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ЧЭРГІ ПА БЕЛАРУСКАЕ…
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ВЯЗЁМ ТОЕ, ЧАГО НЯМА
Як вядома, у асноўным завозяцца ў краіну тавары, якія не вырабляюцца айчыннай прамысловасцю ці выпуск якіх недастатковы. Гэта называецца
крытычным імпартам. Зразумела, што шэраг тавараў нельга не імпартаваць. Перш за ўсё кава, чай,
марская і акеанічная рыба, цытрусавыя, бананы,
рыс і шмат іншага. Нагадаем, што харчовыя тавары складаюць у цэнавым выражэнні каля 20%
крытычнага імпарту.
Таксама мы імпартуем шмат нехарчовых тавараў: бензінавыя газонакасілкі, бытавыя пыласосы,
бензапілы, лічбавыя радыёпрыёмныя прыстасаванні, лічбавыя фотаапараты і кінакамеры, элементы сілкавання, мабільныя тэлефоны, адзенне
з натуральнай скуры і джынсавых тканін, многія
віды інструментаў, канцылярскіх і спартыўных тавараў і іншае.
Па многіх таварах аб'ёмы выпуску, асартымент,
спажывецкія характарыстыкі не дазваляюць задаволіць спажывецкі попыт за кошт айчыннай прадукцыі (абутак, тэкстыльнае адзенне, сродкі для

мыцця і чысткі, тэлевізары, шпалеры, керамічная
плітка і іншыя), і таму доля іх імпарту ў структуры
нехарчовых тавараў, якія завозяцца, найбольш
адчувальная.

ЗАМЯНЯЦЬ — КАЛІ ВЫГАДНА
Аднак павелічэнне імпарту — гэта праблема. І
яе трэба вырашаць адпаведным павелічэннем долі айчыннай прадукцыі на ўнутраным рынку. У той
жа час замяшчаюцца толькі тыя пазіцыі, якія маюць эканамічна выгадны патэнцыял. «Немагчыма
засвоіць усё. І ў гэтым няма неабходнасці, бо праграма імпартазамяшчэння — гэта нацэльванне вытворцы не
нейкія навінкі, тое, што неабходна выпускаць у адпаведнасці з кан'юнктурай
рынку. Зразумела, імпартазамяшчэнне
накіравана як на аптымізацыю імпарту,
так і на нарошчванне экспартных паставак», — гаворыць Святлана СЛІНЬКО,
начальнік упраўлення спажывецкага
рынку харчовых тавараў Міністэрства гандлю.
Ведамства, са свайго боку, пастаянна ўзаемадзейнічае з галіновымі мініс-

або Чым прывабліваюць айчынныя вытворцы
Давайце зойдзем у сталічны
ЦУМ і паглядзім на імпартазамяшчальныя тавары, так бы мовіць, ва ўпор. Пачнем з аддзела
бытавой тэхнікі.

Тэлевізары

Фотаздымкі Сяргея НІКАНОВІЧА.

Пральныя машыны

зайну. Акрамя таго, нарэшце выпускаюцца халадзільнікі з сістэмай «No
Frost» і дысплэем. Там выстаўляюцца рэжымы і ёсць гадзіннік, што для
кухні вельмі зручна. Таксама прапануецца халадзільнік з «нулявой зонай», дзе ўсталявана тэмпература
аптымальная для захавання мяса ці
рыбы, каб нанова не замарожваць,
калі не ўсё было выкарыстана.

Мультываркі
Мае поўнае сэнсарнае кіраванне.
16 праграм. Прынцыповае адрозненне ад канкурэнтаў — у камплекце
дадатковая керамічная чаша, якая,
дарэчы, каштуе яшчэ 200–300 тысяч.
Хаця па цане мультыварка таннейшая, чым аналагі, і без уліку кошту
дадатковай чашы.

