці не.

Дзе ці шас ці га до ва га ўзрос ту, як пра-
ві ла, з'яў ля юц ца вы ха ван ца мі дзі ця ча га 
сад ка, і ні хто не мае пра ва на стой ваць 
на тым, каб яны па кі ну лі гэ ту ўста но ву і 
вы зва лі лі мес ца для ін ша га дзі ця ці. Або 
на тым, каб баць кі пры нес лі ме ды цын-

скую да вед ку з за клю чэн нем спе цы я ліс-
таў пра «не га тоў насць» дзі ця ці да шко-
лы. Дзі ця ад ліч ва ец ца з вы ха ван цаў 
да школь най уста но вы аду ка цыі толь-
кі на пад ста ве за явы яго баць коў або 
за кон ных прад стаў ні коў. На прык лад, 
ка лі сям'я змя няе мес ца жы хар ства або 
ка лі дзі ця ста но віц ца пер ша клас ні кам.

Без умоў на, баць кам дзя цей да школь-
на га ўзрос ту, якія пра жы ва юць у мік ра-
ра ё нах-но ва бу доў лях і ра ё нах з вы со кай 
шчыль нас цю жы лой за бу до вы, трэ ба за-
га дзя кла па ціц ца аб атры ман ні мес ца ў 
дзі ця чым сад ку, та му што вост ры дэ-
фі цыт мес цаў у да школь ных уста но вах 
ак ту аль ны ме на ві та для гэ тых ра ё наў. 
Для па ста ноў кі на ўлік трэ ба звяр нуц ца 
ва ўпраў лен не або ад дзел аду ка цыі па 
мес цы зна хо джан ня да школь най уста-
но вы. Яшчэ пад час па ста ноў кі на ўлік 
баць кі па він ны за явіць спе цы я ліс ту, з 
яко га ўзрос ту яны хо чуць улад ка ваць 
дзі ця ў дзі ця чы са док: у год, у два га ды, 
у тры і гэ так да лей.

Пры зва ро це ў ор ган аду ка цыі баць кі 
(за кон ныя прад стаў ні кі) дзі ця ці аба вя-
за ны пра да ста віць паш парт або ін шы 
да ку мент, які за свед чыць іх асо бу, і па-
свед чан не аб на ра джэн ні дзі ця ці. Пры 
па ста ноў цы на ўлік дзя цей, якім па тра-
бу ец ца мес ца ў дзі ця чым сад ку, звест кі 

пра іх уно сяц ца ў спі сы ма ю чых па трэ бу 
ў атры ман ні да школь най аду ка цыі. Па-
ста ноў ка дзя цей на ўлік ажыц цяў ля ец ца 
круг лы год у спе цы яль на ад ве дзе ныя 
для гэ та га дні і час, вы зна ча ныя мяс-
цо вы мі вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі 
ор га на мі. Улік вя дзец ца з дня зва ро ту 
баць коў.

Мес цы дзе цям у пэў най уста но ве 
аду ка цыі пра да стаў ля юц ца па спі се ў 
па рад ку чар го вас ці і пры на яў нас ці сва-
бод ных мес цаў. У вы пад ку іх ад сут нас-
ці ва ўста но ве, у якую баць кі жа да юць 
улад ка ваць сваё дзі ця, па іх зго дзе дзі-
ця ці мо жа быць пра да стаў ле на мес ца ў 
ін шай уста но ве да школь най аду ка цыі.

Пры нам сі, вы браць да школь ную ўста-
но ву для свай го дзі ця ці баць кі мо гуць як 

па мес цы жы хар ства сям'і, так і там, дзе 
ім бу дзе больш зруч на. На прык лад, по-
бач з мес цам пра цы лю бо га з баць коў. 
Як тлу ма чаць спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі, у нар ма тыў ных пра ва вых ак-
тах у сфе ры да школь най аду ка цыі ад-
сут ні чае нор ма па пра да стаў лен ні дзі ця-
ці мес ца ў сад ку толь кі па блі зу ад мес ца 
жы хар ства. Ад сут насць у баць коў або 
за кон ных прад стаў ні коў дзі ця ці рэ гіст-
ра цыі па мес цы фак тыч на га жы хар ства 
так са ма не мо жа быць пад ста вай для 
та го, каб баць кам ад мо ві лі ў па ста ноў цы 
на ўлік дзі ця ці, у яко га ёсць па трэ ба ў 
атры ман ні да школь най аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

