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УНІ КАЛЬ НАЯ РАС ПРА ЦОЎ КА 
Мі ніс тэр ствы энер ге ты кі і ін фар ма-

цыі Бе ла ру сі ня даў на зла дзі лі прэс-тур 
на прад пры ем ства «Атамп ра ект» і Ле-
нін град скую атам ную элект ра стан цыю-2 
(ЛА ЭС-2). Яна бу ду ец ца па тым жа пра-
ек це, што і Бе ла рус кая АЭС. Рас пра цоў-
шчы кі Атамп ра ек та за пэў ні ва юць, што 
гэ та са мая бяс печ ная стан цыя ў све це. 
Каб гэ та да ка заць, на прад пры ем стве 
ства ры лі «Вір ту аль ную АЭС». Раз гле дзім 
яе больш пад ра бяз на.

Тэх на ло гія з'яў ля ец ца ўні каль най рас-
пра цоў кай. Пра ца над яе ства рэн нем па-
ча ла ся ў 90-я га ды мі ну ла га ста год дзя. 
Іс тот ны ім пульс да раз віц ця тэх на ло гія 
атры ма ла ў 2010–2012 га дах у вы ні ку 
рэа лі за цыі пра ек та «Раз віц цё су пер кам-
п'ю та раў і грыд-тэх на ло гій». Вы ні кам ста-
ла з'яў лен не пра дук ту, які ўклю чае комп-
лекс тэх ніч ных і пра грам ных срод каў, а 
так са ма шмат уз роў не вую сіс тэ му ма тэ-
ма тыч ных ма дэ ляў асноў ных і да па мож-
ных тэх на ла гіч ных сіс тэм і аб ста ля ван ня. 
Тэх на ло гія ўклю чае ў ся бе пра грам на-тэх-
ніч ны комп лекс «Вір ту аль ны энер га блок 
АЭС» (ПТК «ВЭБ») — уза е ма звя за ны 

комп лекс пра грам ных срод каў і раз лі-
ко вых ко даў, які да зва ляе пра во дзіць 
звя за нае муль ты фі зіч нае ма дэ ля ван не 
пра цэ саў у сіс тэ мах і аб ста ля ван ні энер-
га бло ка АЭС.

Пры пра ек та ван ні Бе ла рус кай атам-
най элект ра стан цыі гэ тая тэх на ло гія так-
са ма вы ка рыс тоў ва ла ся, што да зва ляе 
га ран та ваць на са мым вы со кім уз роў ні 
бяс пе ку аб' ек та і вы браць ап ты маль ны 
рэ жым яго вы ка ры стан ня. Як сцвяр джае 
на чаль нік ла ба ра то рыі на ву ко вых і до-
след на-кан струк тар скіх рас пра цо вак 
ААТ «Атамп ра ект» Яў ген АБ РАЗ ЦОЎ, 
вір ту аль ная АЭС ро біць маг чы мым па-
глыб ле ны ана ліз пра цэ саў, якія ад бы ва-
юц ца на атам ных элект ра стан цы ях, што 
бу ду юц ца па пра ек це «АЭС-2006». «На 
вір ту аль най стан цыі мож на ма дэ ля ваць 

усе па тэн цый на маг чы мыя сі ту а цыі, якія 
мо гуць ад быц ца на бло ка вым шчы це кі-
ра ван ня рэ аль най АЭС», — рас тлу ма чыў 
на чаль нік ла ба ра то рыі і ад ра зу пра па на-
ваў пра ве рыць.

БОЛЬШ ЧЫМ ТРЭ НА ЖОР 
Ён да зво ліў на ціс нуць на лю бую кноп-

ку пуль та. Ад но ім гнен не — мы ад клю чы-
лі пер шы на сос ны агрэ гат. «Спра ца ва ла 
сіс тэ ма аба ро ны, — ка мен туе спе цы я-
ліст. — Ма гут насць па ча ла зні жац ца. Пры 
гэ тым стан цыя ні ў якім ра зе не спы ня ец-
ца, а толь кі па сту по ва зні жае ма гут насць. 
Ба чы це, па ра мет ры ста лі змя няц ца. По-
тым ра бот ні кі стан цыі па він ны вы ра шыць, 
ці ёсць сэнс стан цыю вы ка рыс тоў ваць на 
той ма гут нас ці, якая за ста ла ся, або трэ-
ба глу шыць стан цыю цал кам і зай мац ца 
ра мон там».

