
3ЭКАНАМІКС17 верасня 2014 г.
ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ООО «Триумфстрой», 
опубликованной в газете «Звязда» №173 (27783) от 12.09.2014, 

по объекту «Многоквартирный жилой дом 
со встроенными помещениями бытового обслуживания 

и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки» 
(без инженерных сетей)

ООО «Триумфстрой» информирует о внесении изменений (в связи с до-
пущенной технической ошибкой) в проектную декларацию, опубликованную 
в газете «Звязда» № 173 (27783) от 12.09.2014, по объекту «Многоквартирный 
жилой дом со встроенными помещениями бытового обслуживания и гараж-
стоянкой по ул. П.Глебки» (без инженерных сетей):

Внести следующие изменения:
Абзац «Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, составляет 12 564 000 рублей, что эквивалентно 1200 
долларам США по курсу НБ РБ по состоянию на 10.09.2014 г. Платежи по 
договору создания объекта долевого строительства осуществляются с пере-
счетом долларового эквивалента в белорусские рубли по курсу, установлен-
ному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты. Стоимость 
1 кв. метра жилого помещения в долларовом эквиваленте является фиксиро-
ванной до окончания исполнения договора. Оплата цены объекта долевого 
строительства (квартиры) производится в размере 100% в течение двух бан-
ковских дней.» 

читать в следующей редакции: 
«Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, составляет 23 034 000 рублей, что эквивалентно 2200 долларам США 
по курсу НБ РБ по состоянию на 10.09.2014 г. Платежи по договору создания 
объекта долевого строительства осуществляются с пересчетом долларового 
эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным 
банком Республики Беларусь на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра жилого 
помещения в долларовом эквиваленте является фиксированной до окончания 
исполнения договора. Оплата цены объекта долевого строительства (квартиры) 
производится в размере 100% в течение двух банковских дней.» УНП 190465926

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечнолес»

30 сентября 2014 года по адресу: г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106 
состоится внеочередное собрание акционеров ОАО «Молодечнолес».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ликвидации ОАО «Молодечнолес».
2. О создании ликвидационной комиссии.
3. Об установлении порядка и срока ликвидации.

Начало работы собрания — 30 сентября 2014 года в 12.00.
Регистрация участников с 10.00 до 11.30 по предъявлению документа, 

подтверждающего личность.
УНП 600066488

Считать недействительными страховые полисы СООО «Белкооп-
страх» по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней 
на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ №№ 0648081, 
0648082, 0648083, 0648084, 0648085 в связи с утерей.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
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- Доля 29/100 капитального строения, инв. № 451/С-687 (назначение 
– сооружение специализированное складов, хранилищ), площадью 
936,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненская область, Дятлов-
ский р-н, г.п. Новоельня, ул. Шоссейная, 10. (Склад для хранения 
оборудования.)
- Капитальное строение, инв. № 451/С-13091 (назначение – здание 
многофункциональное), площадью 87,0 кв.м, расположенное по адре-
су: Гродненская область, Дятловский р-н, г.п. Новоельня, ул. Ново-
грудская. Составные части и принадлежности: две холодные при-
стройки, три ограждения, ворота. (Сберкасса – лаборатория.)
- Капитальное строение, инв. № 451/С-13090 (назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства), площадью 43,0 кв.м, 
расположенное по адресу: Гродненская область, Дятловский р-н, 
г.п. Новоельня, ул. Новогрудская. Составные части и принадлежности: 
пожарный пост, резервуар. (Пожарный пост с резервуаром.) 
- Капитальное строение, инв. № 451/С-13092 (здание специализиро-
ванное коммунального хозяйства), площадью 7,0 кв.м, расположенное 
по адресу: Гродненская область, Дятловский р-н, г.п. Новоельня, 
ул. Новогрудская. Составные части и принадлежности: навес. (Коче-
гарка для сберкассы.)
- Капитальное строение, инв. № 451/С-13093 (здание административно-
хозяйственное), площадью 9,0 кв.м., расположенное по адресу: Грод-
ненская область, Дятловский р-н, г.п. Новоельня, ул. Новогрудская. 
(Проходная.)
- Капитальное строение, инв. № 451/С-13875 (назначение – соору-
жение специализированное складов, хранилищ, наименование – 
норийная вышка), площадью 76,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Гродненская область, Дятловский р-н, г.п. Новоельня, ул. Шоссей-
ная, 10/4.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422356300002000089 
общей площадью 2,1395 га 