Мала вытворцаў робіць столькі
колеравых рашэнняў — чырвоныя,
зялёныя, мокры асфальт… Пакупнік
можа падабраць колер пад кухню,
бо тэхніка сёння — гэта элемент ды-

Падгузнікі
Пяройдзем у «Дзіцячы свет». Беларускія падгузнікі насамрэч таннейшыя. Вось і нейкая жанчына ўзяла
вялікую упакоўку — відаць, ужо не
першы раз. «Гэта для нашай краі-

 Ёсць пытанне
Паводле дзеючага Кодэкса «Аб адукацыі», навучанне ў першым класе
сёння можа пачынацца і ў 6, і ў 7 гадоў. Вось гэты год і стаў «каменем
спатыкнення»: некаторыя бацькі
імкнуцца прадоўжыць свайму дзіцяці бесклапотнае дзяцінства (а сабе больш-менш спакойнае жыццё),
а таму ў 6 гадоў не аддаюць малечу
ў школу. Атрымліваецца, што пры
дэфіцыце месцаў у дашкольных
установах шасцігадовае дзіця, якога чакалі ў школе, займае ў садку
фактычна чужое месца?
У мінулым навучальным годзе сярод
выхавальнікаў дзіцячых садкоў налічвалася больш як 30 тысяч дзяцей ва
ўзросце ад 6 да 7 гадоў, якія не пайшлі
ў першы клас, але з іх толькі 7 тысяч
засталіся ў садку па медыцынскіх паказаннях. На ўтрыманне тых, у каго такіх
паказанняў няма, дзяржава выдаткоўвае больш як 300 млрд рублёў у год. Менавіта таму пры абмеркаванні будучых
паправак у Кодэкс «Аб адукацыі» гучалі
прапановы ўстанавіць узроставае абмежаванне для выхавальнікаў дашкольных
устаноў — 6 гадоў. І зрабіць выключэнне

Гульні
Знаёмая форма, але з новай назвай. Гульні, якія раней вырабляліся
выключна за мяжой і да нас прыходзілі толькі з рускім перакладам
з Расіі, цяпер мы вырабляем самі.
Нядрэнна. Тым больш, што яны і не
такія дарагія, як імпартныя. Уступаем
толькі ў прапанове. Пералік гульняў

не такі вялікі, каб задаволіць любы
густ. Напрыклад, я знайшоў побач
самую простую і звычайную гульню,
якую за сваю гісторыю прыдумала
ча ла вец тва, — ве жа. Па мя та е це,
гэта калі будуецца вежа з вялікай
колькасці маленькіх драўляных брусочкаў, а потым кожны цягне адзін
знізу і кладзе наверх. І так пакуль вежа не ўпадзе. Дык вось, я не ўбачыў
такой гульні айчыннай вытворчасці
(хаця што там рабіць?) — толькі фінская за, страшна сказаць, 260 тысяч
рублёў.

Сыры
І зойдзем яшчэ па далікатэсы.
Сыр з блакітнай плесняй. Мацарэла. Не хвалюйцеся — усё гэта нашай
вытворчасці. Навучыліся ўжо. Між
іншым, у аб'ёме продажаў імпартныя
сыры займаюць не больш за 4%. Нашы вытворцы засвоілі новыя тэхналогіі вытворчасці шэрагу расольных
і мяккіх сыроў. Асартымент вельмі
шырокі.
Янка ІВАНОЎ.