На дыс плеі вір ту аль най стан цыі пры-
сут ні чае ўсё, што ёсць у пра ек це рэ аль-
на га бло ка ва га пуль та кі ра ван ня АЭС. 
У вы ні ку комп лекс на га ана лі зу мож на 
вы зна чыць не аб ход ныя на прам кі ап ты-
мі за цыі тэх ніч ных ра шэн няў на ста дыі 
пра ек та ван ня і пус ка на ла дач ных ра бот, 
экс плу а та цыі стан цыі. «Для вы ка ры стан-
ня тэх на ло гіі, якая раз лі ча на, перш за 
ўсё, на пра ек ці роў шчы каў, да стат ко ва 
вы клі каць не аб ход ныя фраг мен ты пуль-
та на тач па нэ лі і атрым лі ваць поў ную ін-
фар ма цыю аб пра цэ сах, што ад бы ва юц-
ца», — пад крэс ліў спе цы я ліст.

Усё ад бы ва ец ца як па-са праўд на-
му. Та кі эфект да сяг ну ты з да па мо гай 
шмат лі кіх вы пра ба ван няў. На прык лад, 
уста наў лі ва ец ца, ці мо жа вы тры маць 

той ці ін шы эле мент пэў ную на груз ку, як 
ён па во дзіць ся бе пры ўздзе ян ні роз ных 
фак та раў і гэ так да лей. Вы ні кі гэ тых вы-
пра ба ван няў уно сяц ца ў спе цы яль ную 
пра гра му для су пер кам п'ю та ра. У вы ні-
ку — пры пэў ных умо вах кам п'ю тар бу дзе 
да ваць вель мі дак лад ныя па каз чы кі.

«Вір ту аль ная АЭС» ад роз ні ва ец ца ад 
трэ на жо раў, якія ўжы ва юц ца для пад рых-
тоў кі пер са на лу атам ных стан цый. Пры 
пра ек та ван ні тэх на ло гіі га лоў ным бы ло 
дак лад нае прай гра ван не фі зіч ных за ко-
наў, якія пра цу юць на рэ аль ных стан цы-
ях. «Гэ та дае маг чы масць дэ та лё ва пра-
пра ца ваць пас ля доў насць і пра цяг ласць 
дзе ян няў, не аб ход ных пры бу даў ніц тве 
і да лей шым аб слу гоў ван ні стан цыі», — 
пад крэс ліў спе цы я ліст. Яў ген Аб раз цоў 
да даў, што тэх на ло гію мож на вы ка рыс-
тоў ваць у якас ці ана лі тыч на га трэ на жо ра 
і на ву чаль на га срод ку.

***
Пра ект «АЭС-2006» пра ду гледж вае 

на яў насць удас ка на ле ных во да-ва дзя ных 
рэ ак та раў па ка лен ня «тры плюс» па вы-
ша най на дзей нас ці і бяс пе кі. «АЭС-2006» 
цал кам ад па вя дае між на род ным нор мам 
і рэ ка мен да цы ям МА ГА ТЭ. Бе ла рус кая 
АЭС бу дзе скла дац ца з двух энер га-
бло каў су мар най ма гут нас цю да 2400 
(2х1200) МВт. У ад па вед нас ці з ге не раль-
ным кант рак там на бу даў ніц тва стан цыі, 
пер шы энер га блок пла ну ец ца ўвес ці ў 
экс плу а та цыю ў 2018 го дзе, дру гі — у 
2020-м.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ, фо та аў та ра,
г. Санкт-Пе цяр бург
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КАМ П'Ю ТАР НАЯ.КАМ П'Ю ТАР НАЯ.
АЛЕ НЕ ГУЛЬ НЯ АЛЕ НЕ ГУЛЬ НЯ 
Бяс печ насць Бе ла рус кай АЭС
пра вя ра ла ся ў вір ту аль ным све це 

Увесь свой век ча ла вец тва іш ло па да ро зе раз віц ця ад ным і тым жа спо са-
бам — эм пі рыч ным. Ін шы мі сло ва мі, мы ўсё пра вя ра лі на прак ты цы ме та дам 
спроб і па мы лак. Ад нак з раз віц цём роз ных тэх на ло гій, асаб лі ва звя за ных з 
вы ка ры стан нем не бяс печ ных рэ чы ваў, та кі спо саб пе ра стаў за да воль ваць. 
Са праў ды: як мож на на прак ты цы пра ве рыць дзе ян не атам най элект ра стан-
цыі? На прык лад, ці бу дзе яна бяс печ най пры пэў ных умо вах. Спе цы яль на 
пра ва ка ваць ней кія ава рый ныя сі ту а цыі? Доб ра вя до ма, чым та кія экс пе-
ры мен ты мо гуць скон чыц ца. Ад нак тыя ж вы со кія тэх на ло гіі да па маг лі ў 
вы ра шэн ні гэ тай за да чы. Су пер кам п'ю тар здоль ны зма дэ ля ваць лю бую сі ту-
а цыю, трэ ба толь кі даць дак лад ныя звест кі. Спе цы я ліс ты ААТ «Атамп ра ект» 
не па ле на ва лі ся са браць усю маг чы мую ін фар ма цыю аб фі зіч ных і хі міч ных 
улас ці вас цях атам най стан цыі. У вы ні ку — ма тэ ма тыч ная ма дэль дзе ю чай 
АЭС га то ва па ка заць вам на ступ ствы лю бо га, на ват са ма га не прад ка заль на га 
ўмя шан ня ў ра бо ту стан цыі. Пры чым фак тыч на ў рэ жы ме рэ аль на га ча су.