ЧЭР ГІ ПА БЕ ЛА РУС КАЕ…

«Пра лка», адап та ва ная для сель скай мяс цо вас ці, 
або Чым пры ваб лі ва юць ай чын ныя вы твор цы 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Опубликованной 25 февраля 2014г. в газете «Звязда»

по объекту Многоквартирный жилой дом 
неповышенной комфортности №3 по генплану с помещениями 

общественного назначения, подземной автостоянкой 
в квартале улиц Одоевского, Бельского, Пономаренко, П.Глебки 

(продолжение) в г.Минске.
Общество с ограниченной ответственностью «Антасам»  информирует о 

дополнении к проектной декларации объекта долевого строительства, опу-
бликованной в газете «ЗВЯЗДА» № 35 от 25 февраля 2014 г.:

Внести следующие дополнения:
Абзац «Для привлечения физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к строительству по договорам создания объекта долевого 
строительства предлагаются:» дополнить:

2 (Два) помещения общественного назначения (кладовая) на отметке 
-3.200-2.900. Цена 1 м.кв. общей площади помещений общественного на-
значения (кладовая) в текущих ценах на момент опубликования проектной 
декларации составляет 9 333 000 (Девять миллионов триста тридцать три 
тысячи) белорусских рублей с НДС эквивалентной 900 долларам США 
по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 
14 августа 2014 г. 

1 (Одно) помещение общественного назначения  на 2-ом этаже в секции Г. 
Цена 1 м.кв. общей площади помещений общественного назначения в текущих 
ценах на момент опубликования проектной декларации составляет 16 592 000 
(Шестнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи) белорусских рублей 
с НДС эквивалентной 1 600 долларам США по курсу, установленному Нацио-
нальным банком Республики Беларусь на 14 августа 2014 г.

УНП 100727641
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»,ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 

опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16 опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16 
строительства строительства 20-этажного односекционного жилого дома 20-этажного односекционного жилого дома 

со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначениясо встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения  
и гараж-стоянкой открытого типа в границах и гараж-стоянкой открытого типа в границах 

ул. Каховская – Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, г. Минск: ул. Каховская – Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, г. Минск: 

«...Стоимость 2-х маш/мест в гараж-стоянке открытого типа – 25 000 
(двадцать пять тысяч) долларов США за 1 маш/место.»

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306 20 90, г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306 20 90, 

или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости). или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости). 

Утерянный страховой полис СООО «Белкоопстрах» по добровольному стра-
хованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу фор-
мы 2РН, 2РП серии БМ № 0728564 считать недействительным. УНП 100706519

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд № 88»
29 августа 2014 года 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Мостоотряд № 88»
Собрание пройдет по адресу: 

г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1. О проведении закрытой подписки. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомить-
ся по указанному выше адресу в рабочие дни с 21 августа 2014 г. с 13.00 
до 16.45 по месту нахождения Общества у председателя наблюдатель-
ного совета, а в день собрания — в помещении, где оно будет прово-
диться:  в актовом зале в здании управления на третьем этаже.

Регистрация участников собрания: с 15.30 до 15.55 по месту про-
ведения собрания. 

Начало работы собрания — 29 августа 2014 года в 16.00. 
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 

состоянию на 18 августа 2014 года. 
Для регистрации при себе иметь следующие документы: ак-

ционеру Общества — паспорт, представителю акционера — па-
спорт и доверенность. 

Наблюдательный совет. УНП 100299744

28 августа 2014 г. в 11.00 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Лунинецлес».
Повестка дня:

1. О совершении сделок Общества.

Местонахождение ОАО «Лунинецлес»: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Пер-
вомайская, 56.

Место проведения собрания: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Первомайская, 56.
Время регистрации в день проведения собрания с 10.30 до 11.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

21.08.2014 г. (с 10.00 до 16.00) по месту нахождения Общества. 
Совет директоров.УНН 200251040

Ёсць пы тан не Ёсць пы тан не   �� ІС ЦІ Ў ШКО ЛУ
ЦІ ЗА СТАЦ ЦА Ў ДЗІ ЦЯ ЧЫМ САД КУ?

