
— Сён ня ж наш хол дынг — пры зна ны лі дар 
па вы твор час ці спе цы яль най тэх ні кі на тэ ры то рыі 
СНД. Ён уклю ча ны ў Рэ естр вы со ка тэх на ла гіч-
ных вы твор час цяў і прад пры ем стваў, — рас каз-
вае на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра — тэх-
ніч ны ды рэк тар кі ру ю чай кам па ніі  хол дын гу 
«Амка дор» Ула дзі мір ГАР БЕ ЛІК. — У яго са-
стаў ува хо дзіць 21 прад пры ем ства з Бе ла ру сі, 
Ра сіі, Ка зах ста на, Уз бе кі ста на, Літ вы... Што год 
з кан ве е раў за во даў, з якіх скла да ец ца хол дынг, 
сы хо дзіць ка ля пя ці ты сяч адзі нак тэх ні кі. Вы-
творчасць сер ты фі ка ва на па су свет ных стан дар-
тах ІSO 9001-2009 і DІN EN ІSO 9001-2008.

Як жа рас шыф ра ваць наз ву «Амка дор»? 
Спра ва ў тым, што ў 1991 го дзе бы ло ство ра на 
ад най мен нае ак цы я нер нае та ва рыст ва, у якое 
ўва хо дзі лі прад пры ем ствы па вы пус ку да рож-
най тэх ні кі з ча ты рох га ра доў: Анд ро па ва, Мін-
ска, Ка рас це ня і Ар ла. Ад нак не ўза ба ве Са вец-
кі Са юз знік з кар ты све ту, і прад пры ем ствы 
ста лі ўлас нас цю трох дзяр жаў — Бе ла ру сі, Ра-
сіі і Укра і ны. Тым не менш, наз ва «Амка дор» 
усё ж за ста ла ся за бе ла рус кім вы твор цам.

Пе ра да мной ля жыць ка та лог пра дук цыі 

прад пры ем стваў  хол дын гу. Цяж ка ад шу каць 
тую га лі ну на род най гас па дар кі, дзе б не бы-
лі за па тра ба ва ны спе цы яль ныя ма шы ны пад 
мар кай «Амка дор». І гэ та не дзіў на: асар ты мент 
пра дук цыі на ліч вае звыш 90 ма дэ ляў і іх ма ды-
фі ка цый. Раз на стай ныя па груз чы кі — ад на каў-
шо выя фран таль ныя і ўні вер саль ныя, з бар та-
вым па ва ро там і тэ ле ска піч най стра лой, якім 
ня ма ана ла гаў на пра сто рах СНД, ві лач ныя... 
Ле са на рых тоў чыя шмат апе ра цый ныя ма шы ны 
— хар вес та ры, фор вар да ры, ця га чы тра лё вач-
ныя, ле са па груз чы кі — здоль ны за бяс пе чыць 
усе ста дыі су час най тэх на ло гіі на рых тоў кі і пе-

ра пра цоў кі драў ні ны. А вось і дзя ся так ма дэ ляў 
шмат функ цы я наль ных сне га ўбо рач ных ма шын, 
якія раз лі ча ны на пра цу на ват у са мых скла-
да ных умо вах на двор'я кштал ту не за быў на га 
са ка віц ка га «Хаў е ра». Раз на стай ныя ма шы ны 
на ба зе трак та роў «Бе ла рус» — эк ска ва та ры-
буль до зе ры, эк ска ва та ры-па груз чы кі, фрэ зер-
на-ро тар ныя сне га ачы шчаль ні кі, якія ад роз ні ва-
юц ца пра ста той кі ра ван ня і пра цяг лым тэр мі нам 
экс плу а та цыі. Сем ма дэ ляў кат коў, якія слу жаць 
для ўшчыль нен ня грун ту, да рож ных асноў і па-
крыц цяў і ад роз ні ва юц ца адзін ад ад на го пры-
зна чэн нем і ма сай. Ма шы ны для рас пра цоў кі 
тар фя ных ра до ві шчаў... Ад пра па на ва га асар-
ты мен ту раз бя га юц ца во чы.

Тэх ні ка «Амка до ра» мае еў ра пей скі ды-
зайн і па ста ян на ма дэр ні зу ец ца з улі кам па-
тра ба ван няў су свет на га рын ку. Не па срэд на 
для апе ра та раў у ма шы нах пра ду гле джа ны 
мак сі маль ныя зруч нас ці. Да та го ж цэ ны на 
спе цы я лі за ва ную тэх ні ку пад мар кай «Амка-
дор» ні жэй шыя за рас цэн кі, якія вы стаў ля юць 
кан ку рэн ты  хол дын гу. І ка лі роз ні цы ня ма, то 
які сэнс пла ціць за та кі ж та вар больш?