Яў ген АБ РАЗ ЦОЎ па каз вае, як дзей ні чае «Вір ту аль ная АЭС».

ДЭ ПА ЗІТ У ВА ЛЮ ЦЕ ПАД 4,5%
Буй ней шы банк Бе ла ру сі з 15 ве рас ня пра па нуе тэр мі но вы 
бан каў скі ўклад «Ашчад ны» ў за меж най ва лю це з тэр мі нам 
за хоў ван ня 3 га ды, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка.
Та кі дэ па зіт у до ла рах і еў ра пра па ну ец ца на сель ніц тву пад 4,5% 

га да вых, а ў ра сій скіх руб лях — 5,5% га да вых. Па паў нен не ўкла ду 
маг чы ма на пра ця гу ўся го тэр мі ну за хоў ван ня. Дзей ні чае сіс тэ ма 
што ме сяч най ка пі та лі за цыі пра цэн таў. Пас ля пер шых трох ме ся цаў 
за хоў ван ня гро шай на ўкла дзе рас ход ныя апе ра цыі ў лю бым па ме ры 
не цяг нуць пе ра лі ку пра цэн таў па па ні жа най стаў цы. Атрым лі ва ец ца 
так: кла дзеш ва лю ту на 3 га ды, але ўжо праз 3 ме ся цы (ці паз ней) 
мож на ўсе гро шы зняць і ні чо га па пра цэн тах не згу біць.

Сяр гей КУР КАЧ
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Асаб лі вас ці 
на цы я наль на га ДА СТа 

На рын ку Мыт на га са ю за 
сён ня ўся го тры прад пры ем-
ствы, якія афі цый на вы пус ка-
юць аха ла джаль ні кі вы со ка га 
кла са для аў та ма бі ляў. Два з 
іх зна хо дзяц ца ў Ра сіі. Ад нак 
на рын ку мож на знай сці знач-
на больш пра дук цыі. Спра ва 
ў тым, што су час ныя стан дар-
ты не ўрэ гу ля ва ны за ка на даў-
ствам. Мно гія прад пры ем ствы 
ства ра юць аха ла джаль ныя вад-
ка сці па вод ле ДА СТа 1989 го да. 
Вы шэй зга да ны ДАСТ ад но сіц ца 
да та со лу — гэ та доб рая аха-
ла джаль ная вад касць, якая на 
пра ця гу двух га доў аба ра ня ла 
са вец кія ру ха ві кі, якія бы лі зроб-
ле ны са ста лі, чы гу ну і ме дзі. 
Ад нак ру ха ві кі су час ных аў та-
ма бі ляў вель мі ад роз ні ва юц ца 
ад бы лых. Бе ла рус кія МА Зы 
пры ста са ва лі ся да пра цы на 
ру ха ві ках ад «Мер се дэс», а 
вось ДАСТ — не пры ста соў ваў-
ся. Сён ня на бе ла рус кім рын ку 
спа жы ва ец ца ка ля 60%, а на ра-
сій скім — 70% тых пра дук таў, 
што са праў ды не за мяр за юць, 
але змя шча юць да 30% ме та-
но лу. Ад нак, на прык лад, у бы та-
вой хі міі ёсць па тра ба ван не, дзе 
коль касць ме та но лу не па він на 
пе ра вы шаць 0,5%, та му што 
ён атрут ны. (Згод на з ДА СТам 
1989 го да.) 

«М–Стан дарт» вы пус каў та-
сол па па тра ба ван нях і стан дар-
тах Мінск ага ма тор на га за во-
да. Іх па тра ба ван ні ад па вя да лі 
ДАСТу. І пер ша па чат ко вай вер-
сіі бы ло цал кам да стат ко ва. Але 
ка лі ста ла зра зу ме ла, што ёсць 
па трэ ба ў та со ле на Бе лА Зе, 
дзе вы ка рыс тоў ва лі ся алю мі-
ні е выя ра ды я та ры, прый шло ся 
змя ніць склад. Пры гэ тым усе 
ДА СТаў скія па тра ба ван ні бы лі 
вы ка на ны. Ад нак на Бе лА Зе 
па тра ба ван ні вы шэй шыя. Ка-
лі пра вод зяц ца тэн да ры на 
за куп ку тэх ніч ных вад ка сцяў 
для та ко га прад пры ем ства, як 
Мінск транс, якое мае ў сва ёй 
тэх ні цы ру ха ві кі ад «Мер се дэс», 
ДА СТам не кі ру юц ца. У пер шую 
чар гу ары ен ту юц ца на рэ ка мен-
да цыі па экс плу а та цыі ад фір-
мы-вы твор цы.