(назначение – для эксплуатации 
и обслуживания хлебоприемного пункта) 

по адресу: Гродненская область, Дятловский р-н, 
г.п. Новоельня, ул. Шоссейная, 10

Начальная 
цена продажи 

332 070 420 (триста тридцать два миллиона 
семьдесят тысяч четыреста двадцать) 

белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
16 603 521 (шестнадцать миллионов 

шестьсот три тысячи пятьсот двадцать один) 
белорусский рубль

Продавец 
ОАО «Новоельнянский комбинат хлебопродуктов», 

231470, Дятловский р-н, г.п. Новоельня, 
ул. Новогрудская, 37, 22-360, 43-154

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 20 октября 2014 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении те-
кущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процес-
се подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 14 октября 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

В суд Молодечненского района Минской области поступило заявление 
об объявлении умершим МИКУЛЬСКОГО Юрия Юрьевича, 22.01.1985 года 
рождения, уроженца д. Ганцевичи Брестской области, зарегистрированного 
в Минской области, Молодечненском районе, д. Дуброво, ул. Дыбовского, 72. 
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения 
о данном гражданине, сообщить суду в течение 2 месяцев с момента публи-
кации объявления по адресу: г. Молодечно, ул. Партизанская, 5, или по 
тел. 777684, 771504.

«Звяз да»: Ча му МАЗ за ня-
ўся вы твор час цю тэх ні кі, якая 
пра цуе на сціс ну тым га зе?

Ю. С.: Тэ ма гэ та не но вая, яе 
вы то кі ледзь не ў 1970-х га дах, 
ка лі мно гія аў то бу сы (ста рыя 
ЛА Зі кі і ПА Зі кі) вы ка рыс тоў ва лі 
пры род ны газ. Ёсць, зра зу ме ла, 
пэў ная спе цы фі ка кан струк цыі 
ма шы ны. І са ма тэ ма не атрым-
лі ва ла раз віц ця па шэ ра гу пры-
чын — ад сут насць за пра ва чных 
стан цый і спе цы яль ных ру ха ві-
коў. Акра мя та го, аб слу гоў ваць, 
ра ман та ваць, на ват кі ра ваць 
та кім транс пар там аба вя за ны 
спе цы яль на пад рых та ва ны пер-
са нал. І ад сут насць дэ фі цы ту 
вад ка га па лі ва не вя ла да сты-
му ля ван ня пе ра во ду тэх ні кі на 
газ. Ад нак час ішоў, змя ні ла ся 
сі ту а цыя. Ёсць кра і ны, дзе ма ла 
наф ты, але шмат га зу. На прык-
лад, Па кі стан. І там вель мі шмат 
тэх ні кі на га зе. У той жа час на 
на шых тра ды цый ных рын ках 
ад бы ло ся на ступ нае — наф та 
да ра жэе хут чэй за газ. А вя лі кі 
і ма гут ны «Газп рам» су тык нуў ся 
з праб ле май па рэа лі за цыі бла-
кіт на га па лі ва. Кры зіс, па дзен не 
вы твор час ці. А газ пам пу юць — 