Та ва ра пра вод ная сет ка, праз якую рэа лі-
зу ец ца пра дук цыя «Амка до ра», скла да ец ца 
з 70 кам па ній у Ра сіі, 20 ар га ні за цый у ін шых 
кра і нах СНД і 11 — у да лё кім за меж жы. Амаль 
усе яны ма юць ганд лё ва-вы ста вач ныя пло шчы 
тэх ні кі, сэр віс ныя цэнт ры, ма біль ныя тэх ніч ныя 
бры га ды і скла ды за па сных час так. Усё гэ та 
не толь кі мак сі маль на на блі жае асар ты мент 
пра дук цыі да па куп ні ка, але і за бяс печ вае на-
дзей нае сэр віс нае аб слу гоў ван не, у тым лі ку і 
ра монт ма шын у мак сі маль на ка рот кія тэр мі-
ны. Да рэ чы, тэх ні ка мар кі «Амка дор» ад роз-
ні ва ец ца вы со кім уз роў нем уні фі ка цыі. Гэ та 

зна чыць, што шмат лі кія вуз лы і дэ та лі вы пус-
ка е мых ма шын цал кам су мя шчаль ныя з кам-
плек ту ю чы мі вя ду чых су свет ных вы твор цаў.

Па спя хо ва асвой вае «Амка дор» і но выя 
рын кі збы ту пра дук цыі. У ад па вед нас ці з па-
тра ба ван ня мі Еў ра пей ска га са ю за, сер ты фі ка-
цыю атры ма лі ўні вер саль ны па груз чык АМКА-
ДОР 320 СЕ і па груз чык з бар та вым па ва ро-
там АМКА ДОР 211Е. Хут ка да іх да лу чыц ца 
ма дэль АМКА ДОР 330СЕ, ка ток АМКА ДОР 
6223Е. Ужо сё ле та пер шыя эк зэмп ля ры гэ-
тых ма шын ста нуць пра ца ваць у Пры бал ты цы, 
Поль шчы, Бал га рыі, Ру мы ніі і Сер біі. Ва ўсіх 
гэ тых кра і нах ад кры юц ца і ды лер скія цэнт ры 
«Амка до ра». Але рын кі збы ту пра дук цыі мяр-
ку ец ца ды вер сі фі ка ваць яшчэ больш, у тым 
лі ку і дзя ку ю чы шы ро ка му ма дэль на му ра ду. 
За раз упраў лен ні рэа лі за цыі ААТ «Амка дор» 
— кі ру ю чая кам па нія  хол дын гу» мэ та на кі ра-
ва на пра цу юць над пра соў ван нем пра дук цыі 
на рын ках Ін да не зіі, кра ін Паўд нё вай Аф ры кі 
і Ла цін скай Аме ры кі. Між ін шым, зу сім хут-
ка част ка вы твор чых ма гут нас цяў аб' яд нан ня 
з'я віц ца па той бок Ат лан тыч на га акі я на — у 
Ве не су э ле. Там па бу да ва ны за вод, які бу дзе 
вы пус каць да рож на-бу даў ні чую тэх ні ку. За раз 
на ім вя дуц ца пус ка на ла дач ныя ра бо ты.

— Па лі ты ка  хол дын гу мае экс парт ны ха рак-
тар. На су свет ным рын ку з на шы мі прад пры ем-
ства мі больш за ўсіх кан ку ры ру юць за ход нія 
вы твор цы, — пра цяг вае Ула дзі мір Гар бе лік. — 
Та му мы імк нём ся на ўсіх прад пры ем ствах, што 
ўва хо дзяць у склад «Амка до ра», як ма га хут чэй 
пра во дзіць комп лекс ную ма дэр ні за цыю, каб па-
куп ні кі вы бі ра лі ме на ві та на шу пра дук цыю. Яна 
скі ра ва на на кар ды наль нае аб наў лен не асноў-
ных фон даў і па шы рэн не пра мыс ло вых ма гут-
нас цяў. Ужо за раз звыш за 60% дэ та ляў да на-
шых ма шын, вуз лоў ды агрэ га таў вы пус ка юц ца 
ме на ві та на прад пры ем ствах «Амка до ра». І гэ-
ты па каз чык з ця гам ча су бу дзе толь кі па вя ліч-
вац ца. У да лей шым за во ды, з якіх скла да ец ца 
хол дынг, бу дуць спе цы я лі за вац ца на вы пус ку 
пэў ных ві даў ма шын, вуз лоў і агрэ га таў. У сваю 
чар гу, гэ ты крок да зво ліць яшчэ больш кі ра ваць 
якас цю і са бе кош там пра дук цыі.