Роз на ка ля ро выя 
ка ніст ры 

Па сло вах ды рэк та ра кам па-
ніі «М-стан дарт» Сяр гея Са м-
сон чы ка, 90% вад ка сцяў, якія 
пра да юц ца ў Бе ла ру сі, гэта, як 
пра ві ла, пра дукт ра сій скай вы-
твор час ці, не вя до мы аў та ма-
біль ным кан цэр нам Еў ро пы. Ад-
сюль і мэ та ўтва рэн ня прад пры-
ем ства — за няць гэ ты ры нак, які 
па бу да ва ны на ім пар це, але і не 
за хоп ле ны вя ду чы мі вы твор ца мі 
аха ла джаль ных вад ка сцяў. Та кіх 
вы твор цаў два: кам па нія BASF у 
Еў ро пе, якая на пра мую су пра-
цоў ні чае з вы твор ца мі аў та ма-
бі ляў, і кан цэрн «Шэў рон».

«Сён ня іс нуе праб ле ма якас ці 
гэ тай пра дук цыі на рын ку Мыт-
на га са ю за. Тое, што пра да ец ца 
ў роз на ка ля ро вых ка ніст рах пад 
вы гля дам якас ных аха ла джаль-
ных вад ка сцяў, — гэ та мак сі мум, 
што ве да юць аў та ма бі ліс ты на-
шай кра і ны. Але ко лер не мае 
ні я ка га зна чэн ня і да чы нен ня 
да якас ці», — ад зна чыў ды рэк-
тар «М–Стан дарт». У сваю чар-
гу, аў та вы твор цы вы стаў ля юць 
шэ раг па тра ба ван няў да вад ка-
сцяў, якія экс плу а ту юц ца ў сіс тэ-
ме аў та ма бі ляў, і, перш за ўсё, 
яны па він ны аба ра ніць ру ха вік 
ад ка ро зіі. Адзін пра дукт не мо-
жа ад ноль ка ва аба ра няць сіс тэ-
мы з ка ля ро вых і чор ных ме та-
лаў. І знай сці гэ ты ба ланс пры 
ства рэн ні ан ты фры зу вель мі 
скла да на. У све це ёсць не каль-
кі кам па ній, якія ства ра юць пра-
дук ты, здоль ныя не толь кі не за-
мяр заць, але і ма юць ан ты ка ра-
зій ныя ўлас ці вас ці. Ёсць так са ма 
ад мыс ло вы спіс вад ка сцяў, якія 
га ран та ва на вы ка рыс тоў ваць 
у ру ха ві ках пэў на га аў то. Гэ ты 
спіс мож на знай сці на афі цый-
ным сай це кож на га аў та вы твор-
цы. Вы ка ры стан не пра дук цыі са 
спі са па вы сіць экс плу а та цыю ру-
ха ві ка, а так са ма тэр мін служ бы 
ўсіх яго дэ та ляў.

У Ра сі ю — па-нямецку 
«М–Стан дарт» — су мес-

ная бе ла рус ка-швей цар скае 
прад пры ем ства. Да дэ валь ва-
цыі аб' ём ін вес ты цый скла даў 
100 міль е наў бе ла рус кіх руб-

лёў. Пра мыя па стаў кі з за во да 
ажыц цяў ля юц ца ў Ка зах стан, 
Азер бай джан, Ра сію, Укра і ну, 
Бал ты ку, Ка лі нінг рад. Та кой 
геа гра фіі экс пар ту да сяг ну лі 
ўся го за год. Сён ня на прад-
пры ем стве пра цу юць больш за 
90 ча ла век.

Як рас тлу ма чы лі ў кам па ніі, 
сы ра ві на ім парт уец ца з-за ад-
сут нас ці яе вы твор час ці ў Бе-
ла ру сі. З ад на го бо ку, прад пры-
ем ства за мя шчае сва ёй пра дук-
цы яй част ку рын ку кра і ны, а з 
дру го га, больш за 60% экс пар-
туе. Бо што ты чыц ца ме на ві та 
AdBlue, то да з'яў лен ня «М-стан-
дарт» ра сій скі і бе ла рус кі ры нак 
дзя лі лі вы твор цы з Поль шчы і 
Літ вы. Кам па нія пра цуе праз сіс-
тэ му ды ле раў у Бе ла ру сі і праз 
сіс тэ му дыс трыб' ю та раў ва ўсіх 
ін шых кра і нах.

Сён ня прад стаў ні кі прад-
пры ем ства вя дуць пе ра мо вы з 
ра сій скі мі вы твор ца мі аў та ма бі-
ляў. Для гэ та га не аб ход на атры-
маць усе сер ты фі ка ты.

