
11 лістапада 2014 г. 5ЭКАНАМІКС

21 ноября 2014 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Элегант».

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
Время регистрации в день проведения собрания с 13.30 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

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

13.11.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
УНН 400078331

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В ТО Р Н О ГО  АУ К Ц И О Н А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Рогачевстрой» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

расположенных по адресу: 
Республика Беларусь, Гомельская обл., 

Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Белинского, д. 56А, 
в составе: 

одноэтажное кирпичное здание мастерских c гаражом, об.пл. 590,6 кв.м 
(д. 56А/3), инвентарный номер 322/С-22245; одноэтажное кирпичное здание 
деревообрабатывающего цеха (д. 56А/1), об.пл. 535,9 кв.м, инвентарный 
номер 322/С-22242 (в т.ч. бетонное покрытие, пл. 1685 кв.м; забор ж/б; забор 
кирпичный; ворота, калитка металлические); здание административно-
хозяйственное (отдел главного механика), об.пл. 137,7 кв.м, инвентарный 
номер 322/С-22243; здание склада кирпичного, об.пл. 560,3 кв.м, инвентарный 
номер 322/С-22244 (д. 56А/2); погрузочно-разгрузочная эстакада, инвентар-
ный номер 322/С-23733. 

Начальная цена с НДС – 1 030 841 977 бел.руб. 

Площадь земельного участка – 0,5788 га (предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования). 

Задаток 10 % от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на 
р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по 
курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 
3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 
г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получа-
тель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи. 
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведе-
ния, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Извещение о проведении предыдущего аукциона 
опубликовано в газете «Рэспублiка» 21.10.2014 г.

Аукцион состоится 24.11.2014 в 12 ч. 00 мин. по адресу: г. Рогачев, ул. По-
левая, 22. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
21.11.2014 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703. 

Тел: +375 17 280 36 37; 8029-183-69-71.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

по продаже автомобиля Мазда 626 VIN  JMZGF14S201437691 
(легвой  хэтчбек, 2000 г.в., бензин, 1991 см3), 

принадлежащего РУП «Белстройцентр», который состоится 15.12.2014 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Начальная цена – 4 323 848 бел. руб. с НДС. 
Задаток – 648 577 бел. руб. с НДС. Шаг аукциона – 5%.

Условия: 
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу 

того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен 
приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент 
на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем 
аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи 
Объекта. 3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору 
аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона в размере, 
не превышающем  6 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банков-
ских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 4. Автомобиль не на 
ходу, самовывоз. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его Победителем (Пре-
тендентом на покупку) в случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 №609 и соглашением о правах и обязанностях сторон 
в процессе организации и проведения аукциона, составляет 10 000 000 рублей.

Перечень и порядок подачи документов для участия в аукционе определены Положе-
нием о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 №609. 

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе по продаже имущества РУП «Белстройцентр», проводимом 15 декабря 2014 г.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 
до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2 до 12 часов 
11.12.2014. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное 
лицо для осмотра Объекта: Михневич Александр Викторович 8 (033) 300-41-33 (адрес: 
г. Минск, ул. Ольшевского).

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52, www.ino.by.

К сведению акционеров 
ОАО «Современные розничные технологии»

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 минут по адресу: 
Минский район, Хатежинский с/с, 1, 

административно-бытовой корпус, каб.106

состоится внеочередное общее собрание акционеров 

Повестка дня:
1. Об аннулировании акций, выкупленных по требованию акционеров.
2. Об уменьшении размера уставного фонда.
3. О внесении изменений в Устав.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров, будет проводиться по месту проведения собрания с 8 часов 00 минут 
до 8 часов 45 минут.

Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично или через 
своего представителя, действующего на основании доверенности. Для реги-
страции на собрании необходимо при себе иметь паспорт, доверенность.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании 
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров Общества, – 18.11.2014.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознако-
миться в рабочие дни с 09.00 до 16.00 с 13.11.2014 и в день проведения собра-
ния по адресу (место нахождения Общества, проведения собрания): Минский 
район, Хатежинский с/с, 1, административно-бытовой корпус, каб.106

Орган, созывающий внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Со-
временные розничные технологии»: наблюдательный совет. 

УНП 690019195 Наблюдательный совет (телефон: 8 017 500 26 04)

ОАО «Промэлектромонтаж»
извещает своих акционеров (их представителей) 

о проведении 26 ноября 2014 г. внеочередного общего собрания. 
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О реорганизации Общества путем выделения из состава Общества с 
ограниченной ответственностью. 

2. О порядке и условиях выделения.
3. О создании Общества с ограниченной ответственностью и составе его 

участников.
4. О возложении на управляющего Общества обязанности письменно уве-

домить кредиторов ОАО о предстоящей реорганизации.
5. Об определении даты, по состоянию на которую производится инвента-

ризация имущества и составляется разделительный баланс.
6. О назначении даты проведения общего собрания акционеров Общества 

по утверждению разделительного баланса Общества и изменений в устав 
Общества в связи с реорганизацией.