Што год у рас пра цоў цы ўпраў лен ня ге не-
раль на га кан струк та ра зна хо дзіц ца 10-12 но-
вых ма дэ ляў і ма ды фі ка цый тэх ні кі. Да 2020 го-
да «Амка дор» пла нуе рас пра ца ваць, вы ра біць, 
вы пра ба ваць больш за 50 но вых ма дэ ляў і 
ма ды фі ка цый тэх ні кі і ар га ні за ваць іх ма са вую 
вы твор часць. Іх знеш ні вы гляд і якасць бу дуць 
цал кам ад па вя даць су свет на му ўзроў ню.

Больш за тое, ужо за раз бу ду юц ца но выя 
прад пры ем ствы, з да па мо гай якіх вы твор часць 
улас най эле мент най ба зы бу дзе раз ві та яшчэ 
мац ней. Уся го ж агуль ны аб' ём ін вес ты цый у 
раз віц цё  хол дын гу «Амка дор» за пла на ва ны ў 
па ме ры 800 міль ё наў до ла раў на пя ці год ку! І вы-
ні кам гэ та га, апроч ін ша га, ста не іс тот нае ска-
ра чэн не ім парт ных склад ні каў, зні зіц ца ма тэ ры-
я ла ём касць і энер ге тыч ныя вы дат кі. Уз ро вень 
зно су ак тыў най част кі асноў ных вы твор чых 
срод каў па сту по ва зні зіц ца да 35%. Дзя ку ю чы 
тэх ніч на му пе ра ўзбра ен ню аб' ём іна ва цый най 
пра дук цыі сё ле та ўжо да ве дзе ны амаль да 30%. 
А экс парт у 2015 го дзе пе ра вы сіць па каз чык 
2010 го да больш чым у два ра зы.
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НА СТРО IЦ ЦА 
НА СВЯ ТА

Сек цыя «Сад, ага род» у правым кры-
ле ЦУ Ма част ко ва пе ра тва ры ла ся ў фi лi-
ял ка зач най фаб ры кi Дзе да Ма ро за. За 
шкля ны мi дзвя ры ма на вед валь нi каў су-
стра ка юць штуч ныя пры га жу нi-ел кi i сос-
ны (не ўза ба ве з'я вяц ца i жы выя дрэў цы 
ў кад ках). На во кал — яр кiя i блiс ку чыя, 
му зыч ныя i зi хат лi выя час цiн кi са ма га лю-
бi ма га на ва год ня га свя та: больш за 120 
вi даў шкля ных i плас ты ка вых ёлач ных 
ша ры каў, ша пат кая мi шу ра, элект рыч ныя 
гiр лян ды, раз на стай ныя ца цач ныя ўпры га-
жэн нi — зва ноч кi, ма тыль кi, па цер кi, лiх-
та ры кi, анё лы, вян кi, «дож джык», зор кi, 
ле дзя шы, а так са ма ары гi наль ныя ку фэр-
кi, су ве нiр ныя до мi кi, сня жын кi з эфек там 
ла зер най апра цоў кi, кар на валь ныя мас кi 
i ка ро ны... Да рэ чы, усе гэ тыя на ва год нiя 
та ва ры прад стаў ле ны не толь кi на 3-м па-
вер се ўнi вер ма га, але яшчэ i ў кра мах 
«Ка ма роў скi» i «Та ва ры для жан чын». 
12 снеж ня для баць коў i дзя цей ва ўнi вер-
ма гу за пла на ва ны па каз кар на валь ных 
кас цю маў, а з 24 па 30 снеж ня ў ганд лё-
вых за лах ЦУ Ма на вед валь нi каў ча ка юць 
вiн ша ван нi ад Дзе да Ма ро за i Сня гур кi!

Да рэ чы, та ва ры з ка ляд най i на ва год-
няй тэ ма ты кай мож на на быць у крэ дыт, 
афор мiць «Экс прэс-рас тэр мi ноў ку», якую 
пра да стаў ля юць ЗАТ «Аль фа-Банк», ААТ 
«Еў ра ган даль iн вест банк», ААТ «Банк Маск-
ва-Мiнск», а так са ма па без на яў ным раз лi ку 
i па плас ты ка вых карт ках. Па куп нi кi абслу-
гоў ва юц ца па дыс конт ных карт ках «Кар та 
гос ця го ра да Мiн ска» i «Кар та гос ця Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь», «Па да рач ная кар та».