«Па тра ба ван не на шых ня-
мец кіх ка лег бы ло та кое, каб 
уся сер ты фі ка цыя бы ла пра ве-
дзе на ня мец кі мі ор га на мі і па 
ня мец кіх стан дар тах. Да кан ца 
го да «М-стан дарт» скон чыць 
атры ман не ўсіх не аб ход ных 
сер ты фі ка таў», — рас тлу ма чыў 
ды рэк тар кам па ніі Сяр гей Са м-
сон чык.

У Бе ла ру сі прад пры ем ства 
ары ен та ва на на ар га ні за цыі, 
якія вы ка рыс тоў ва юць ім парт-
ныя ру ха ві кі. Гэ тыя прад пры-
ем ствы не аба вяз ко ва звя за ны 
з аў та ма бі ле бу да ван нем. На-
прык лад, «Бе ла рус наф та», дзе 
якас ныя асту джаль ныя вад ка-
сці не аб ход ныя для тру ба пра-
вод ных сіс тэм. Ця пер так са ма 
вя дуц ца пе ра мо вы па ла ка лі-
за цыі вы твор час ці з кам па ні яй 
GEELY, якая па ча ла дзей насць 
у Бе ла ру сі.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ
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Су мес ны ін та рэс Су мес ны ін та рэс   ��

БЕ ЛА РУС КІЯ АН ТЫ ФРЫ ЗЫ 
ПА НЯ МЕЦ КІХ СТАН ДАР ТАХ 

РУ ХА ВІ КІ НЕ ТРЭ БА АХА ЛОДЖ ВАЦЬ АБЫ-ЧЫМ 
Ле тась спа жы ван не вад ка сцяў для сіс тэм аха лодж ван ня ў 
Бе ла ру сі скла ла ка ля 10 ты сяч тон. З іх 9900 тон — ім парт. 
Ме на ві та для та го, каб змя ніць сі ту а цыю, бы ло ство ра на 
прад пры ем ства «М–Стан дарт». Кам па нія пер шая з прад пры-
ем стваў Мыт на га са ю за атры ма ла лі цэн зію і маг чы масць вы-
раб ляць рэ агент AdBІue, што вы ка рыс тоў ва ец ца ў сіс тэ мах 
вы хла пу аў та ма бі ляў для да сяг нен ня эка ла гіч на га стан дар ту 
еў ра-4 і еў ра-5. Ужо сён ня прад пры ем ства тры ва ла зай мае 
рын кі Ра сіі, Укра і ны і Ка зах ста на. Больш за 60% усёй вы-
твор час ці раз лі ча на на экс парт. Але і бе ла рус кім спа жыў цам 
пра дук цыя па стаў ля ец ца ў не ма лых аб' ёмах.

На вір ту аль най стан цыі 
мож на ма дэ ля ваць 
усе па тэн цый на маг чы мыя 
сі ту а цыі, якія мо гуць ад быц ца 
на рэ аль най АЭС.

Вы пуск у аба ра чэн не 
банк но таў На цы я наль на га 
бан ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на мі на лам 50 руб лёў 
уз ору 2000 го да, а так са ма 
банк но таў гэ та га на мі на лу 
ма ды фі ка цыі 2010 го да 
спы ня ец ца з 1 сту дзе ня 
2015-га. Та кое ра шэн не 
пры ня та праў лен нем 
Нац бан ка, зы хо дзя чы 
з не мэ та згод нас ці да лей ша га 
вы ка ры стан ня на зва ных 
банк но таў у на яў ным 
гра шо вым аба ра чэн ні 
і ў мэ тах ска ра чэн ня 
дзяр жаў ных вы дат каў
на іх вы раб.

«Да 1 лі пе ня 2015 го да банк-
но ты на мі на лам 50 руб лёў пад ля-
га юць пры ёму пры ўсіх ві дах пла-
ця жоў усі мі суб' ек та мі гас па да-
ран ня, у тым лі ку і бан ка мі Бе ла-
ру сі, — па ве дам ляе ўпраў лен не 
ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 
На цы я наль на га бан ка. — Ад нак 
бан кі і суб' ек ты гас па да ран ня 
спы няць з гэ тай да ты вы да чу 
банк но таў фі зіч ным асо бам, у 
тым лі ку ў якас ці рэш ты. Пры гэ-
тым пры ём банк но таў на мі на лам 
50 руб лёў бан ка мі ад суб' ек таў 
гас па да ран ня бу дзе ажыц цяў-
ляц ца да 1 ве рас ня 2015-га».

Аб мен банк но таў на мі на лам 
50 руб лёў мож на бу дзе зра біць 

без аб ме жа ван няў і без спаг нан-
ня ка мі сій на га ўзна га ро джан ня ў 
лю бой су ме, крат най 100 руб лям: 
у пе ры яд з 1 лі пе ня па 31 снеж ня 
2015 го да ўключ на — у На цы я-
наль ным бан ку і бан ках кра і ны; 
у пе ры яд з 1 сту дзе ня па 30 чэр-
ве ня 2016 го да ўключ на — у Нац-
бан ку.