Местонахождение ОАО «Промэлектромонтаж»: г. Минск, ул. Аран-
ская, 13.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Аранская, 13 (второй этаж).
Начало работы собрания: в 15.00.
Регистрация участников собрания с 14-30 до 14-55 в день проведения со-

брания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по 

данным реестра акционеров на 17 ноября 2014 г.

УНП 100088916  Совет директоров ОАО «Промэлектромонтаж» 

Утерянную круглую печать Потребительского кооператива «Клуб 
крестьянской взаимопомощи» считать недействительной. 

УНП 190681619

ОАО «НАФТАН» 

реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) 

бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Наименование 
конкурса 

(пометка на 
конверте)

Наименование
Инв.
№

Год 
выпуска

Начальная 
цена с 

НДС, руб.
РБ

Реализация 
неликвидов. 
18.12.2014 

ВАЗ-21310-126, 
гос. № 6343 АК-2

13150722 2005 42 000 000

Полуприцеп «Ванхоол» 
S-301, гос.№ А 0766 А-2

13151233 1992 224 400 000

Полуприцеп «Ванхоол» 
S-301, гос.№ А 0781 А-2

13151232 1992 224 400 000

Полуприцеп-цистерна ППЦ 
22 МАЗ 9919-012, 
гос. № В 0696 А

13150716 2005 234 000 000

Грузовой экскаватор 
марки МАЗ 6317-05,  
гос. № АА 2494-2

04150924 2006 403 200 000

Полуприцеп МАЗ 9758-012 13150621 2002 28 860 000

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, ОАО «На-

фтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 18 декабря 
2014 года с пометкой на конверте, указанной в таблице. 

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83,  8(0214) 59-89-26, 
8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.

УНП 300042199

Ба дай кож ны са лід ны гас па дар у 
свой час ма рыў пра ўлас ную ся-
дзі бу ці на ват шы коў ны ка тэдж 
на бе ра зе цёп ла га мо ра. З мо рам 
у Бе ла ру сі «цяж ка ва та», ды і ку-
піць-па бу да ваць дых тоў ны эліт ны 
дом пад Мінск ам мо гуць да лё ка не 
ўсе: до ра га і скла да на. Ад нак для 
ма біль ных лю дзей з са лід ным і па-
ста ян ным пры быт кам вы ра шэн нем 
па доб най праб ле мы мо жа стаць 
доў га тэр мі но вая арэн да ка тэ джаў 
у пры га рад най зо не ста лі цы.

Што ця пер пра па ну ец ца на рын ку і 
ча го не ха пае? Што ка рыс та ец ца по-
пы там і па якіх цэ нах? На што вар та 
звяр нуць ува гу ўлас ні кам і бу ду чым 
«ква та ран там»? На гэ тыя і па доб ныя 
пы тан ні мы па спра ба ва лі ад ка заць ра-
зам з экс пер там рын ку арэн ды жыл ля 
Мін ска, на мес ні кам ды рэк та ра па арэн-
дзе жыл ля агенц тва не ру хо мас ці «Твая 
ста лі ца» На тал ляй Ра дзе няй.

БЕЗ ХА А ТЫЧ НА ГА 
ПО ПЫ ТУ

Спа чат ку па ста ра ем ся вы свет ліць 
апош нія тэн дэн цыі, якія на зі ра юц ца ў 
сфе ры арэн ды за га рад на га жыл ля. Як 
змя ні лі ся по пыт і пра па но ва за апош нія 
не каль кі га доў? Спе цы я ліс ты ад зна-
ча юць, што ці ка васць да ка тэ джаў на 
пра цяг лы тэр мін заў сё ды ёсць, і да во лі 
ста біль ная. У ад роз нен не ад ка рот ка тэр-
мі но вай арэн ды ка тэ джаў, тут уво гу ле 
ад сут ні чае ўплыў се зон нас ці на гэ ты від 
здым на га жыл ля. Але важ на ра зу мець, 
што, як і эліт нае жыл лё, доў га тэр мі но-
вая арэн да ка тэ джаў — да стат ко ва вуз кі 
сег мент рын ку. На іх ня ма ха а тыч на га 
по пы ту, але пры аб' ек тыў най ацэн цы 
кош ту арэн ды ка тэ джа гас па да ром ён 
заў сё ды зной дзе свай го аран да та ра.

Га лоў най пры кме тай доў га тэр мі но-
вай і ка рот ка тэр мі но вай арэн ды, вя до ма 
ж, вы сту пае яе тэр мін. У на шым вы пад ку 
ён, як пра ві ла, скла дае ад ад на го го да. 