Пінскі завод штучных скур даўно адчуваў фінансавыя цяжкасці з-за нестабільнай вытворчасці. На прадпрыемстве распрацавалі праграму выхаду з крызісу, галоўным пунктам
якой стала набыццё дарагога імпартнага абсталявання. Лінію па вытворчасці розных відаў сталовай цыраты коштам
1 940 000 паставіла фірма з Ганконга яшчэ тры гады таму. У
2012 годзе набылі яшчэ адну вытворчую лінію за валюту.
Ільготны крэдыт прадпрыемству быў выдзелены пры падтрымцы
дзяржавы. Але ўкладзеныя сродкі не прыносяць аддачы. Як адзначыў
старшыня Пінскага міжраённага Камітэта дзяржкантролю Уладзімір
Пяцько, першая лінія задзейнічана ўсяго на 12% магутнасці, а другая
наогул прастойвае, не працуе. Ды і тое, што выпускаецца, падоўгу
ляжыць на складах.
Па ініцыятыве дзяржкантролю на заводзе штучных скур год таму
было праведзена выязное пасяджэнне Пінскага МКДК разам з гарвыканкамам. Размова адбылася сур'ёзная, дырэктар атрымаў спагнанне, але сітуацыя не вельмі змянілася да лепшага. Зараз пытанне
па заводзе плануецца разгледзець на калегіі Камітэта дзяржаўнага
кантролю Брэсцкай вобласці.
Святлана ЯСКЕВІЧ

Як паказвае маніторынг продажаў новых тавараў, па асобных пазіцыях патрабуецца пашырэнне
асартыменту, дапрацоўка па спажывецкіх характарыстыках (адзенне, абутак, шпалеры, офісная
папера, туалетнае мыла, парасоны і іншыя). Неабходна, безумоўна, больш актыўнае прасоўванне,
пазіцыянаванне новай прадукцыі, яе «масіраваная» рэклама.
«Кожны новы тавар не застаецца без увагі
работнікаў Мінгадлю. Мы праводзім маніторынг,
потым гэтыя пытанні разглядаюцца на камісіі
па павышэнні канкурэнтаздольнасці эканомікі,
якая створана пры Савеце Міністраў, — тлумачыць Ні на ПА ШКО,
начальнік упраўлення
спажывецкага рынку
нехарчовых тавараў
Мі ніс тэр ства гандлю. — Усе прапановы
накіроўваюцца вытворцам. Ужо сёння адносіны нашых пакупнікоў
да айчынных нехарчовых тавараў змяніліся.
Але трэба яшчэ ўзмацніць рэкламу, змяніць
упакоўку, палепшыць
спажывецкія харак тарыстыкі».
Як бы там ні было, але айчынныя прадпрыемствы выпускаюць тавары, засваенне
вытворчасці якіх некалі лічылася немэтазгодным: мантажная пена і герметыкі, падгузкі
для дзяцей, энергазберагальныя люмінесцэнтныя лямпы, якія рэалізуюцца не толькі
на ўнутраны, але і знешні рынак. Пакупнік
заўсёды гатовы зрабіць выбар на карысць
айчыннай прадукцыі пры ўмове яе канкурэнтаздольнасці ў параўнанні з замежнымі
аналагамі. «Добрая якасць, брэнды, пазнавальнасць нашых тавараў — залог поспеху
беларускіх вытворцаў», — лічаць у Міністэрстве гандлю. А хто ж спрачаецца? Так яно і
ёсць. Вось толькі для людзей часта вялікую
ролю адыгрывае цана. А беларускія тавары
часам бываюць нават нашмат даражэйшымі
за імпартныя. «Я думаю, што павінна быць
разумнае спалучэнне цаны і якасці. Калі прадукт мае лепшыя тэхнічныя характарыстыкі,
дызайн, чаму ён павінен быць таннейшы?» —
пытаецца Ніна Пашко.
Асабіста мне здаецца, што нядрэнна было б
падэмпінгаваць (зрабіць наўмысна нізкую цану,
якую не прапануе ніводны канкурэнт) для таго,
каб адваяваць унутраны рынак у імпарту. А потым ужо можна было б і цану дыктаваць сваю.
Але ж не раней за той час, калі беларусы паверылі б у выключную якасць менавіта айчыннай
прадукцыі. Чаму так лічу? Усё проста: чалавечы
фактар — самы галоўны, самы непрадказальны,
але і самы эфектыўны адносна рэкламавання
прадукцыі. Калі нехта сказаў дрэннае пра той ці
іншы тавар, то яго ніхто і купляць не будзе. Ці не
так? У мяне адбылося тое самае з халадзільнікам,
пра які расказваў напачатку. Мы хацелі купіць
зноў айчынны. Але нейкія знаёмыя, а потым і
пара-тройка гандляроў-кансультантаў у крамах
шапнулі, быццам пайшлі апошнім часам нейкія
дрэнныя партыі. У выніку купілі імпартны. Дык
вось, калі на працягу некалькіх гадоў будуць толькі добрыя водгукі — беларускія вытворцы стануць
больш прывабнымі ў вачах патэнцыйных пакупнікоў. Над гэтым і трэба працаваць і ствараць
сапраўды якасны прадукт.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.