З 1 лі пе ня 2016 го да банк но ты 
на мі на лам 50 руб лёў бу дуць вы-
клю ча ны з аба ра чэн ня і бу дуць 
лі чыц ца не са праўд ны мі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Бы вай, дро бязь!
З аба ра чэн ня вы вод зяць 50-руб лё выя ку пю ры 

Гро шыГро шы  ��

Фота Надзеі БУЖАН.

Па вод ле пра гно заў Нац бан ка, у перс пек ты-
ве за пла на ва на па ве лі чэн не до лі без на яў-
на га раз лі ку ў агуль ным аб' ёме пла ця жоў 
да 50% у тэр мін да 2016 го да. Ця пер та кая 
до ля скла дае толь кі ка ля 25%. Каб вы ка наць 
та кія гран ды ёз ныя пла ны за год з «хвос ці-
кам», усім удзель ні кам фі нан са ва га рын ку 
не аб ход на бу дзе су р'ёз на «па ва ру шыц ца». 
Тут можна дзей ні чаць кар ды наль ны мі ме-
та да мі і за ба ра ніць вы ка ры стан не на яў ных 
раз лі каў па пэў ных кі рун ках, але трэ ба вы-
ка рыс тоў ваць і прын цып «пер ні ка». Ад ным 
з ма ты ва та раў рос ту без на яў ных пла ця жоў 
у пра фе сій най фі нан са вай сфе ры ста но вяц-
ца не тра ды цый ныя для ай чын на га рын ку 
бан каў скія пра дук ты, упэў не ны ды рэк тар 
на цы я наль най пла цеж най сіс тэ мы Бел Карт 
Аляк сандр СОТ НІ КАЎ.

Дэ па зіт у плас ты ку 
Ад ным з та кіх су час ных бан каў скіх пра дук таў 

ста ла но вая прэ мі ум-карт ка «Та ла ка» з функ цы-
яй вяр тан ня гро шай, якую вы пус ціў Тэх на банк су-
мес на з сіс тэ май Бел Карт. Па сут нас ці, «Та ла ка» 
з'яў ля ец ца збе ра галь най карт кай, бо на ас та так 
іс ну ю ча га на ёй укла ду банк на ліч вае па вы ша ны 
пра цэнт ны да ход, які скла дае ад 23% да 27% га-
да вых.

Карт ка «Та ла ка» мае 
не толь кі па вы ша ную сту-
пень аба ро ны, бо на ёй пры сут ні чае да дат ко вы 
эле мент — уні каль ная спе цы яль ная га ла гра ма, але 
і дзя ку ю чы дзе ян ню прын цы пу ну ля вой ад каз нас ці 
ўла даль ні ка карт кі. Ця пер банк аба вя за ны вяр нуць 
клі ен ту гро шы ў вы пад ку іх не са кцы я на ва на га зняц-
ця трэ ці мі асо ба мі. «Та ла ка» мае пры го жы плас тык, 
які аформ ле ны ў на цы я наль ным ка ла ры це, але не 
гэ та з'яў ля ец ца га лоў най «фіш кай» но вай карт кі.

Пла ціць і за раб ляць ад на ча со ва 
Функ цыя cash back пра ду гледж вае вяр тан не 

гро шай на ра ху нак ула даль ні ка ў па ме ры да 3% 
ад су мы па ку пак, рас каз вае стар шы ня праў лен ня 
Тэх на бан ка Дзміт рый МІ ХА ЛЕ ВІЧ. Удак лад ню, 
што па мер та кой уз на га ро ды, згод на з агуль ным 
пра ві лам, скла дае ад 0,3% да 1% ад су мы здзейс-
не ных пла ця жоў.

Ра зам з тым, банк кож ны ме сяц вы зна чае тую 
ка тэ го рыю та ва раў і па слуг, па якіх уз ро вень cash 
back скла дае 3% не за леж на ад су мы пла ця жу. На-
прык лад, у ве рас ні гэ та бы лі пла ця жы ў ап тэ ках. 
Паз ней пла ну ец ца да даць у гэ ты спіс без на яў ныя 
раз лі кі на аў та за праў ках. У каст рыч ні ку 3% cash 
back бу дзе дзей ні чаць па пла ця жах у спе цы я лі за-
ва ных ма га зі нах, дзе пра да ец ца абу так.