А вось ужо мак сі маль ная план ка та ко га 
тэр мі ну мо жа ад роз ні вац ца ў за леж нас ці 
ад па тра ба ван няў і «апе ты таў» аран-
да та ра. Здым нае жыл лё та ко га кла са 
мае свай го спе цы фіч на га клі ен та. Ка лі 
аран да ваць ка тэдж, на прык лад, на вы-
хад ныя, свя точ ныя дні ці на час ад па-
чын ку мо гуць са бе да зво ліць мно гія, то 
зды маць ка тэдж на пра цяг лы тэр мін пад 
сі лу не кож на му. Та му ў якас ці па тэн цый-
ных аран да та раў ка тэ джаў на пра цяг лы 
тэр мін, як пра ві ла, вы сту па юць кі раў ні кі 
дып ла ма тыч ных па соль стваў, прад стаў-
ніц тваў за меж ных фір маў і ай чын ная 
біз нес-элі та: бан кі ры, топ-ме не джа ры і 
кі раў ніц тва буй ных фір маў.

ГА ЛОЎ НАЕ — ЯКАСЦЬ, 
А НЕ «ПРА ПІС КА»

На шых чы та чоў заў сё ды ці ка ві ла 
мес ца зна хо джан не па доб ных аб' ек таў. 
І са праў ды, дзе пра па ну ец ца боль шасць 
ка тэ джаў у арэн ду — не па срэд на ў га-
лоў ным го ра дзе кра і ны або за ме жа мі 
МКАД? Ці мож на на зваць іх пры клад ныя 
су ад но сі ны? Як ад роз ні ва ец ца іх якасць 
у за леж нас ці ад мес ца зна хо джан ня?

Спе цы я ліс ты кан ста ту юць, што ка тэ-
джы ў доў га тэр мі но вую арэн ду пра па ну-
юц ца як у ме жах Мін ска, так і за МКАД. 
Па су ад но сі нах нель га ад зна чыць на ват 
пры клад на, бо іх коль кас ная і якас ная 
струк ту ра за ле жыць ад пра па но вы ў 
кан крэт ны пе ры яд на рын ку. Але ў лю-
бым вы пад ку вы бар заў сё ды ёсць — і па 
якас ці, і па мес ца зна хо джан ні. Яшчэ не 
бы ло вы пад ку, каб ры эл та ры не змаг лі 
па да браць па трэб ны ва ры янт.

Унут ры МКАД пра па ну юц ца ка тэ джы 
пе ра важ на ў ра ё не ва да схо ві шча «Драз-
ды», На цы я наль най біб лі я тэ кі і ка ля 
Цнян кі. За ме жа мі каль ца вой аў та да ро гі 
мож на вы лу чыць та кія на се ле ныя пунк-
ты, як Ва ляр' я на ва, Та ра са ва, Драз до ва, 
Ба раў ля ны і, вя до ма ж, Раў бі чы. Што ты-
чыц ца цэ на вай гра да цыі, то вя лі ка га ад-
роз нен ня па між аб' ек та мі, раз ме шча ны мі 
ў ме жах Мін ска і за МКАД, ня ма. Кошт 
шмат у чым за ле жыць ад мност ва фак та-
раў «элі тар нас ці» па доб на га жыл ля.

АД 1 ДА 10 ТЫ СЯЧ 
ДО ЛА РАЎ

У за леж нас ці ад ме сяч на га кош ту 
арэн ды, які ў апош нія не каль кі га доў 
за ста ец ца ня змен ным, усю рын ка вую 
пра па но ву мож на па дзя ліць на ча ты ры 
цэ на выя гру пы.

Амаль пад «бюд жэт ны» ва ры янт 
мож на ад нес ці пры ват нае жыл лё кош-

там ад ад ной да 2,5 ты ся чы до ла раў. Тут 
пра па но ва на рын ку мі ні маль ная, бо пад 
яе па ды хо дзяць у асноў ным да мы ма ло-
га мет ра жу, дзе ў на яў нас ці толь кі са мае 
не аб ход нае з мэб лі і бы та вой тэх ні кі.

У дыя па зо не ад 2,5 да 4 ты сяч до ла-
раў — пра па ноў тро хі больш, але ўсё ж 
по пыт пра цяг вае пе ра вы шаць пра па-
но ву. Да мы зда юц ца ў арэн ду з усёй 
не аб ход най мэб ляй, бы та вой тэх ні кай і, 
як пра ві ла, ма юць бо ну сы — біль ярд ную 
за лу, лаз ню і га раж.