трэ ба яго не ку ды ад да ваць. І 
з'я ві ла ся па ста но ва Са ве та Мі-
ніст раў Ра сій скай Фе дэ ра цыі аб 
суб сі да ван ні на быц ця тэх ні кі, 
якая вы ка рыс тоў вае сціс ну ты 
газ у якас ці па лі ва. Ін шы мі сло-
ва мі, ра сій скі ўрад бя рэ на ся бе 
аба вя за цель ствы кам пен са ваць 
роз ні цу па між кош там га за вай і 
тра ды цый най тэх ні кі. Больш за 
тое, не ка то рыя рэ гі ё ны ўжо аба-
вя за лі за куп ляць толь кі тэх ні ку на 
га зе (на прык лад, Та тар стан, Са-
мар скую воб ласць, Крас на дар скі 
край). І гэ та ад ра зу пе ра ла ма ла 
сі ту а цыю на рын ку — з'я віў ся по-
пыт і фі нан са ван не. І мы па мкну-
лі ся ў гэ тым кі рун ку. Во сен ню 
мі ну ла га го да зра бі лі до след ныя 
ўзо ры, вы пра ба ва лі, прэ зен та ва-
лі. Ця пер ча ка ем тэн да раў, ці ка-
васць ужо ёсць. Мно гія рэ гі ё ны 
за куп ля юць во пыт ныя ўзо ры. 
Адзін з пер шых, да рэ чы, пай шоў 
у Таль я ці. Яны вель мі за да во ле-
ны, доб ры рас ход па лі ва. Ця пер 
ча ка ем, ка лі ў клі ен та з'я вяц ца 
гро шы. Ёсць по пыт і ў Бе ла ру сі. 
У най блі жэй шы час вы ра шыц ца 
пы тан не з на быц цём 40 га за вых 
аў то бу саў для Мін ска. Усё гэ та 
па ско рыць пра цэс — ААТ «Газ-

п рам транс газ Бе ла русь» бу дзе 
бу да ваць за пра ва чныя стан цыі 
ўжо пад неш та.

«Звяз да»: А хто сён ня з'яў-
ля ец ца кан ку рэн там на гэ тым 
рын ку?

Ю. С.: Перш за ўсё, Лі кін скі 
аў то бус ны за вод і Не фця кам скі 
аў та за вод. Праў да там вель мі 
скла да ная ла гіс тыч ная схе ма. 
Ша сі вы раб ля юць на Ка мА Зе ў 
На бя рэж ных Чаў нах, по тым яго 
пе ра во зяць з Та тар-
ста на ў Баш кі рыю на 
Не фАЗ. Там ро бяць ку-
заў. По тым ён зноў вяр-
та ец ца ў На бя рэж ныя 
Чаў ны, дзе ўста наў лі-
ва юць га за вае аб ста-
ля ван не. Мы ж ро бім 
усё на мес цы.

П. Ш.: А Ка мАЗ вы-
ка рыс тоў вае свой ру ха-
вік. Ён кан струк тыў на 
ма раль на са ста рэў. У 
нас кі тай скі ру ха вік VH 
Power, спра ек та ва ны 
пры ўдзе ле еў ра пей-
скіх кам па ній. Су час ны 
і на дзей ны.

Ю. С.: На сва ім аў то-
бу се мы са бра лі ў кам-

плек та цыі ўсё са мае леп шае. Газ 
пад ціс кам у 200 ат мас фер — гэ-
та пэў ная не бяс пе ка. Але ў све-
це ўжо зроб ле на вель мі шмат 
для та го, каб мі ні мі за ваць яе. 
Спра ва ка ваць праб ле мы мо жа 
толь кі ча ла ве чы фак тар, тэх ні ка 
не па він на пад вес ці.

«Звяз да»: У мно гіх ёсць 
упэў не насць у тым, што тэх-
ні ка на га зе ў прын цы пе не-
бяс печ ная...

Ю. С.: Згод ны, што ра бо та 
пад вы со кім ціс кам заў сё ды не-
бяс печ ная, ад нак мы пры мя ні лі 
не звы чай ныя сталь ныя ба ло-
ны, а кам па зіт ныя, так зва ныя 
«чац вёр та га па ка лен ня». Яны 
вы трым лі ва юць пры вы пра ба-
ван нях ціск у 600 ат мас фер — у 
тры ра зы боль шы. На ват ка лі 
кам па зіт ны ба лон вы бух не, то 
ён не раз ля ціц ца на аскол кі, як 
сталь ны, а прос та рас кры ец ца. 
Ка лі ад бы ва ец ца па жар, то іс нуе 
не каль кі кла па наў, якія па чы на-
юць страў лі ваць газ пры па вы-
шэн ні тэм пе ра ту ры.

«Звяз да»: Што яшчэ ёсць 
прын цы по ва но вае, ча го не 
вы ка рыс тоў ва лі ў ана ла гах?