ААТ «ЦУМ МIНСК»: 

ПРЫ ЕМ НЫХ ПА КУ ПАК!ПРЫ ЕМ НЫХ ПА КУ ПАК!Во сень ува хо дзiць у поў ную 
сi лу: зры вае з дрэў жоў та-

чыр во нае лiс це, мые ву лi цы 
ха лод ны «ду шам» даж джоў, 
па шчып вае ра нiш нi мi за ма-
раз ка мi паль цы i пе ра апра-
нае мод нi каў i мод нiц з 
лёг кiх кур так i пла шчоў 
у цёп лую воп рат ку ды 
абу так. Са мы час пад-
рых та вац ца да са праўд ных 
ха ла доў i аб на вiць яго да асен-
не-зi мо ва га се зо на.

Асен нiя i зi мо выя Асен нiя i зi мо выя 
ка лек цыi адзен ня i абут ку ка лек цыi адзен ня i абут ку 

на ўсе гус ты пра па нуе жы ха рам на ўсе гус ты пра па нуе жы ха рам 
i гас цям ста лi цы i гас цям ста лi цы 
«ЦУМ Мiнск».«ЦУМ Мiнск».

унi вер маг «ЦУМ» — 
пр. Не за леж нас цi, 54, 
фi лi ял «Та ва ры для жан чын» — 
вул. Куй бы ша ва, 75, 
фi лi ял «Ка ма роў скi» — 
вул. В. Ха ру жай, 10.
Тэ ле фон для да ве дак: 389-00-15
Афi цый ны сайт: WWW.TSUM.BY

ВО СЕНЬ ВО СЕНЬ 
У ВЯ ЛI КIМ ГО РА ДЗЕУ ВЯ ЛI КIМ ГО РА ДЗЕ

У «Са ло не воп рат кi» сек цыi жа но ча га 
адзен ня, што на 4-м па вер се ўнi вер ма га, во чы 
раз бя га юц ца ад коль кас цi i ко ле ра вай га мы 
прад стаў ле ных зi мо вых i дэ мi се зон ных па лi-
то i паў па лi то, пла шчоў, кур так, уцеп ле ных 
ка мi зэ лек. Яно i не дзiў на: за ўва гу па куп-
нi коў спа бор нi ча юць больш як 200 ма дэ ляў 
воп рат кi! «Гэ тай во сен ню мод нае спа лу чэн не 
кам бi на ва ных тка нiн, кант рас ных ко ле раў i 
не стан дарт ных эле мен таў аздаб лен ня», — дэ-
ман струе су час ныя трэн ды на чаль нiк ад дзе-
ла ка мер цый най служ бы па ганд лi швей-
ны мi та ва ра мi Але на БАН ДА РЫК.

Пры хiль нi цы кла сiч на га сты лю зной дуць для 
ся бе ма дэ лi з мi нi маль ным вы ка ры стан нем фур-
нi ту ры — у iх мож на ха дзiць як на пра цу, так i на 
ўра чыс тыя ме ра пры ем ствы. Ама тар кi ак тыў на-

га ла ду жыц ця абi ра юць мо ла дзе вы кi ру нак, у 
ма дэ лях яко га вы ка ры ста ны цi ка выя ак се су а ры: 
ра мя нi, вя за ныя тры ка таж ныя эле мен ты, стра-
зы, ме та лiч ная фур нi ту ра, ска ро ча ны ру каў i г.д. 
Ко ле ры кла сiч най лi нii стры ма ныя, мо ла дзе вая 
ж яр кая: цык ла мен, на сы ча ны бла кiт ны, аран-
жа вы, фi я ле та вы, пун со вы, зя лё ны.

Па доб нае ба гац це вы ба ру пра па нуе i сек-
цыя муж чын ска га адзен ня, што зна хо дзiц ца 
на 2-м па вер се ЦУ Ма. У пра стор най за ле так i 
ча ка юць, каб iх пры ме ра лi, не менш як 200 ма-
дэ ляў верх ня га адзен ня. Два асноў ныя кi рун кi 
«га рад ской» муж чын скай мо ды — бiз нес-стыль 
i casual — па тро ху раз мы ва юц ца i змеш ва юц-
ца. Стро гiя кас цю мы i па лi то на бы ва юць больш 
мяк кую, раз ня во ле ную фор му, на пер шы план 
вы хо дзiць зруч насць, кам форт.

«Гэ тай во сен ню ко ле ра вая га ма абут ку ба-
га тая i на сы ча ная: на пi ку па пу ляр нас цi ме та-
лiк, ад цен нi жоў та-ка рыч не вай, чыр во най па-

лiт ры, сi не-бла кiт ныя, зя лё ныя», — пра па нуе 
ба гац це вы ба ру на чаль нiк ад дзе ла па ганд лi 
абут кам Нэ лi КА ТУЛЬ СКАЯ.