Адзі нае ад зна чу, што ця пер «хіт рую» карт ку 
маг чы ма на быць таль кі ў ад дзя лен нях Тэх на бан-
ка, дзе да кан ца ве рас ня кошт яе бу дзе мі ні маль-
ным. «Та ла ка» вы да ец ца клі ен там на ча ты ры га ды, 
а стан дарт ны та рыф яе аб слу гоў ван ня скла дае 
15 ты сяч руб лёў за ме сяц. «Без аса бо вая» карт ка 
афарм ля ец ца амаль за га дзі ну, а пер са ні фі ка ва-
ную зро бяць на пра ця гу 3–5 пра цоў ных дзён. Спе-
цы я ліс ты Тэх на бан ка раз ліч ва юць да кан ца го да 
вы пус ціць ка ля 3 ты сяч та кой «Та ла кі».

Пра па да ткі клі ен ту
га ла ва не ба ліць 

Ка лі клі ент атрым лі вае пра цэнт ны да ход ад бан-
ка па дэ па зіт ным укла дзе ці па збе ра галь най карт-
цы (на прык лад, па «Та ла цэ»), то гэ ты да ход па дат-
кам не аб кла да ец ца. Функ цыя cash back з'яў ля ец ца 
прэ мі яль най уз на га ро дай, якую банк вы плач вае 
пас ля вы кон ван ня клі ен там пэў ных апе ра цый.

А вось па доб ная прэ мія ад бан ка пры зна ец ца 
на шым за ка на даў ствам тым да хо дам, які па да ход-
ным па дат кам аб кла да ец ца, па тлу ма чы ла сі ту а-
цыю на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 

па дат ка аб кла дан ня фі зіч ных асоб Мі ніс тэр ства 
па па дат ках і збо рах Свят ла на ШАЎ ЧЭН КА. Ра-
зам з тым, Пад атко вым ко дэк сам пра ду гле джа-
на льго та па па да тку ад ад ной кры ні цы ў па ме ры 
755 ты сяч руб лёў. Па чаў клі ент атрым лі ваць ад 
бан ка гро шы па cash back у агуль най су ме за год 
больш за гэ тую ліч бу — пла ці па да так. Ад нак і ў 
гэ тым вы пад ку ўла даль ні ку прэ мі ум-карт кі ні чо га 
ра біць не трэ ба. Ме на ві та банк тут з'яў ля ец ца па-
д атко вым аген там і бу дзе пла ціць з ва ша га да хо ду 
па да так. Звы чай на му ўла даль ні ку та кой карт кі не 
трэ ба бу дзе на вед ваць ін спек цыю і за паў няць там 
дэк ла ра цыю па вы ні ках го да.

Пад вы клю чэн ні трап ля юць толь кі тыя дзярж-
слу жа чыя, якія, згод на са сва ім ста ту сам, аба вя-
за ны па да ваць дэк ла ра цыю. У гэ тым вы пад ку ка-
рыс таль ні ку карт кі з функ цы яй вяр тан ня гро шай 
не аб ход на бу дзе па ве да міць у дэк ла ра цыі аб та кім 
атры ма ным да хо дзе. Гэ тым клі ен там банк вы дае 
ад па вед ную да вед ку аб атры ма ным па сіс тэ ме 
cash back да хо дзе.

Асоб ныя ка тэ го рыі на сель ніц тва ма юць да дат-
ко выя пад атко выя льго ты. Гэ та ты чыц ца са цы яль-
на га ці ма ё мас на га вы лі ку. Ка лі клі ент бан ка атры-
маў прэ мі аль ную ўзна га ро ду па карт цы «Та ла ка» 
і мае па доб ныя пад атко выя льго ты, то яму трэ ба 
(па яго жа дан ні) на ве даць пад атко вую ін спек цыю 
і вяр нуць гро шы праз ме ха нізм дэк ла ра цыі па вы-
ні ках го да.

Да гнаць і «пе ра маг чы» 
Пла цеж ная сіс тэ ма Бел карт бы ла ство ра на ў 

1994 го дзе. Сён ня ай чын ная струк ту ра Бел Карт 
ужо з'яў ля ец ца лі да рам па коль кас ці пла цеж ных 
кар так, якія зна хо дзяц ца ў аба ра чэн ні на тэ ры то-
рыі на шай кра і ны. На па ча так жніў ня ў ак тыў ным 
аба ра чэн ні зна хо дзіц ца больш за 5,4 млн кар так 
Бел Карт, што скла дае 43,3% ад уся го рын ку пла-
цеж ных кар так Бе ла ру сі. До ля коль кас ці апе ра цый 
па карт ках Бел Карт скла дае больш за 45,7%.

Па вод ле ін фар ма цыі На цы я наль на га бан ка, сё-
ле та ў пер шым паў год дзі на кар тач ным рын ку без-
на яў ных пла ця жоў бы ло пра ве дзе на ка ля 400 млн 
апе ра цый (175,9 млн апе ра цый па лі ніі Бел Карт) на 
агуль ную су му амаль 141 трлн руб лёў.