Са май ма са вай гру пай здым ных ка-
тэ джаў бу дуць аб' ек ты з цэн ні кам арэн-
ды ад 4 да 5,5 ты ся чы до ла раў. Здым нае 
жыл лё гэ та га кла са ха рак та ры зу ец ца 
ба лан сам по пы ту і пра па но вы, пры гэ-
тым аб' ём пра па но вы па ста ян на па вя-
ліч ва ец ца. Аб' ек ты па доб най цэ на вай 
гру пы з'яў ля юц ца ця пер най больш за-
па тра ба ва ны мі на рын ку па пры чы не іх 
зба лан са ва нас ці па кры тэ ры ях «кошт-
якасць». У гэ тай гру пе «ўпа ка ва насць» 
ка тэ джа са ўнай, ба сей нам ці трэ на-
жор най за лай ужо ні ко га не здзіў ляе. 
Апош няй і вель мі вуз кай пра па но вай 
эліт най не ру хо мас ці бу дуць здым ныя 
апарт амен ты кош там ад 5,5 да 10 ты сяч 
до ла раў. Яны раз лі ча ны вы ключ на на 
«асаб лі вых» аран да та раў, у якіх па вы-
ша ныя па тра ба ван ні да кам фор ту. Але 
на ват і ў гэ тым вы пад ку ча сам по пыт 
пе ра вы шае пра па но ву. Ка тэ джы гэ тай 
цэ на вай гру пы мо гуць пры цяг нуць аран-
да та ра на яў нас цю ўлас на га SPA-цэнт ра, 
сты лі за ва ным він ным скле пам і на ват 
аў та мый кай. У да чы нен ні да та кіх аб'-
ек таў мож на сме ла ка заць, што «ўсе 
ўклю ча на».

ЯК ПЛА ЦІЦЬ І ЗА ШТО
Ней кіх асаб лі вых ад роз нен няў па 

за клю чэн ні да га во ра, апла це арэнд ных 
пла ця жоў і г. д. ад арэн ды ква тэр у ка-
тэ джаў ня ма. Пры за клю чэн ні да га во ра 
арэн ды но вы жы хар пла ціць за ме сяц 
на пе рад і па кі дае гас па да ру не ру хо мас-
ці ў якас ці за бес пя чаль на га пла ця жу су-
му, роў ную 1-2 ме ся цам арэн ды. На гэ ты 
конт спа да ры ня Ра дзе ня звяр ну ла ўва гу 
на тое, што вы шэй зга да ная за клад ная 
су ма не з'яў ля ец ца пла тай за апош нія 
не каль кі ме ся цаў арэн ды. Яна вы сту пае 
ў якас ці за бес пя чэн ня аба вя за цель стваў 
па да га во ры. У вы пад ку ска са ван ня да-
га во ра арэн да даў ца аба вя зу ец ца вяр-
нуць клі ен ту за бес пя чаль ны пла цеж за 
вы лі кам за па зы ча нас ці па арэн дзе (у 
тым лі ку па кам пен са цыі шко ды), ка лі 
та кая ёсць. Іс ну юць ва ры ян ты па квар-
таль най аван са вай апла ты арэн ды, а 
не ка то рыя аран да та ры і ўво гу ле пра-

па ну юць за пла ціць за год на пе рад. Але 
ў лю бым вы пад ку аба вяз ко вай умо вай 
пры пад пі сан ні да га во ра арэн ды за ста-
ец ца ўня сен не су мы за бес пя чаль на га 
пла ця жу.

Ка му наль ныя пла ця жы мо гуць спа-
га няц ца асоб на ці ад ра зу ўклю ча юц ца 
ў арэнд ную пла ту — усё за ле жыць ад 
кош ту арэн ды і та го, на якіх умо вах бу-
дзе за клю ча ны да га вор аран да та рам з 
гас па да ром не ру хо мас ці. І, вя до ма ж, 
афарм ля юц ца пе ра дат ка выя ак ты на 
мэб лю і ўсё, што зна хо дзіц ца ў ка тэ джы. 
Інакш без іх аран да та ру бу дзе вель мі 
скла да на што-не будзь да ка заць пры 
ўзнік нен ні спрэч ных сі ту а цый.

ВЯ ЛІ КАЯ «ПРА СТО РА» 
СУР' ЁЗ НА НЕ 

АЦЭНЬ ВА ЕЦ ЦА
— На коль кі для аран да та раў прын-

цы по вы па мер зя мель на га ўчаст ка, на 
якім раз мя шча ец ца ка тэдж? І які ў гэ тым 
пла не ёсць вы бар?

— Пло шчы ўчаст каў у кож ным вы-
пад ку роз ныя. Для ка тэ джаў з мін-
скай «пра піс кай» ха рак тэр ныя ўчаст-
кі ма лой пло шчы — да 6-10 со так. За 
ме жа мі МКАД пло шча ўчаст ка мо жа 
да хо дзіць да 50 со так, а ў не ка то рых 
вы пад ках і больш, — рас каз вае наш 

экс перт. — Але ў лю бым вы пад ку, з 
улі кам та го, што ў аб са лют най боль-
шас ці ка тэ джаў пры лег лая тэ ры то рыя 
аб га ро джа на і акуль ту ра на, аб ста ля ва-
на аль тан ка мі, зо на мі для бар бе кю, а 
ча сам і дзі ця чы мі пля цоў ка мі, то прын-
цы по ва га зна чэн ня пло шча ўчаст ка 
для аран да та раў не мае. На жаль, і 
да пла до вых дрэў, і да цэ ла га са ду на 
ўчаст ку стаў лен не ў клі ен таў ня рэд ка 
вель мі абы яка вае.