Ю. С.: Ру ха вік, які мы па ста-
ві лі, пе ра ўзы шоў усе ча кан ні. 
Кам па нія Mersedes ства ры ла 
спе цы яль ны га за вы ру ха вік, а 

мы, да рэ чы, па аў то бу сах з'яў ля-
ем ся экс клю зіў ны мі спа жыў ца мі 
гэ тай пра дук цыі. На тэ ры то рыі 
СНД яны больш ні ко му іх не пра-
да юць. Зы хо дзя чы з пер шых вы-
пра ба ван няў, рас ход га зу быў 
вель мі доб ры. Ка лі тое са мае 
па цвер дзіц ца пры роз ных умо-
вах экс плу а та цыі, то мы бу дзем 
вель мі за да во ле ны вы ні ка мі. 
Рас ход па лі ва ні жэй шы на 60%.

П. Ш.: Мы вы ра шы лі зра біць 
уні вер саль нае ша сі для роз най 
ка му наль най тэх ні кі. Ма шы ну 
мож на вы ка рыс тоў ваць і як раз-
ваз ны фур гон, і як ін шую тэх ні-
ку, у за леж нас ці ад над бу до вак. 
Па куль у нас ап ты міс тыч ны пра-
гноз. Да па чат ку зі мы пла ну ем 
скон чыць усе сер ты фі ка цый ныя 
вы пра ба ван ні, каб пра да ваць 
аў та ма біль як у Бе ла ру сі, так за 
мя жой.

«Звяз да»: Ці праг на за ва лі 
вы по пыт на гэ тыя ма дэ лі?

Ю. С.: Фі нан са ван не куп лі 
аў то бу саў час цей за ўсё му ні-
цы паль нае ці бюд жэт нае, та му 
цяж ка праг на за ваць. Ад нак ка-

лі бу дзе по пыт, то мы заў сё ды 
змо жам за да во ліць яго, бо на 
склад мы не пра цу ем. Асноў ным 
рын кам пры гэ тым праг на зу ем 
Ра сію. Ёсць пэў ны ін та рэс у Ка-
зах ста не. Мо жа быць, за ці ка віц-
ца Поль шча.

П. Ш.: У нас му ні цы паль нае 
фі нан са ван не — не га лоў нае. 
Мы шмат пра да ём сва іх ма шын 
пры ват ні кам. Хоць штурш ком і 
для нас бы ло тое, што ра сій скі 
ўрад па абя цаў пад трым ку. Наш 
урад так са ма хут ка пой дзе па 
гэ тым шля ху, бо са ма аў та тэх-
ні ка атрым лі ва ец ца да ра жэй-
шай, але рас ход па лі ва больш 
эка ном ны. Мы ча ка ем, як пой дзе 
аў то бус ны на пра мак, і бу дзем 
та ды са мі ру хац ца да лей.

«Звяз да»: Ча му Еў ро па не 
хо ча куп ляць тэх ні ку на га зе?

Ю. С.: Са ма па са бе гэ тая 
тэх ні ка да ра жэй шая. Пры клад-
на на тра ці ну. Акра мя та го, там 
так са ма не ха пае за пра вак. Усё 
за ле жыць ад па лі ты кі дзяр жа-
вы.

«Звяз да»: У цэ лым перс-
пек ты ву раз віц ця ме на-
ві та гэ тай га лі ны як вы 
ацэнь ва е це?