 Камандзіроўкі

АДЗІН ЗА ЎСІХ…
Наймальнікі пры накіраванні ў адну службовую паездку
некалькіх работнікаў змогуць налічваць
усе камандзіровачныя на картку аднаго з іх
Гэта дапускаецца новай рэдакцыяй інструкцыі аб парадку
вядзення касавых аперацый і парадку разлікаў наяўнымі грашовымі сродкамі ў беларускіх рублях на тэрыторыі Беларусі,
паведамілі ў Нацбанку.
Адзін працаўнік зможа аплаціць за сябе і сваіх калег выдаткі па
праездзе да месца службовай камандзіроўкі і назад, найме жылога памяшкання. Але ёсць умова: выдаткі павінны праводзіцца
ў безнаяўным парадку. «У гэтым выпадку выдаткі па праездзе да
месца службовай камандзіроўкі і назад, найме жылога памяшкання
ўключаюцца ў справаздачу аб выдаткаваных сумах асобай, якой на
гэтыя мэты пералічаны грашовыя сродкі пад справаздачу», — растлумачылі ў Нацбанку.
Дапускаецца таксама пералік грошай на асабістую (карпаратыўную) дэбетавую картку работніку для аплаты расходаў, звязаных са
службовай камандзіроўкай, без прадастаўлення ім поўнай справаздачы па раней пералічаных на рахунак кліента сумах. Раней такая
норма ўжывалася для адной службовай камандзіроўкі, у новай рэдакцыі — пры выдачы пад справаздачу ў безнаяўным парадку, гэта
значыць, з выкарыстаннем плацежных картак. Акрамя таго, у абноўленай інструкцыі ўдасканалены парадак атрымання наяўных грошай
у касах банка, устанаўлення суб'ектамі прадпрымальніцкай дзейнасці
тэрмінаў здачы наяўных грошай у банк і тэрмінаў выдачы наяўных
грошай з кас юрыдычных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў,
вядзення касавай кнігі. Вызначаны таксама парадак вядзення касавых аперацый у беларускіх рублях і парадак разлікаў наяўнымі
грашовымі сродкамі з суб'ектамі прадпрымальніцкай дзейнасці для
натарыусаў і работнікаў натарыяльных архіваў, а таксама для адвакатаў, якія ажыццяўляюць адвакацкую дзейнасць індывідуальна.
Дакумент уступае ў сілу з 1 верасня 2014 года.
Паводле інфармацыі БЕЛТА.

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, опубликованной 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 назначения (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 Национальным банком Республики Беларусь на 14 августа 2014 г.
УНП 100727641