На па лi цах абут ко ва га ад дзе ла — 75% та-
ва раў ай чын ных вы твор цаў на са мы роз ны 
густ, ад прак тыч ных бо таў на амаль плос кай 
па дэ шве да зграб ных бат фор таў i бо таў-пан-
чо хаў на кла сiч най «шпiль цы».

ПА ЛЯ ВАН НЕ 
НА РАС ПРО ДАЖ

Што ме сяц унi вер маг пра па нуе сва iм па-
куп нi кам спа лу чыць пры ем нае з ка рыс ным 
— на быць пэў ныя та ва ры са знiж ка мi аль бо 
на пры ваб ных умо вах. У лiс та па дзе да 25% 
тан ней бу дуць пра да вац ца ў ЦУ Ме жа но чыя 
швей ныя вы ра бы ма гi лёў скай фаб ры кi «Вяс-
нян ка» i са лi гор скай «Ка лiн кi», муж чын скiя 
шта ны «Ар нi-Кла сiк», на 20% менш бу дуць 
каш та ваць не ка то рыя тка нi ны вы твор час цi 
«Ма га тэкс-Сэр вiс» i «Стуж ка», пан чош на-
шкар пэт ка выя вы ра бы ма рак Fiore i Marilyn, 
ай чын ныя ску р га лан та рэй ныя вы ра бы. Па 
ак цыi «Су пер ца на» мож на бу дзе на быць са 
знiж кай 20—40% асоб ныя ма дэ лi бя лiз ны, 
да 50% — не ка то рыя ма дэ лi жа но чых i муж-
чын скiх па лi то, жа но чай воп рат кi, да 30% — 
пэў ныя пар фу мер на-кас ме тыч ныя та ва ры, 
гас па дар чыя та ва ры, 20-50% — не ка то рыя 
iм парт ныя ра дыё тэ ле фо ны i ра дыё пры ём нi кi, 
тэ ле вi за ры. У лiс та па дзе-снеж нi па куп нi коў 
ча ка юць рэ клам ныя ак цыi з уру чэн нем пры-
зоў i па да рун каў у сек цы ях жа но чай бя лiз ны, 
абут ку, ды ва но вых вы ра баў, тка нiн, пар фу-
мер на-кас ме тыч ных i культ та ва раў.

Унi вер маг «ЦУМ Мiнск» 
жа дае ўсiм пры ем ных па ку пак!
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Яр кiя фар бы заўж ды пры ваб лi ва юць 
па куп нi коў, — ка жа на мес нi к за гад чы ка 

сек цыi жа но ча га адзен ня Воль га КОР САК.

Пра да вец Тац ця на ЗА ХА РЭ ВIЧ — 
ад на з тых, хто ў пе рад на ва год нiя 
днi ганд люе са мым за па тра ба ва ным 

та ва рам — ёлачнымі цацкамі.

Холдынг Холдынг «АМКА ДОР»«АМКА ДОР» —  — 

СПЕ ЦЫ Я ЛІ ЗА ВА НЫЯ МА ШЫ НЫСПЕ ЦЫ Я ЛІ ЗА ВА НЫЯ МА ШЫ НЫ  
ДЛЯ ЛЮ БЫХ ПА ТРЭБДЛЯ ЛЮ БЫХ ПА ТРЭБ
Ад лік гіс то рыі ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Амка дор» — кі ру-

ю чая кам па нія хол дын гу» вя дзец ца з 1 лю та га 1927 го да. Стар та ваў 
жа шлях та га час на га за во да «Удар нік» з вы ра бу дзі ця чых ца цак ды пер-
шых на тэ ры то рыі СССР дзе сят ко вых ша ляў. Ішоў час, і праз 25 га доў 
пас ля за сна ван ня прад пры ем ства бы ло пе ра да дзе на пад кі раў ніц тва 
Мі ніс тэр ства да рож на га і бу даў ні ча га ма шы на бу да ван ня.

Мiн скi Ка ма роў скi ры нак:Мiн скi Ка ма роў скi ры нак:

Гэ ты ганд лё вы комп лекс — адзiн 
з най ста рэй шых i са мых буй ных 

не толь кi ў ста лi цы, але i на огул у кра-
i не. Узяў шы па ча так з дроб ных ганд-
лё вых пунк таў на ўскрай ку Мiн ска, 
ця пер ён зай мае агуль ную пло шчу 5,4 га 
i на лiч вае амаль 2000 ганд лё вых аб'-
ек таў. Цэнт раль ны бу ды нак стаў свое-
асаб лi вай вi зi тоў кай Мiн ска, а па ста ян-
ныя «жы ха ры» рын ка вай пло шчы — 
ле ту цен ная па нi з са ба кам, за ду мен ны 
конь, па служ лi вы фа то граф i па важ ная 
ганд ляр ка сем ка мi — упры гож ва юць 
ты ся чы па мят ных фо та здым каў... Та кi 
ён — Мiн скi Ка ма роў скi ры нак (у на-
ро дзе прос та Ка ма роў ка).