Ю. С.: Кан' юнк ту ру 
прад ка заць вель мі цяж-
ка. Яна за ле жыць ад 
мно гіх фак та раў. Хто мог 
спраг на за ваць па дзеі ва 
Укра і не? «Газп ра му» ця-
пер вель мі цяж ка на кі роў-
ваць газ у Еў ро пу. Ка лі ён 
бу дзе за ста вац ца ў Ра сіі, 
то бу дзе тан нець — та ды 
для нас з'я вяц ца вель мі 
спры яль ныя ўмо вы. Ка лі 
па бу ду юць «Паў днё вую 
плынь», то газ па да ра-
жэе.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Прай шоў даў но той час, ка лі аль тэр на ты вы бен зі ну і ды зель на му 
па лі ву не бы ло. Не ха па ла толь кі тэх на ло гій для ўдас ка на лен ня 
но вых ма дэ ляў аў та тэх ні кі. Ця пер усё ёсць — і вы дат ныя га за-
выя ру ха ві кі, і бяс печ ныя кам па зіт ныя ба ло ны, і, са мае га лоў нае, 
по пыт на га за вую тэх ні ку. Пра ца ваць ад по пы ту — вы гад на. Гэ та 
дае не вя лі кія га ран тыі збы ту, у ад роз нен не ад сля по га вы пус ку 
но вых ма дэ ляў. За мест ра бо ты на склад, вы твор ца га то вы за-
да во ліць рэ аль ныя па трэ бы рын ку. Та му Мін скі аў та ма біль ны 
за вод ня даў на прэ зен та ваў 
ма дэ лі бар та во га аў та ма бі ля і 
двух аў то бу саў, якія пра цу юць 
на сціс ну тым га зе. Ма ла та го, 
што гэ та больш эка ла гіч нае 
па лі ва, яно дае маг чы масць 
вы со кай эка но міі. Для ка му-

наль ных транс парт ных служ баў гэ та важ на. І пры ват ні-
кі так са ма не бу дуць су праць зні жэн ня вы дат каў. Адзі ны 
не да хоп — са ма ма шы на больш да ра гая ў па раў на нні з 
ана ла га мі. Аб перс пек ты вах гэ та га на прам ку вы твор час ці 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды» гу та рыў з Юры ем СЫ РА КВА ШАМ 
(злева), га лоў ным кан струк та рам Мінск ага аў та ма біль на га 
за во да па па са жыр скай тэх ні цы, і Паў лам ША БА НА ВЫМ, 
га лоў ным кан струк та рам МАЗа па аў та ма біль най тэх ні цы.
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ХІТ РА, МУД РА, АЛЕ ДО РА ГА
Ча му ай чын ныя аў та ма бі лі і аў то бу сы пе ра хо дзяць 

на сціс ну ты газ?
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Бе ла русь — кра і на з уні каль най 
эка сіс тэ май. Гэ та ад кры вае 
прад пры маль ным лю дзям 
шы ро кія маг чы мас ці. Так, у нас 
цал кам звык лай спра вай ста ла 
з'яў лен не стра у са вых фер маў. 
Пры доб рых ін вес ты цы ях 
і да стат ко вай пра ца ві тас ці 
гэ та біз нес з вя лі кай акуп нас цю. 
І спра ва не толь кі ў тым, 
што стра у сы — гэ та кры ні ца 
ніз ка ка ла рый на га па жыў на га 
мя са і тлу шчу, з яко га мож на 
вы ра біць ама ла джаль ны крэм. 
Та кія фер мы пе ра тва ра юц ца 
ў кут кі эка ту рыз му, 
якія пры ваб лі ва юць сот ні 
ах вот ні каў па гля дзець на не ка лі 
эк за тыч ную для на шых 
кра ёў птуш ку.

У той жа час на ту раль най з'я вай для 
Бе ла ру сі з'яў ля юц ца смаўжы. Іх мож на 
су стрэць паў сюль. Але ма ла хто за дум-
ва ец ца, якую каш тоў насць яны ўяў ля-
юць. У Еў ро пе гэ та да ра гі да лі ка тэс. 
Пры чым пра віль на пры га та ва ны смоўж, 
акра мя та го, што з'яў ля ец ца па жыў ным, 
мае шмат ка рыс ных улас ці вас цяў...