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

ІСЦІ Ў ШКОЛУ
ЦІ ЗАСТАЦЦА Ў ДЗІЦЯЧЫМ САДКУ?
Выбар — пакідаць шасцігадовае дзіця яшчэ на адзін год у дашкольнай установе
або весці яго ў першы клас — застаецца за яго бацькамі або законнымі прадстаўнікамі
толькі для тых дзяцей, якім па медыцынскіх паказаннях у шасцігадовым узросце
пакуль рана ісці ў школу.
— Калі дзіця і фізічна, і псіхалагічна
гатова да навучання ў школе, то трымаць яго ў садку лішні год абсалютна
немэтазгодна, — пагаджаецца начальнік аддзела дашкольнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Альбіна Давідовіч. — Але пакуль што
жорсткіх узроставых крытэрыяў няма,
таму бацькі маюць права самастойна
вырашаць, весці ім дзіця-шасцігодку ў
першы клас ці не.
Дзеці шасцігадовага ўзросту, як правіла, з'яўляюцца выхаванцамі дзіцячага
садка, і ніхто не мае права настойваць
на тым, каб яны пакінулі гэту ўстанову і
вызвалілі месца для іншага дзіцяці. Або
на тым, каб бацькі прынеслі медыцын-

скую даведку з заключэннем спецыялістаў пра «негатоўнасць» дзіцяці да школы. Дзіця адлічваецца з выхаванцаў
дашкольнай установы адукацыі толькі на падставе заявы яго бацькоў або
законных прадстаўнікоў. Напрыклад,
калі сям'я змяняе месца жыхарства або
калі дзіця становіцца першакласнікам.

У мінулым навучальным годзе
сярод выхавальнікаў дзіцячых
садкоў налічвалася больш
як 30 тысяч дзяцей ва ўзросце
ад 6 да 7 гадоў, якія не пайшлі
ў першы клас, але з іх толькі
7 тысяч засталіся ў садку
па медыцынскіх паказаннях.
Безумоўна, бацькам дзяцей дашкольнага ўзросту, якія пражываюць у мікрараёнах-новабудоўлях і раёнах з высокай
шчыльнасцю жылой забудовы, трэба загадзя клапаціцца аб атрыманні месца ў
дзіцячым садку, таму што востры дэфіцыт месцаў у дашкольных установах
актуальны менавіта для гэтых раёнаў.
Для пастаноўкі на ўлік трэба звярнуцца
ва ўпраўленне або аддзел адукацыі па
месцы знаходжання дашкольнай установы. Яшчэ падчас пастаноўкі на ўлік
бацькі павінны заявіць спецыялісту, з
якога ўзросту яны хочуць уладкаваць
дзіця ў дзіцячы садок: у год, у два гады,
у тры і гэтак далей.
Пры звароце ў орган адукацыі бацькі
(законныя прадстаўнікі) дзіцяці абавязаны прадаставіць пашпарт або іншы
дакумент, які засведчыць іх асобу, і пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці. Пры
пастаноўцы на ўлік дзяцей, якім патрабуецца месца ў дзіцячым садку, звесткі