Зрэш ты, i знут ры Ка ма роў ка доб ра зна ё мая боль шас цi мiн чан i гас цей ста лi цы. Руп лi-
выя гас па ды нi ве да юць: на кры тым рын ку заўж ды ба га ты вы бар мяс ной i ма лоч най, 

хле ба бу лач най пра дук цыi i ба ка леi; а на ад ным з ра доў мож на на быць ма лоч ныя пра дук ты з 
аса бiс тых пад вор каў — све жыя i, што не ма ла важ на, пра ве ра ныя ла ба ра то ры яй вет са нэкс-
пер ты зы сыр, тва рог, мас ла i смя та ну. А вось раз на стай ную ага род нi ну i са да вi ну, яга ды 
i гры бы па куп нi кi вы бi ра юць у трох сек та рах се зон на га рын ку. Чац вёр ты сек тар пра па нуе 
на вед нi кам све жа ма ро жа ную ры бу i прэ сер вы, пя ты пра да стаў ле ны для рэа лi за цыi фiр мо-
вай пра дук цыi бе ла рус кiм вы твор цам. Усяго ж у фармаце фірменнага гандлю на Камароўцы 
прадстаўлена прадукцыя 50 айчынных вытворцаў харчавання. А ка лi за куп кi абя ца юць 
быць доў гi мi, баць кi мо гуць па кi нуць дзе так ад 3 да 7 га доў на во пыт ных вы ха валь нi каў ва 
ўтуль ным «Дзi ця чым па коi» — пры чым гэ тая па слу га для на вед нi каў бяс плат ная.

«Ад са ма га па чат ку мы пра цу ем для лю дзей — для та го, каб на шым на вед нi кам бы ло 
мак сi маль на зруч на i кам форт на на быць усе пра дук ты хар ча ван ня ў ад ным мес цы, — ад зна-
чае ге не раль ны ды рэк тар ка му наль на га ганд лё ва га ўнi тар на га прад пры ем ства «Мiн скi 
Ка ма роў скi ры нак» Мi ка лай Мi хай ла вiч ХМЯЛЬ НIЦ КI. — Дый не толь кi пра дук ты, сён ня 
на Ка ма роў скiм рын ку па куп нi кам пра па ну ец ца вель мi шы ро кi комп лекс та ва раў i па слуг. 
Не па кi да ю чы рын ку, мож на на быць усё: ад за па сных клю чоў цi аку ля раў да ту рыс тыч най 
пу цёў кi. Для пад тры ман ня вы со ка га ста ту су, да ве ру мiн чан i гас цей го ра да прад пры ем ства 
па ста ян на ўдас ка наль ва ец ца, ма дэр нi зуе ганд лё вы пра цэс i знеш няе аб лiч ча рын ку».

Смач на ес цi!
Да лё ка не ўсе ве да юць, што Ка ма роў скi ры нак 

мае ўлас ны комп лекс гра мад ска га хар ча ван ня i 
ганд лю, ў якi ўва хо дзяць ста лоў ка i ка вяр ня, кан-
ды тар скi цэх, а так са ма ўчас так дроб на роз нiч на га 
ганд лю. «Ста ло вая «Ка ма роў ка» ня даў на ад кры-
ла ся пас ля ра мон ту, — не без го на ру за ўва жае 
кi раў нiк комп лек су Iры на ПЯТ РОЎ СКАЯ, — i ця-
пер мо жа па хва лiц ца як доб рым су час ным аб ста-
ля ван нем, так i раз на стай ным асар ты мен там. Цэ ны 
ў па раў на ннi з ся рэд нi мi па го ра дзе не вы со кiя, каб 
лю дзi маг лi пе ра ку сiць пас ля та го, як зра бi лi не аб-
ход ныя па куп кi, за пры маль ны i да ступ ны кошт». 
Што не ма ла важ на — у гэ тым па мяш кан нi не ку раць 
i не ўжы ва юць ал ка голь, та му сю ды мож на спа кой-
на за зiр нуць па абе даць з дзець мi. Iн тэр' ер ста лоў кi 
так са ма све жы i пры ваб ны, за ла пра стор ная, аздоб-
ле ная двума вя лi кi мi тэ ле вi зiй ны мi эк ра на мi, мо жа 
пры няць да 60 ча ла век, дзя ку ю чы ча му ста ло вую 
да во лi час та за маў ля юць для пра вя дзен ня бан ке-
таў — кар па ра тыў ных, ся мей ных i iн шых ура чыс-
тас цяў. Пра цуе ста ло вая «Ка ма роў ка» з 9 ра нi цы 
да 17 га дзiн ва ўсе днi, акра мя па ня дзел ка, ка лi 
ры нак за чы не ны.