ПАЧЫМ СТРА У СЫ?
Раз вя дзен не гэ тых пту шак вель-

мі перс пек тыў нае з пунк ту гле джан-
ня коль кас ці ка мер цый на га пра дук ту 
ў іх жы вой ва зе. На шы клі ма тыч ныя 
ўмо вы птуш цы цал кам па ды хо дзяць. 
Жы ве стра ус да 70 га доў і пры клад на 
па ло ву свай го жыц ця са мкі здоль ныя 
не сці ся. Ва га ад на го яй ка ад 1,5 кг, а 
за се зон іх мо жа быць да 60 штук. Пту-
ша ня ты вы луп лі ва юц ца праз 42 дні. За 
се зон іх мо жа быць да 40. За год пту-
ша ня здоль на на браць 100 кг жы вой 
ва гі. Агуль ная ва га па га лоўя ад ад ной 
па ры стра у саў скла дзе пры бліз на 4 т, 
а гэ та ад 1500 да 1800 кг чыс та га мя-
са. Гэ та на па ра дак вы шэй за тое, што 
за год мо жа даць ка ро ва. У све це, які 
ад дае пе ра ва гу зда ро вай ежы, ка рыс-
нае стра у са вае мя са ад па вя дае ўсім 
па тра ба ван ням ды е то ла гаў. Тлу шчаў і 
ха лес тэ ры ну ў ім змя шча ец ца амаль у 
два ра зы менш, чым у яла ві чы не, ку ра-
ці не ці сві ні не. Чыр во нае мя са стра у са 
лі чыц ца са мым пос ным і ад роз ні ва ец ца 
вы со кай коль кас цю бял ку, най ба га цей-
шым на бо рам мік ра эле мен таў, та кіх як 
мар га нец, фос фар і ка лій. Стра у са вае 
мя са рэ ка мен ду юць лю дзям з па вы ша-
ным ар тэ рыя льным ціс кам, сар дэч най 
не да стат ко вас цю, цук ро вым дыя бе там, 
ане мі яй, у пас ля апе ра цый ны пе ры яд. У 

стра у са вым фі ле — ка ля 1,2% тлу шчу, 
ад нак пры га та ва ныя з яго стра вы вель-
мі да лі кат ныя на смак.

Кошт ад на го хар чо ва га яй ка — ад 
160 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў. Стра у-
са вы фарш каш туе ка ля 90 тыс. за кг, 
фі ле стра у са — да 250 тыс. Ну а ка лі 
вы на ду ма е це раз во дзіць гэ тую птуш ку, 
то жы вы аф ры кан скі стра ус уз рос там 
1 год абы дзец ца пры бліз на ў 1200 до-
ла раў.

АСАБ ЛІ ВАС ЦІ 
НАШАЙ 
СТРА У СА ГА ДОЎ ЛІ

У Бе ла ру сі стра у са га доў ляй зай ма-
юц ца ў асноў ным пры ват ныя прад пры-
ем ствы. Та кія фер мы ёсць у Ка мя нец-
кім ра ё не, по бач з Коб ры нам і ў Слуц-
кім ра ё не. Ла гіч на бы ло па ду маць, што 
стра у са вае мя са маг чы ма па стаў ляць 
у Ра сію ў су вя зі з эм бар га на ўвоз пра-
дук цыі з ЕС, ад нак вы свет лі ла ся, што 
мяс цо выя фер мы яшчэ не здоль ны пра-
ца ваць на та кіх вы твор чых ма гут нас-
цях. А ў Ра сіі, ра зу ме ю чы ўсю вы га ду 
ўкла дан няў у стра у са, прад пры маль ні кі 
па бу да ва лі ня ма ла сва іх стра у сі ных гас-
па да рак. Ця пер гэ ты біз нес у Бе ла ру сі 
здоль ны аку піць ся бе, а вось вый сці на 
но вы ўзро вень пе ра шка джае ве лі зар-

ная коль касць па трэб ных сер ты фі ка таў 
і ад сут насць пло шчаў для па ве лі чэн ня 
па га лоўя. Так, на прык лад, на стра у сі-
най фер ме «Стра ус лэнд», што ў Ка-
мя нец кім ра ё не, на пра ця гу трох га доў 
не мо гуць да мо віц ца аб на быц ці но вай 
пло шчы для та го, каб па вя лі чыць коль-
касць пту шак. Як рас тлу ма чы лі прад-
стаў ні кі стра у са ва га ран ча, праб ле ма 
з экс пар там у Ра сію вы ра ша ец ца. Для 
гэ та га не аб ход на сер ты фі ка ваць фер-
му. А для та го, каб па ста віць мя са ў ЕС, 
не аб ход на, каб пра дук цыя ад па вя да ла 
ўсёй жорст кас ці стан дар таў, якія там 
уста ноў ле ны. Хоць ад зна ча юць, што 
прад пры маль ні кі з Ра сіі пры яз джа юць, 
каб ку піць ма ла дых асо бін. Для гэ та-