У СУ СЕ ДЗЯЎ СТВО РА НЫ 
«ДА ХОД НЫЯ» ВЁС КІ

Ка лі ка заць пра та кія га ра ды, як 
Маск ва, Санкт-Пе цяр бург і іх пры га ра-
ды, то яшчэ не каль кі га доў та му ў іх ак-
тыў на па чаў раз ві вац ца но вы кі ру нак па 
бу даў ніц тве цэ лых арэнд ных ка тэдж ных 
па сёл каў, або так зва ных «да ход ных» 
вё сак. Та кія па сёл кі за па тра ба ва ны як 
ра сій скай біз нес-элі тай, так і вя лі кі мі за-
меж ны мі кар па ра цы я мі, якія жа да юць 
там раз мяс ціць для пра жы ван ня ўвесь 
свой пер са нал. І та му ў та кіх па сёл ках 
ёсць свае кра мы, аб' ек ты бы та во га аб-
слу гоў ван ня, фіт нес-цэнт ры, аб' ек ты 
гра мад ска га хар ча ван ня роз на га кла са 
якас ці і ін шая інф ра струк ту ра. Каб аран-
да ваць ка тэдж у та кім па сёл ку, трэ ба 
прай сці пра вер ку мяс цо вай служ бы бяс-
пе кі, а ча сам і па ча каць сва ёй чар гі.

Ва Укра і не, па мен шай ме ры ў Кі е ве 
і яго на ва кол лі, па доб ныя па сёл кі так са-
ма па чы на лі за ра джац ца, але ця пер іх 
да лей шае раз віц цё спы ні ла ся.

Сяр гей КУР КАЧ
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Пра вы спа жыў цаПра вы спа жыў ца  ��

НАМ І НЕ СНІ ЛА СЯ

ЗА КОН СУ РО ВЫ, 
АЛЕ ПА ВІ НЕН БЫЦЬ 
ВЫ КА НА НЫ

На па ся джэн ні пар ла мен та, 
якое ад бы ло ся 22 каст рыч ні ка, 
раз гля да лі ся па праў кі ў За кон «Аб 
рэ кла ме». Яны пра ду гледж ва юць 
уня сен не змен вы ключ на для «па-
ра со на вых брэн даў». А гэ та, да рэ-
чы, стра тэ гія па шы рэн ня брэн да, 
якая за клю ча ец ца ў вы пус ку пад 
ад ной мар кай ад ра зу не каль кіх 
груп та ва раў або та вар ных ка тэ-
го рый. Пры гэ тым у наз ве та ва раў 
да мі нуе імя кам па ніі-вы твор цы, а 
ў рэ кла ме пра дук цыі кам па ніі дэ-
ман стру ец ца яе ла га тып. Гэ ты 
пра ект за ко на га во рыць пра тое, 
што пад брэн да мі ал ка голь най і 
ты ту нё вай пра дук цыі нель га бу-
дзе рэ кла ма ваць ін шыя та ва ры, 
якія ні як не аб ме жа ва ны для рэ-
кла ма ван ня. У ад па вед нас ці з 
нор май, па праў кі, якія ўнес лі ў за-
кон, ус ту пяць у сі лу праз 3 ме ся цы 
пас ля апуб лі ка ван ня. Ад нак у СМІ 
бы ло мност ва за яў, якія ты чы лі ся 
так са ма і за ба ро ны на рэ кла му 
ле ка вых прэ па ра таў. Па сло вах 
Іны ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК, кан суль тан-
та ўпраў лен ня аба ро ны пра воў 
спа жыў цоў і кант ро лю за рэ кла-
май Мі ніс тэр ства ганд лю, мі ністр 
ганд лю вы ка заў па зі цыю, што ён 
га то вы пад тры маць за ба ро ну рэ-
кла мы ле ка вых срод каў, ад нак 
кан крэт на га пра ек та яшчэ ня ма. 
Адзін з важ кіх ар гу мен таў для та-
ко га кро ку — ба раць ба з са ма-
ля чэн нем. Год та му так са ма бы лі 
ўне се ны зме ны ў па доб ным кі рун-
ку. З лі пе ня 2013 го да ўка зан не на 
ля чэб ныя ўлас ці вас ці та ва раў, якія 
не з'яў ля юц ца ле ка вы мі срод ка мі і 
ме ды цын скай тэх ні кай, за ба ро не-

на цал кам. Гэ тым ра ней гра шы лі 
вы твор цы зуб ной па сты, ёгур таў, 
ма лоч ных вы ра баў. Ужо ця пер, на-
прык лад, у рэ кла ме элект рон ных 
цы га рэт нель га ска заць, што яны 
па зба вяць ад ты ту нё вай за леж-
нас ці. Да рэ чы, у су вя зі з па праў-
ка мі ў за ко не аб рэ кла ме, знік не 
рэ кла ма элект рон ных цы га рэт, бо 
яны ма юць па да бен ства са звы-
чай ны мі цы га рэ та мі.