Пры мае за ка зы на пра вя дзен не ўра чыс тас цяў i 
ка вяр ня «Лю ба вуш ка» на 30 па са дач ных мес цаў — 
яе яр кая шыль да зда лёк вi даць па мiж цэнт раль ным 
ува хо дам у се зон ны i кры ты ры нак. Пра цуе яна з 10 
ра нi цы да 23 ве ча ра што дня.

Зрэш ты, больш пад ра бяз на 
пра ўсе ню ан сы свя точ на га ме ню 
i афарм лен ня за ка заў ах вот ным 

рас па вя дуць спе цы я лiс ты комп лек су 
гра мад ска га хар ча ван ня па тэ ле фо нах 

(017) 290-27-86, (044) 564-58-54.

Ка лi ж ча су на абед бра куе, на вед нi кi рын ку ўсё 
ад но не за ста нуц ца га лод ны мi — прос ты i сыт ны 
пе ра кус пра па ну юць не каль кi мi нi-ка фэ з ба га тым 
вы ба рам на пiт каў i га ра чых пi раж коў з роз най на-
чын кай. Не здар ма ля ша пi каў «Ка ма роў скiх ла сун-
каў» прак тыч на нi ко лi не бы вае бяз люд на.

Па вы печ ку — 
з дру го га кан ца го ра да

Нель га абы сцi ўва гай i та кi «смач ны» ўчас так, як кан ды-
тар скi цэх Ка ма роў ска га рын ку. На па чат ку свай го iс на ван ня 
ён вы раб ляў 8-12 най мен няў улас най пра дук цыi, 
ця пер — да 80!

Дзя ку ю чы но ва му тэх но ла гу ў асар ты мен це 
толь кi за апош нi квар тал з'я вi лi ся 12 но вых най-
мен няў вы печ кi, якую рас куп ля юць што дня.

— Кож ны дзень вы пя ка ем ка ля 50 най мен няў 
роз ных вы ра баў: бу лач кi, ба то ны, ка ра ваi, пi рож ныя, 
пя чэн не i г.д. Так са ма пра па ну ем га то вае цес та — 
больш нi хто на рын ку яго не ро бiць, — пе ра лiч вае 
Iры на Пят роў ская. — Прак тыч на ўся пра дук цыя ра-
зы хо дзiц ца, ня гле дзя чы на вя лi кую кан ку рэн цыю ў 
гэ тым сег мен це. Не ка то рыя па куп нi кi на ват рас каз-
ва юць, што пры яз джа юць па на шы бул кi з iн ша га 
кан ца го ра да, бо нi дзе та кiя больш не ку пiць...

«Та кiя» — гэ та, на прык лад, мi нi я цюр ныя па хкiя 
бу лач кi «Бес па до буш кi» з ма кам. Яшчэ вель мi 
хва ляць i ах вот на раз бi ра юць па куп нi кi два но выя 
вi ды ру ле таў — «Ка ма роў скiя ла сун кi» з яб лы-
ка мi i ку ра гой i «Аса ло ду» з тва ра гом i ку ра гой. 
Па жы лым лю дзям, асаб лi ва тым, хто па ку туе на 
цук ро вы дыя бет, па да ба юц ца амаль не са лод кiя 

«вуг лi кi» з тва ра гом. Пры клад на трэць усёй кан ды тар скай 
пра дук цыi вы раб ле на па вод ле ДА СТу, а 90% — цал кам з 
на ту раль ных склад нi каў, без хi мiч ных на паў няль нi каў. Мак сi-
маль ную на цэн ку на сваю пра дук цыю тут не ро бяць, улiч ва-
юць по пыт i па куп нiц кую здоль насць: «Хо чац ца, каб на вед нi кi 
вяр та лi ся да нас зноў i зноў».

Ма дэр нi за цыя Ма дэр нi за цыя 
з перс пек ты вайз перс пек ты вай

Час не ста iць на мес цы, i пло шчаў, якiя яшчэ 
ўчо ра зда ва лi ся ве лi зар ны мi, сён ня ўжо не да стат-
ко ва для раз мя шчэн ня ўсiх ганд лё вых i склад скiх 
па мяш кан няў. Ме на вi та та му на Ка ма роў скiм рын-
ку рас па ча ла ся комп лекс ная ма дэр нi за цыя, раз лi-
ча ная па этап на да 2015 го да.