Вы бар — па кі даць шас ці га до вае дзі ця яшчэ на адзін год у да школь най уста но ве
або вес ці яго ў пер шы клас — за ста ец ца за яго баць ка мі або за кон ны мі прад стаў ні ка мі

У АПОШ НЮЮ ЖНІ ВЕНЬ СКУЮ СУ БО ТУ…
Свя точ ныя лі ней кі, пры све ча ныя па чат ку но ва га на ву чаль на га го да, 
прой дуць ва ўсіх ста ліч ных шко лах у су бо ту 30 жніў ня.

«Я мін ча нін» — так гу чыць тэ ма пер ша га ўро ка, які рас пач нец ца ў мін скіх 
шко лах у 9 га дзін ра ні цы 1 ве рас ня. Па тра ды цыі, у пер шы дзень но ва га на ву-
чаль на га го да на ба зе важ ных га рад скіх аб' ек таў прой дуць так са ма і агуль на га-
рад скія ўро кі з за пра шэн нем на іх прад стаў ні коў Мін гар вы кан ка ма, ве тэ ран скіх 
і ін шых гра мад скіх ар га ні за цый, га на ро вых гра ма дзян го ра да, вя до мых дзея чаў 
на ву кі, куль ту ры і спор ту. У пры ват нас ці, ад ной з пля цо вак для пра вя дзен ня 
та ко га ўро ка ста не но вы му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны.

У но вым на ву чаль ным го дзе ўпер шы ню за школь ныя пар ты ся дуць больш як 
19 ты сяч юных мін чан (ле тась іх бы ло ка ля 16 ты сяч). А ўся го да за ня ткаў пры-
сту пяць у ста лі цы пры клад на 165 ты сяч школь ні каў (у 2013 г. — 163,3 ты ся чы) 

Між ін шым, у ста лі цы ўжо рас па ча ла ся вы да ча з га рад ско га бюд жэ ту са цы яль-
ных да па мог да на ву чаль на га го да шмат дзет ным сем' ям, якія вы хоў ва юць трох 
і больш дзя цей ва ўзрос це да 18 га доў. Па мер да па мо гі на кож на га на ву чэн ца 
ўста но вы агуль най ся рэд няй або спе цы яль най аду ка цыі скла дае 30% бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мі ні му му па ста не на 1 жніў ня 2014 го да.

Вы пла ты ад на ра зо вай са цы яль най да па мо гі ажыц цяў ля юц ца праз ад дзя лен ні 
Бе ла рус бан ка шля хам без на яў на га пе ра лі чэн ня гра шо вых срод каў на раз лі ко-
выя ра хун кі гра ма дзян. Для афарм лен ня да ку мен таў баць кам трэ ба звяр тац ца 
ва ўста но ву аду ка цыі, у якой ву чац ца іх не паў на лет нія дзе ці.
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У мі ну лым на ву чаль ным го дзе 
ся род вы ха валь ні каў дзі ця чых 
сад коў на ліч ва ла ся больш 
як 30 ты сяч дзя цей ва ўзрос це 
ад 6 да 7 га доў, якія не пай шлі 
ў пер шы клас, але з іх толь кі 
7 ты сяч за ста лі ся ў сад ку 
па ме ды цын скіх па ка зан нях.

На кант ро лі На кант ро лі   ��

ЛІ НІЯ ПРА СТОЙ ВАЕ, ДАЎ ГІ РАС ТУЦЬ 
Пін скі за вод штуч ных скур даў но ад чу ваў фі нан са выя цяж-
кас ці з-за не ста біль най вы твор час ці. На прад пры ем стве рас-
пра ца ва лі пра гра му вы ха ду з кры зі су, га лоў ным пунк там 
якой ста ла на быц цё да ра го га ім парт на га аб ста ля ван ня. Лі-
нію па вы твор час ці роз ных ві даў ста ло вай цы ра ты кош там 
1 940 000 па ста ві ла фір ма з Ган кон га яшчэ тры га ды та му. У 
2012 го дзе на бы лі яшчэ ад ну вы твор чую лі нію за ва лю ту.