га да стат ко ва ве тэ ры нар ных да ве дак 
пра зда роўе птуш кі. Ды і ў Літ ве ўжо 
не пер шы год ці ка вяц ца бе ла рус кі мі 
стра у са мі. Ад на знач на ёсць ку ды рас ці. 
Але па куль маг чы ма афор міць па стаў кі 
толь кі на ўнут ра ны ры нак. З пры чы ны 
рос ту па пу ляр нас ці мя са стра у са вя лі-
кую ці ка васць да яго пра яў ля юць ганд-
лё выя сет кі. Але ў вы ра бе стра у са ва га 
мя са ёсць свая скла да насць. Бе ла рус-
кія мя са кам бі на ты не пра ду гледж ва-
юць за бой стра у са. Ад па вед на ня ма і 
спе цы яль на га аб ста ля ван ня. А ўя ві це, 
што бу дзе, ка лі та кі стра ус вы рвец ца 
на во лю на прад пры ем стве? Птуш ку, 
якая бе гае з хут ка сцю 60 км у га дзі ну і 
ва жыць больш за 100 кг, спы ніць вель-
мі цяж ка. Вось і пры хо дзіц ца прад пры-
маль ні кам усё ра біць са мім.

Яшчэ адзін на пра мак — гэ та эка-
ту рызм. Бо на фер ме мож на ўба чыць 
стра у са ў на ту раль ных умо вах у ад-
роз нен не ад заа пар ка. На стра у сі най 
фер ме, раз ме шча най у 20 км ад Коб-
ры на, на пра ця гу 40-хві лін най эк скур сіі 
мож на ўба чыць увесь жыц цё вы цыкл 
птуш кі і да ве дац ца пра асаб лі вас ці яе 
пра жы ван ня на фер ме. Так са ма мож на 
па каш та ваць стра у са вае мя са на смак 
і на быць та ва ры з яго ску ры. 

Што да дзяр жаў ных прад пры ем-
стваў, то яшчэ стра у са га доў ляй зай-
ма ец ца аг ра кам бі нат «Пры дняп роў-
скі», які зна хо дзіц ца пад Ма гі лё вам. 
Па раў наль на ня даў на там ад кры ла ся 
стра у са вае ран ча. Як па тлу ма чы лі на 
прад пры ем стве, фер ма ў асноў ным 
пра цуе на ўнут ра ны ры нак. За апош ні 
год па каз чы кі па ста вак па вя лі чы лі ся ў 
не каль кі ра зоў.

ЕЎ РА ПАД КА МЕ НЕМ
Па вод ле ацэ нак на ву коў цаў, бія ла-

гіч ныя за па сы ві на град на га смаў жа 
ў Бе ла ру сі сён ня ацэнь ва юц ца ў 800-
1000 тон. Пры гэ тым у Фран цыі, Іс па ніі 

ці Іта ліі смаў жы ра зы хо дзяц ца ў рэ ста-
ра нах па 30-60 ты сяч тон за год. У спі сы 
лі да раў па га доў лі смаў жоў Бе ла русь, 
маг чы ма, не ўва хо дзіць та му, што ў нас 
ні хто мэ та на кі ра ва на іх не га дуе. Ня гле-
дзя чы на тое, што мя са смаў жоў па жыў-
нае, лёг ка пе ра траў лі ва ец ца, змя шчае 
шмат каль цыю, без ха лес тэ ры ну.