АПОШ НЯЯ КРОП ЛЯ
А што ж ме на ві та ста ла пад-

ста вай для ўня сен ня но вых па-
пра вак у За кон «Аб рэ кла ме»? 
За кон больш за год пра ца ваў 
ста біль на. «Хут ка бу дзе за ба-
ро не на рэ кла ма ваць та вар ны 
знак, які вы ка рыс тоў ва ец ца для 
аба зна чэн ня ал ка голь ных на-
по яў, на піт ной ва дзе. Ма быць, 
ка лі вы твор цы ал ка го лю ўчы-
та лі ся ў за кон і зра зу ме лі, што 
мож на рэ кла ма ваць ін шы та вар 
пад па доб ным брэн дам, то ўсе 
ал ка голь ныя кам па ніі пай шлі па 
шля ху вы твор час ці піт ной ва ды. 
Гэ та не зу сім ка рэкт на ў да чы-
нен ні да спа жыў цоў та му, што 
мно гія скар дзяц ца на ад сут насць 
рэ кла му е май ва ды ў про да жы. І 
маг чы ма, ка лі б спа жы вец быў 
бы за да во ле ны, гэ тую рэ кла му 
не ўспры ма лі б як скры тую рэ-
кла му спірт ных на по яў, дэ фі цы ту 
якіх у про да жы ня ма», — па тлу-
ма чы ла Іна Гаў рыль чык.

Так са ма іс ну юць пры кла ды і 
больш крэ а тыў на га па ды хо ду ў 
скры тай рэ кла ме спірт ных і ты ту-
нё вых вы ра баў. Адзін з вы твор-
цаў ал ка голь ных на по яў за рэ-
гіст ра ваў пад та вар ным зна кам 
пра вя дзен не спар тыў на га тур-
ні ру. Рэ кла ма бы ла аформ ле на 

спе цы фіч на: на пра ця гу ўся го 
ві дэа ро лі ка ля та лі ку бі кі лё ду, 
як раз тое, што аса цы ю ец ца з 
ал ка голь ным на по ем пры чы тан-
ні рэ кла мы той кам па ніі. Ад на з 
ты ту нё вых кам па ній рэ кла ма ва-
ла па ляў ні чую гас па дар ку, якая 
на мя ка ла на аса цы я цыю з цы-
га рэ та мі.

«Ад ной з апош ніх кро пель, 
што пры му сі лі пры няць па праў кі 
ў за кон аб рэ кла ме, стаў па каз 
па тэ ле ба чан ні рэ клам на га ро лі-
ка, дзе бу тэль ка для піт ной ва ды 
бы ла сты лі за ва на пад фор му бу-
тэль кі для га рэл кі. Фар маль на, 
па ста рым за ка на даў стве рэ кла-
ма ні чо га не па ру ша ла. Але яна 
ў гэ тым вы пад ку па ру ша ла за ка-
на даў ства аб скры тай рэ кла ме. 
Уся ас тат няя ін фар ма цыя ро лі ка 
пра ца ва ла на пад трым ку аса цы-
я цыі з ал ка голь ным на по ем», — 
рас ка за ла Іна Гаў рыль чык.

ХТО БОЛЬШ СТРО ГІ?
Мно гія рэ кла ма даў цы, якія 

трап ля юць у по ле зро ку кант ра-
лю ю чых ор га наў, вель мі час та 
ка жуць, што, на прык лад, тэкст, 
ві зу аль ны рад не су пя рэ чаць 
за ка на даў ству. Ад нак рэ кла ма 
раз гля да ец ца ў су куп нас ці. «Так-
са ма іс нуе мер ка ван не, што Мі-
ніс тэр ства ганд лю — са мы стро гі 

ор ган, які зай ма ец ца вы яў лен нем 
не даб ра якас най рэ кла мы. Ад нак 
псі хо ла гі і са цы ё ла гі, да якіх на-
кі роў ва ец ца па доб ная рэ кла ма 
для за клю чэн ня, яшчэ больш 
стро гія. Яны со чаць за пра мы-
мі за клі ка мі, якія ады гры ва юць 
ро лю на пад свя до мым уз роў ні. 
Та му, ка лі пі шуц ца рэ клам ныя 
тэкс ты, трэ ба быць вель мі асця-
рож ным у сва іх ра шэн нях. Бо 

рэ кла ма моц на ўздзей ні чае на 
пад свя до масць ча ла ве ка, з-за яе 
вы со кай пе ры я дыч нас ці», — ад-
зна чы ла Іна Гаў рыль чык.

У Бе ла ру сі ажыц цяў ля ец ца 
прэ вен тыў ны кант роль за рэ-
кла май. Ка лі рэ кла ма даў ца раз-
мя шчае знеш нюю рэ кла му, гэ та 
ўзгад ня ец ца з мяс цо вы мі ор га-
на мі ўла ды. Што так са ма да ты-
чыц ца і рэ кла мы на транс пар це. 
Перш чым раз мяс ціць рэ кла му, 
па трэб на мі ні маль ная юры дыч-
ная кан суль та цыя. Гэ тая ме ра за-
сце ра жэ рэ кла ма даў цу. Так са ма 
вар та ад зна чыць, што рэ кла ма 
ме ды цын скіх прэ па ра таў уз гад-
ня ец ца з Мі ніс тэр ствам ахо вы 
зда роўя. Усё ас тат няе — са ма-
стой ная ад каз насць суб' ек та гас-
па да ран ня, які па ві нен кі ра вац ца 
за ко нам аб рэ кла ме.