Іль гот ны крэ дыт прад пры ем ству быў вы дзе ле ны пры пад трым цы 
дзяр жа вы. Але ўкла дзе ныя срод кі не пры но сяць ад да чы. Як ад зна чыў 
стар шы ня Пін ска га між ра ён на га Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Ула дзі мір 
Пяць ко, пер шая лі нія за дзей ні ча на ўся го на 12% ма гут нас ці, а дру гая 
на огул пра стой вае, не пра цуе. Ды і тое, што вы пус ка ец ца, па доў гу 
ля жыць на скла дах.

Па іні цы я ты ве дзярж кант ро лю на за вод зе штуч ных скур год та му 
бы ло пра ве дзе на вы яз ное па ся джэн не Пін ска га МКДК ра зам з гар-
вы кан ка мам. Раз мо ва ад бы ла ся сур' ёз ная, ды рэк тар атры маў спаг-
нан не, але сі ту а цыя не вель мі змя ні ла ся да леп ша га. За раз пы тан не 
па за вод зе пла ну ец ца раз гле дзець на ка ле гіі Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Брэсц кай воб лас ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

АДЗІН ЗА ЎСІХ…
Най маль ні кі пры на кі ра ван ні ў ад ну служ бо вую па езд ку 

не каль кіх ра бот ні каў змо гуць на ліч ваць
усе ка ман дзі ро вач ныя на карт ку ад на го з іх 

Гэ та да пус ка ец ца но вай рэ дак цы яй ін струк цыі аб па рад ку 
вя дзен ня ка са вых апе ра цый і па рад ку раз лі каў на яў ны мі гра-
шо вы мі срод ка мі ў бе ла рус кіх руб лях на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
па ве да мі лі ў Нац бан ку.

Адзін пра цаў нік змо жа апла ціць за ся бе і сва іх ка лег вы дат кі па 
пра ез дзе да мес ца служ бо вай ка ман дзі роў кі і на зад, най ме жы-
ло га па мяш кан ня. Але ёсць умо ва: вы дат кі па він ны пра во дзіц ца 
ў без на яў ным па рад ку. «У гэ тым вы пад ку вы дат кі па пра ез дзе да 
мес ца служ бо вай ка ман дзі роў кі і на зад, най ме жы ло га па мяш кан ня 
ўклю ча юц ца ў спра ва зда чу аб вы дат ка ва ных су мах асо бай, якой на 
гэ тыя мэ ты пе ра лі ча ны гра шо выя срод кі пад спра ва зда чу», — рас-
тлу ма чы лі ў Нац бан ку.

Да пус ка ец ца так са ма пе ра лік гро шай на аса біс тую (кар па ра тыў-
ную) дэ бе та вую карт ку ра бот ні ку для апла ты рас хо даў, звя за ных са 
служ бо вай ка ман дзі роў кай, без пра да стаў лен ня ім поў най спра ва-
зда чы па ра ней пе ра лі ча ных на ра ху нак клі ен та су мах. Ра ней та кая 
нор ма ўжы ва ла ся для ад ной служ бо вай ка ман дзі роў кі, у но вай рэ-
дак цыі — пры вы да чы пад спра ва зда чу ў без на яў ным па рад ку, гэ та 
зна чыць, з вы ка ры стан нем пла цеж ных кар так. Акра мя та го, у аб ноў-
ле най ін струк цыі ўдас ка на ле ны па ра дак атры ман ня на яў ных гро шай 
у ка сах бан ка, уста наў лен ня суб' ек та мі прад пры маль ніц кай дзей нас ці 
тэр мі наў зда чы на яў ных гро шай у банк і тэр мі наў вы да чы на яў ных 
гро шай з кас юры дыч ных асоб, ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 
вя дзен ня ка са вай кні гі. Вы зна ча ны так са ма па ра дак вя дзен ня ка-
са вых апе ра цый у бе ла рус кіх руб лях і па ра дак раз лі каў на яў ны мі 
гра шо вы мі срод ка мі з суб' ек та мі прад пры маль ніц кай дзей нас ці для 
на та ры у саў і ра бот ні каў на та ры яль ных ар хі ваў, а так са ма для ад ва-
ка таў, якія ажыц цяў ля юць ад ва кац кую дзей насць ін ды ві ду аль на.

Да ку мент ус ту пае ў сі лу з 1 ве рас ня 2014 го да.
Па вод ле ін фар ма цыі БЕЛ ТА.

Ка ман дзі роў кі Ка ман дзі роў кі   ��
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