У АПОШНЮЮ ЖНІВЕНЬСКУЮ СУБОТУ…
Святочныя лінейкі, прысвечаныя пачатку новага навучальнага года,
пройдуць ва ўсіх сталічных школах у суботу 30 жніўня.
«Я мінчанін» — так гучыць тэма першага ўрока, які распачнецца ў мінскіх
школах у 9 гадзін раніцы 1 верасня. Па традыцыі, у першы дзень новага навучальнага года на базе важных гарадскіх аб'ектаў пройдуць таксама і агульнагарадскія ўрокі з запрашэннем на іх прадстаўнікоў Мінгарвыканкама, ветэранскіх
і іншых грамадскіх арганізацый, ганаровых грамадзян горада, вядомых дзеячаў
навукі, культуры і спорту. У прыватнасці, адной з пляцовак для правядзення
такога ўрока стане новы музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
У новым навучальным годзе ўпершыню за школьныя парты сядуць больш як
19 тысяч юных мінчан (летась іх было каля 16 тысяч). А ўсяго да заняткаў прыступяць у сталіцы прыкладна 165 тысяч школьнікаў (у 2013 г. — 163,3 тысячы)
Між іншым, у сталіцы ўжо распачалася выдача з гарадскога бюджэту сацыяльных дапамог да навучальнага года шматдзетным сем'ям, якія выхоўваюць трох
і больш дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў. Памер дапамогі на кожнага навучэнца
ўстановы агульнай сярэдняй або спецыяльнай адукацыі складае 30% бюджэту
пражытковага мінімуму па стане на 1 жніўня 2014 года.
Выплаты аднаразовай сацыяльнай дапамогі ажыццяўляюцца праз аддзяленні
Беларусбанка шляхам безнаяўнага пералічэння грашовых сродкаў на разліковыя рахункі грамадзян. Для афармлення дакументаў бацькам трэба звяртацца
ва ўстанову адукацыі, у якой вучацца іх непаўналетнія дзеці.
пра іх уносяцца ў спісы маючых патрэбу
ў атрыманні дашкольнай адукацыі. Пастаноўка дзяцей на ўлік ажыццяўляецца
круглы год у спецыяльна адведзеныя
для гэтага дні і час, вызначаныя мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі
органамі. Улік вядзецца з дня звароту
бацькоў.
Месцы дзецям у пэўнай установе
адукацыі прадастаўляюцца па спісе ў
парадку чарговасці і пры наяўнасці свабодных месцаў. У выпадку іх адсутнасці ва ўстанове, у якую бацькі жадаюць
уладкаваць сваё дзіця, па іх згодзе дзіцяці можа быць прадастаўлена месца ў
іншай установе дашкольнай адукацыі.
Прынамсі, выбраць дашкольную ўстанову для свайго дзіцяці бацькі могуць як

па месцы жыхарства сям'і, так і там, дзе
ім будзе больш зручна. Напрыклад, побач з месцам працы любога з бацькоў.
Як тлумачаць спецыялісты Міністэрства
адукацыі, у нарматыўных прававых актах у сферы дашкольнай адукацыі адсутнічае норма па прадастаўленні дзіцяці месца ў садку толькі паблізу ад месца
жыхарства. Адсутнасць у бацькоў або
законных прадстаўнікоў дзіцяці рэгістрацыі па месцы фактычнага жыхарства
таксама не можа быць падставай для
таго, каб бацькам адмовілі ў пастаноўцы
на ўлік дзіцяці, у якога ёсць патрэба ў
атрыманні дашкольнай адукацыі.
Надзея НІКАЛАЕВА



ОАО «Лунинецлес».
Повестка дня:
1. О совершении сделок Общества.
Местонахождение ОАО «Лунинецлес»: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Первомайская, 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

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»,

УНП 101019973

Халадзільнікі

ны не новы тавар. Аднак айчынныя
падгузнікі з'явіліся ў 2012 годзе.
Паўтара года на рынку, — гаворыць
Іван ЧОРНЫ, намеснік дырэктара
ЗПВУП «БелЭмса». — Спачатку было цяжка, але цяпер усё добра. За
6 месяцаў 2014 года мы 45% прадукцыі адгрузілі ў Кітай, 25% — засталіся ў Беларусі. Астатняе пайшло ў
іншыя краіны. Я лічу, што беларускі
пакупнік ацаніў якасць падгузнікаў
і давярае нам, бо наша прадукцыя
вырабляецца на высокатэхналагічным італьянскім абсталяванні. Усю
сыравіну мы закупляем. Якасць нічым не ўступае канкурэнтам, а кошт
ніжэйшы».

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Кансультант паказвае навінку: загрузка — ад 5 да 7 кг, павялічаны люк
для зручнасці. Мае энергаэфектыўнасць «А+». У выніку спажывец будзе
эканоміць да 30% энергіі. Ёсць яшчэ
машыны з загрузкай 7 кг і класам
энергазберажэння «А++» — эканомія
да 50% электраэнергіі падчас мыцця
бялізны. У навінцы — 16 стандартных праграм плюс 10 дадатковых.
Святлодыёдная падсветка і новы
дызайн. «Адначасова гэтая пральная машына адаптавана для працы
ў сельскай мясцовасці, дзе напружванне нестабільнае. Ёсць абарона
ад перападаў напружвання», — пералічвае перавагі прадавец. Ёсць
таксама рэжым начнога мыцця. У
Беларусі, вядома, гэта пакуль што не
выкарыстоўваецца, але ў Расіі ўжо
жывуць па двух лічыльніках: электраэнергія ўначы танней. Плюс тры
гады поўнага сэрвісу.