ЯКАЯ АД КАЗ НАСЦЬ?
Па ру шэн ні вы яў ля юц ца Мі ніс-

тэр ствам ганд лю і ўпраў лен ня мі 
ганд лю і па слуг абл вы кан ка маў 
і рай вы кан ка маў.

«Ёсць гра ма дзя не, якія вель мі 
ўваж лі ва ста вяц ца да рэ кла мы. 
На фо ру мах у ін тэр нэ це іс на ва-
ла мер ка ван не, што гэ та пен сі-
я не ры. Ад нак са скар га мі звяр-
та юц ца гра ма дзя не ва ўзрос це 
ад 25 да 40 га доў. Вель мі час та 
аб грун та ва на. На пе ра дзе ўсіх па 
скар гах — кан ку рэн ты. Яны со-
чаць за рэ кла май адзін ад на го 
і пі шуць у ад па вед ныя ін стан-
цыі, каб па ру шаль ні ка пры цяг-
ну лі да ад каз нас ці. Ад нак гэ та 
не пад ста ва ад ра зу за ба ра ніць 
рэ кла му. Кож ны вы па дак раз гля-
да ец ца з удзе лам абод вух ба коў 
і ана лі зу ец ца на ад па вед насць 
рэ кла мы за ка на даў ству. У вы-
пад ку, ка лі зна хо дзяц ца па ру-
шэн ні, ві на ва тых пры цяг ва юць 
да ад каз нас ці», — удак лад ні ла 
Іна Гаў рыль чык.

Ёсць 2 ар ты ку лы Ад мі ніст-
ра цый на га ко дэк са, якія пра ду-
гледж ва юць ад каз насць па за ка-
на даў стве аб рэ кла ме: ар ты кул 
12.15, ка лі га вор ка ідзе аб па-
ру шэн нях агуль на га ха рак та ру, і 
ар ты кул 12.26, ка лі мы га во рым 
пра па ру шэн ні ў рэ кла ме ал ка-
голь ных на по яў, пі ва, сла ба ал-

ка голь ных на по яў і ты ту нё вых 
вы ра баў. Ча сам ро бяц ца толь кі 
прад пі сан ні. Мно гія прад пі сан ні 
раз гля да лі ся ўжо як па ка ран не. 
Усё та му, што, ка лі пры бі ра юць 
рэ кла му па вод ле за га ду, рэ кла-
ма даў ца ўжо губ ляе гро шы, бо 
рэ кла ма не ад пра ца ва ла за пла-
на ва ны пе ры яд. Так са ма ў гэ тым 
вы пад ку мо жа да да вац ца ад мі-
ніст ра цый нае па ка ран не ў вы гля-
дзе штра фу. Згод на з ар ты ку лам 
12.15, штраф для юры дыч най 
асо бы скла дае ад 20 да 50 ба за-
вых ве лі чынь, для ін ды ві ду аль на-
га прад пры маль ні ка — ад 10 да 
20, для фі зіч най асо бы — ад 5 па-
чы на ец ца мі ні маль ны штраф. У 
ар ты ку ле 12.26 ня се ад каз насць 
служ бо вая асо ба юры дыч най 
асо бы (на прык лад, на чаль нік 
ад дзе ла рэ кла мы). Штра фы — 
ад 50 да 100 ба за вых ве лі чынь. 
Ад ной з мер, на кі ра ва ных на ад-
наў лен не пра воў спа жыў цоў, ка-
лі бы ла за пу шча на не дак лад ная 
рэ кла ма, дзяр жаў ны ор ган мо жа 
аба вя заць па ру шаль ні ка раз мяс-
ціць контр рэ кла му. Гэ та ка лі за 
ўлас ныя срод кі па ру шаль ні ка 
ў тым жа мес цы і ў тым жа вы-
гля дзе раз мя шча ец ца рэ кла ма 
з за явай, што па ру шаль нік пра-
да ста віў не дак лад ную ін фар ма-
цыю спа жыў цу. Та кіх вы пад каў 
ня шмат, але яны ме лі мес ца.

ЯК ЗМА ГАЦ ЦА 
СА СПА МАМ?