Сён ня экс пер ты фі нан са ва га рын ку ад зна ча юць 
па вы шэн не па пу ляр нас ці і ўжы ва льна сці ме на ві та 
ай чын най сіс тэ мы. Пры нам сі, гэ та ўжо не пер шы 
ка мер цый ны банк, які вы бі рае на цы я наль ную пла-
цеж ную сіс тэ му пры ства рэн ні но вых кар так сег-
мен та «прэ мі ум». У апош ні час во пы там ства рэн ня 
бе ла рус кай пла цеж най сіс тэ мы па ча лі ак тыў на ці-
ка віц ца ад па вед ныя фі нан са выя струк ту ры Ра сіі, 
якія ма юць у гэ тым кі рун ку сур' ёз ныя цяж кас ці ў 
су вя зі з за ход ні мі санк цы я мі.

Ды рэк тар Бел Карт Аляк сандр Сот ні каў ад зна-
чыў, што ў раз віц ці на цы я наль най пла цеж най сіс тэ-
мы мы апя рэдж ва ем на шу вя лі кую су сед ку мі ні мум 
на 5 га доў. Ра зам з тым, для пад тры ман ня поў най 
фі нан са вай бяс пе кі на су свет ным рын ку ай чын ная 
сіс тэ ма Бел Карт па він на мець су час ныя пла цеж-
ныя пра дук ты (карт кі) усіх ка тэ го рый: ад стан дар ту 
да прэ мі ум.

***
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.

Сяр гей КУР КАЧ

�

• ДА ВЕД КА
Функ цыя вяр тан ня 
гро шай (cash back) 
па чы нае дзей ні чаць 
пры вы ка нан ні пэў ных 
умоў. Па-пер шае, 
коль касць без на яў ных 
пла ця жоў па він на 
пе ра вы шаць 
15 тран зак цый 
у ме сяц. Су ма 
вяр тан ня не мо жа 
пе ра вы шаць 300 ты сяч 
руб лёў. Пла ця жы 
праз ін тэр нэт-банк, 
ма біль ны-банк,
і па сіс тэ ме АРІП у 
раз лік не пры ма юц ца, 
та му cash back
па іх не ро біц ца.

Во пы там ства рэн ня бе ла рус кай пла цеж най 
сіс тэ мы па ча лі ак тыў на ці ка віц ца 
ад па вед ныя фі нан са выя струк ту ры Ра сіі, 
якія ма юць у гэ тым кі рун ку сур' ёз ныя 
цяж кас ці ў су вя зі з за ход ні мі санк цы я мі.

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

ГРА ШО ВАЯ «ТА ЛА КА» 
Тэх на банк су мес на з пла цеж най сіс тэ май Бел Карт вы пус ці лі
бан каў скую карт ку з функ цы яй вяр тан ня гро шай — cash back 

Ды рэк тар Бел Карт Аляк сандр СОТ НІ КАЎ (злева), прад стаў нік МПЗ Свят ла на ШАЎ ЧЭН КА 
і кі раў нік Тэх на бан ка Дзміт рый МІ ХА ЛЕ ВІЧ расказалі аб усіх «фішках» новай карткі.

ОАО «Управление механизации № 91» 
извещает своих акционеров, 

ЧТО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ 
20 октября 2014 года в 10 часов 

по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11.
Регистрация участников начинается с 08 часов 45 минут 
по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Повестка дня:
1. Об утверждении и выплате дивидендов за III квартал 2014 года.
2. О согласовании и внесении изменений в кредитный договор от 

15.04.2008 № 03-190к-08 и договор залога от 15.04.2008 г. № 03-191з-08, 
заключенные с ОАО «Белинвестбанк», изложив их в новой редакции.

Тел. 8(017)203-65-80.
Наблюдательный совет ОАО «Управление механизации № 91»УНП 100055130

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 14 октября 2014 года 

повторных торгов 
по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование 
продаваемого 

имущества)

Самолёт «CESSNA CITATION X»*, 
девятиместный, с двумя турбореактивными 

двигателями, серийный номер 750-0300, 
регистрационный номер OE-HAK, 

2009 год выпуска, цвет белый с красным. 

Начальная цена 24 954 343 600 белорусских рублей

Сумма задатка 2 400 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

(017) 327-40-22

* Имущество реализуется без эксплуатационной (технической) докумен-
тации.

Местонахождение продаваемого имущества – территория аэропорта 
«Минск-1».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организа-
тором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 
организатором аукциона); копии учредительных документов (для юриди-
ческих лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обя-
занностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 
экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юриди-
ческого (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в ре-
гиональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», 
УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена про-
дажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-
вляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имуще-
ства осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результа-
тах аукциона. 

Аукцион проводится 14 октября 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-
ционе осуществляются с 24.09.2014 по 10.10.2014 включительно в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-40-22; (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».