Так, сё ле та па ча лi ўзво дзiц ца но выя па вiль ё ны 
на се зон ным рын ку. Да ся рэ дзi ны на ступ на га го да 
дру гое жыц цё на бу дуць ба ка лей ныя ша пi кi. За мест 
ма лень кiх па вiль ён чы каў без ацяп лен ня бу дуць зроб-
ле ныя мi нi-кра мы, у якiх i па куп нi кi змо гуць вы бi раць 
па трэб ныя пра дук ты, не па ку ту ю чы ад даж джу, вет-
ру i ма ро зу, i пра даў цам бу дзе больш пра сто ры для 
та го, каб рас клас цi та вар на вя лiз ных вiт ры нах.

Для раз мя шчэн ня склад скiх па мяш кан няў над 
ад мi нiст ра цый на-гас па дар чым комп лек сам над бу ду-
юць дру гi па верх. Пла ну юць вы ка рыс тоў ваць энер га-
збе ра галь ныя тэх на ло гii i су час ныя лёг кiя кан струк-
цыi, якiя да зво ляць ру хаць пе ра га род кi i рэ гу ля ваць 
па мер бу ду чых скла доў. Так са ма ў пла нах над бу до ва 
ўва ход най гру пы ў се зон ную част ку рын ку. Гэ тыя ра-
бо ты пла ну ец ца пра вес цi ця гам 2014 го да.

Са май жа маш таб най част кай пра гра мы рэ кан-
струк цыi абя цае стаць за ме на шклен ня на кры тым 
рын ку. «Кры ты ры нак — асноў ны наш бу ды нак, а 
вок ны не мя ня лi ся з ча су зда чы ў экс плу а та цыю 
ў 1980 го дзе, — рас па вя дае га лоў ны iн жы нер 
Мiнск ага Ка ма роў ска га рын ку Кан стан цiн БА-
РЫ СЕН КА. — Зра зу ме ла, што старыя ра мы не 
ад па вя да юць су час ным па тра ба ван ням: зi мой з 
iмi хо лад на, ле там — го ра ча. Па са мых сцiп лых 
пад лi ках, з-за ста рых вок наў бу ды нак губ ляе 25% 
цяп ла... Спя ша ю ся су па ко iць тых, хто ду мае, што 
за ме на бу дзе ма руд най i ка пi таль най, з-за ча го ры-
нак за чы нiц ца на пра цяг лы час. Усе ра бо ты бу дуць 
вес цi ся не вя лi кi мi ўчаст ка мi, па этап на, i ў цёп лы 
пе ры яд, каб ства раць мi нi мум ня зруч нас цi для на-
вед нi каў. Ры нак не спы нiц ца нi на дзень!».

Ка му наль нае ганд лё вае ўнi тар нае прад пры ем стваКа му наль нае ганд лё вае ўнi тар нае прад пры ем ства  
«Мiн скi Ка ма роў скi ры нак» «Мiн скi Ка ма роў скi ры нак» г. Мiнск, вул. В. Ха ру жай, 8. г. Мiнск, вул. В. Ха ру жай, 8. 

www.komarovka.bwww.komarovka.byy

Камароўскі рынак – адна з візітовак сталіцы.Камароўскі рынак – адна з візітовак сталіцы.

Каля прылаўкаў з вырабамі Каля прылаўкаў з вырабамі 
ўласнага кандытарскага цэха ўласнага кандытарскага цэха 
заўжды шмат пакупнікоў.заўжды шмат пакупнікоў.

УНП 100150586

Мес ца, ку ды хо чац ца вяр тац цаМес ца, ку ды хо чац ца вяр тац ца

Першы этап мадэрнізацыі – Першы этап мадэрнізацыі – 
новыя павільёны на сезонным рынку.новыя павільёны на сезонным рынку.

Сталовая «Камароўка» чакае наведнікаў і ў будні, і ў святы.Сталовая «Камароўка» чакае наведнікаў і ў будні, і ў святы.

З «бiя гра фii» Ка ма роў ска га рын ку
20 мая 1980 го да ад бы ло ся ўра чыс тае ад-

крыц цё ўнi каль на га бу дын ка кры та га рын ку. 
Толь кi пло шча ганд лё вай за лы ў iм скла дае 13 
ты сяч м2. Ку пал да ху ўзня ты ў са мым вы со кiм 
мес цы на 26 мет раў над зям лёй — прак тыч на 
на вы шы ню 10-па вяр хо ва га до ма.

У струк ту ру прад пры ем ства ўва хо дзяць 
Мiн скi Ка ма роў скi ры нак, «Мiн скi вер нi саж», 
«Чы жоў скi ры нак», «Ку ра соў шчын скi ры нак», 
сель гас прад пры ем ства «Уз лян ка».

МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ! 712 лістапада 2013 г.
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