ЛІНІЯ ПРАСТОЙВАЕ, ДАЎГІ РАСТУЦЬ

ЧАЛАВЕЧЫ ФАКТАР

«Пралка», адаптаваная для сельскай мясцовасці,

Адразу кідаецца ў вочы апошняя
распрацоўка айчыннага вытворцы —
50-дзюймовы ЖК-тэлевізар з параметрамі Full HD і функцыяй «Smart
TV». Па словах прадаўца, усё працуе вельмі хутка і якасна. Цана ніжэй
за замежныя аналагі прыкладна на
мільён рублёў. «Ён нічым не горшы
за імпартны», — пераконвае кансультант. Як паведамляе вытворца,
асноўны рынак для гэтага тэлевізара,
акрамя беларускага, — Расія і Казахстан. Гэта рынкі, якія развіваюцца, а
значыць, там можна заняць лідарскія
пазіцыі. Прададзена каля 1000 штук
з пачатку года. Імпартазамяшчэнне
перарасло ў экспарт.

 На кантролі

кі, мікрахвалевыя печы, падгузнікі для дзяцей,
новыя калекцыі адзення і абутку, новыя серыі
парфумерна-касметычнай прадукцыі і іншыя
тавары.
Сёлета прамысловасць прыняла да засваення
яшчэ 63 пазіцыі імпартазамяшчальных прадуктаў.
У першым паўгоддзі на ўнутраны рынак паступіла
55 новых тавараў, у тым ліку тыя, што ў Беларусі не вырабляліся: мяккая карамель, бісквітнае
печыва, зменныя картрыджы для ёмістасцяў для
фільтрацыі вады, напольнае ламініраванае пакрыццё.

тэрствамі і канцэрнамі па нарошчванні вытворчасці запатрабаванай імпартазамяшчальнай
прадукцыі. Адбываюцца кан'юнктурныя нарады,
рабочыя сустрэчы гандлю і прамысловасці, выставы-кірмашы. Мінгандаль (на аснове аналізу кан'юнктуры спажывецкага рынку, імпарту,
узроўню продажаў) штогод уносіць прапановы
для прапрацоўкі магчымасці стварэння новых
вытворчасцяў спажывецкіх тавараў, павышэння канкурэнтаздольнасці прадукцыі, якая ўжо
выпускаецца. На 2014 год было 360 прапаноў
(25 — харчовых, 335 — нехарчовых). А за 2009–2013 гады ў
краіне засвоены выпуск каля
280 новых пазіцый спажывецкіх
тавараў.
Ся род на ві нак апош ніх гадоў — гіпаалергенныя дзіцячыя
сухія сумесі, халадзільнікі з сістэмай «Nо Frоst» (без з'яўлення
інею ў камерах), пральныя машыны з павялічанай максімальнай загрузкай бялізны да 7 кг,
LСD-тэле ві за ры са святло дыёднай падсветкай, мультывар-
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опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16
строительства 20-этажного односекционного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
и гараж-стоянкой открытого типа в границах
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:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306 20 90,
или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости).

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 ознакомиться по указанному выше адресу в рабочие дни с 21 августа 2014 г. с 13.00
до 16.45 по месту нахождения Общества у председателя наблюдательного совета, а в день собрания — в помещении, где оно будет проводиться: в актовом зале в здании управления на третьем этаже.
Регистрация участников собрания: с 15.30 до 15.55 по месту проведения 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: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет.
УНП 100299744