Збор смаў жоў — да во лі пры быт ко вая 
спра ва. Зай ма юц ца ім поз няй вяс ной, 
ка лі з'яў ля ец ца да стат ко вая коль касць 
све жай зе ля ні ны. Гэ та да зва ляе смаў-
жу па леп шыць свае хар чо выя якас ці 
і пра чыс ціць страў нік пас ля зі мо вай 
спяч кі. Па ін фар ма цыі ака дэ міч ных на-
ву коў цаў, у Гро дзен скай воб лас ці ма-
люс кі жы вуць на тэ ры то рыі пло шчай 
ад сот няў да не каль кіх ты сяч гек та раў. 
Шмат іх ва ўро чы шчы Зам ка вы лес ка-
ля Ваў ка выс ка, ва ўро чы шчы Ме ду ха-
ва ў Зэ львен скім ра ё не. Ме на ві та на 
Гро дзен шчы не зна хо дзіц ца прад пры-
ем ства, якое зай ма ец ца ві на град ны мі 
смаў жа мі — фір ма «Мо ка». Яна мае на 
тэ ры то рыі на шай кра і ны на рых тоў чыя 
пунк ты. Там ма люс каў пе ра пра цоў ва-
юць і экс пар ту юць у Еў ро пу ў вы гля дзе 
паў фаб ры ка таў. Прад стаў ні кі фір мы 
сё ле та не ад зна ча юць узра стан ня экс-
пар ту ві на град ных смаў жоў у Ра сію. У 
Еў ро пу ж пра дук цыю ўжо ад гру зі лі. Па 
аб' ёмах па ста вак на прад пры ем стве ад-
мо ві лі ся да ваць якія-не будзь ка мен та-
рыі. Але ка лі мер ка ваць па па каз чы ках 
Бел ста та, то за паў год дзе смаў жоў з 
Бе ла ру сі па стаў ле на 120 тон, на агуль-
ную су му 216,9 тыс. до ла раў. Асноў ны мі 
спа жыў ца мі бе ла рус кіх смаў жоў з'яў ля-
юц ца Венг рыя, Ру мы нія і Чэхія. Да рэ чы, 
ме на ві та на Чэ хію сё ле та пры па ла па-
ло ва экс пар ту.

Да лі ка тэс, да рэ чы, мож на па каш та-
ваць і ў рэ ста ра нах Мін ска. У ста лі цы 
ёсць не каль кі ўста ноў, якія па да дуць 
вам ма люс ка, пры га та ва на га ў леп-
шых фран цуз скіх тра ды цы ях. Ды і ў 
Ра сіі ця пер шмат рэ ста ра наў, якія спе-
цы я лі зу юц ца на да лі ка тэ сах. Ёсць ве-
ра год насць, што ў су вя зі з за ба ро най 
на ўвоз мно гіх пра дук таў з ЕС у Ра сію, 
маг чы ма, па вы сіц ца по пыт на ві на град-
ных смаў жоў. А гэ та да дат ко вы сек тар, 
ад куль Бе ла русь мо жа атры маць пры-
бы так.

У нас ёсць усе маг чы мас ці для за-
роб ку гро шай на да лі ка тэ сах. Ёсць і 
лю дзі, якія гэ тым зай ма юц ца. Ад нак 
гэ ты біз нес яшчэ зна хо дзіц ца на ўзроў-
ні маг чы мых перс пек тыў і па тра буе 
інвестыцый.
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А ці са праў ды жа да юць на шы гра ма дзя не 
па каш та ваць мя са смаў жоў і стра у саў?

Аляк сандр Іва на віч, 80 га доў, пен сі я нер:
«У ма ла до сці каш та ваў мя са стра у са. З тых ча соў даў но не еў. На смак яно 

як ку ра ці на. Ця пер бы не ад мо віў ся. Але не ве даю, дзе яго ў нас вы раб ля юць. 
А вось смаў жоў не ры зык нуў бы ес ці».

Але на, га лоў ны бух гал тар:
«Стра у са вае мя са ці ка ва па спра ба ваць. І смаў жоў так са ма, ка лі б іх пра-

віль на пры га та ва лі. Ка жуць, што гэ та вель мі смач на».
Яў ген, 20 га доў, сту дэнт:
«Не еў мя са стра у са, але, ду маю, па спра ба ваць мож на. Смоўж, як мне 

зда ец ца, на смак бу дзе па доб ны да мі дыі. Мі дыі мне па да ба юц ца. Па спы таў 
бы і смаў жа, а ча му б і не?»

Чым ба га ты...Чым ба га ты...  ��

Не тар ма зіНе тар ма зі  ��

ЖЫ ВЫ ПРЫ БЫ ТАК,
або Асаб лі вас ці вы твор час ці 

бе ла рус кіх да лі ка тэ саў