Ба раць ба з не санк цы я на ва-
най рэ кла май до сыць цяж кая. 
Асаб лі ва ка лі гэ та ты чыц ца ліс-
то вак не вя лі ка га фар ма ту. З 
лі пе ня мі ну ла га го да рэ кла ма, 
якая мае пло шчу да 0,5 кв. м, 
ні з кім не ўзгад ня ец ца. Нор мы 
за ка на даў ства ў гэ тым вы пад ку 

не дзей ні ча юць. Але дзей ні ча юць 
нор мы Гра ма дзян ска га ко дэк са. 
На прык лад, ка лі без да зво лу 
ўлас ні ка на кле іць рэ кла му на 
сця ну яго бу дын ка. Мож на па-
даць гра ма дзян скі іск, які бу дзе 
су пра ва джац ца да стат ко ва пра-
цяг лым су до вым пра цэ сам. Як 
па тлу ма чы ла Іна Гаў рыль чык, 
хут чэй за ўсё, ра за брац ца з гэ-
тай праб ле май мож на толь кі ў 
тым вы пад ку, ка лі вы доб ра ве-
да е це за ка на даў ства аб рэ кла ме 
і зной дзе це там па ру шэн не та ко-
га ха рак та ру.

Так са ма За кон «Аб рэ кла ме» 
аба вяз вае рас паў сюдж валь ні ка 
рэ кла мы спы ніць рас сыл ку яе 
на ад рас спа жыў ца, ка лі той не 
жа дае яе атрым лі ваць. «Вель мі 
час та рас паў сюдж валь ні кі ка-
жуць, што не ма юць тэх ніч ных 
срод каў для ад клю чэн ня рас сыл-
кі на ваш тэ ле фон. Маг чы масць 
заў сё ды ёсць, і, ка лі вам рэ кла-
ма не па да ба ец ца, звяр тай це ся 
да та го, хто рас сы лае рэ кла му. 
Па пер шым ва шым па тра ба ван ні 
ён аба вя за ны спы ніць рас сыл ку 
рэ кла мы. І ў прак ты цы бы ло не-
каль кі вы пад каў, ка лі ма біль ныя 
апе ра та ры пры цяг ва лі ся да ад мі-
ніст ра цый най ад каз нас ці на пад-
ста ве зва ро ту гра ма дзя ні на. Для 
та го, каб ад клю чыць рэ кла му на 
ма біль ным тэ ле фо не, у вы пад ку, 
ка лі яе да сы лае ма біль ны апе ра-
тар, не трэ ба за паў няць да ку мен-
ты. Да стат ко ва па тэ ле фа на ваць і 
ад мя ніць гэ тую функ цыю. Сён ня 
за кон аб рэ кла ме па тра буе, каб 
апе ра тар (пад под піс) азна ё міў 
аба не нта, што ён мае пра ва ад-
мо віц ца ад рас сыл кі», — пад-
крэс лі ла Іна Гаў рыль чык.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ
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У якас ці па тэн цый ных 
аран да та раў ка тэ джаў на 
пра цяг лы тэр мін вы сту па юць 
кі раў ні кі дып ла ма тыч ных 
па соль стваў, прад стаў ніц тваў 
за меж ных фір маў і ай чын ная 
біз нес-элі та: бан кі ры, 
топ-ме не джа ры і кі раў ніц тва 
буй ных фір маў.

«Ад ной з апош ніх кро пель, 
што пры му сі лі пры няць 
па праў кі ў за кон аб 
рэ кла ме, стаў па каз па 
тэ ле ба чан ні рэ клам на га 
ро лі ка, дзе бу тэль ка 
для піт ной ва ды бы ла 
сты лі за ва на пад фор му 
бу тэль кі для га рэл кі.

Для ка тэ джаў з мін скай 
«пра піс кай» ха рак тэр ныя ўчаст кі 
ма лой пло шчы — да 6-10 со так.

Купіць такую «казку» змогуць толькі буржуі, а зняць — адзінкі.

ЯК З ВА ДЫ ГА РЭЛ КУ РО БЯЦЬ
З на да куч лі вай ці не за кон най рэ кла май не толь кі мож на, 

але і трэ ба зма гац ца
На што толь кі не ідуць рэ кла ма даў цы, каб па вя лі чыць 
пры бы так свай го прад пры ем ства! Вы ка рыс тоў ва ец ца 
ве лі зар ны ар се нал хіт ры каў: ад за над та лі та раль на га 
ра зу мен ня за ка на даў ства, да ад маў лен ня ад нор маў эты кі 
і ма ра лі. Ад нак па куп нік не дрэм ле, а ўслед за ім заў сё ды 
ідзе і Мі ніс тэр ства ганд лю, га то вае па спры яць та му, каб 
за кон аб рэ кла ме вы кон ваў ся. Пра тое, хто больш стро гі, 
чым Мін ган даль, у пы тан ні ад па вед нас ці рэ кла мы, коль кі 
ар ты ку лаў ад каз нас ці для ня дбай на га рэ кла ма даў цы, як 
зма гац ца з не санк цы я на ва най рэ кла май і ча му ня даў на 
ўно сі лі ся па праў кі ў за кон аб рэ кла ме — да ве даў ся 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

Мі ні маль ны «цэн нік» 
здым ных ка тэ джаў 

не ру хо мас ці па чы на ец ца 
з ты ся чы до ла раў за ме сяц


