Зялёны, а таксама жоўты, чырвоны, ружовы, сіні...
На падворку Ігара Раўкача знойдзеш усялякі!
Стэнд з вінаградам на свяце горада
Давыда вось ужо другі год прыцягвае
маю ўвагу. Ды і не толькі маю. Каля
яго збіраюцца як гараджане, так і госці Давыд-Гарадка, што ў Столінскім
раёне. І ва ўсіх адно пытанне: няўжо ў
нашых умовах можна вырасціць вось
такі вінаград?! А яго гаспадар — жыхар старажытнага горада Ігар Уладзіміравіч Раўкач — адказвае: «Не толькі
можна, а і трэба».
Сёлета на сваім стэндзе Ігар Уладзіміравіч размясціў 20 сартоў вінаграду — «Восторг мускатный», «Восторг-2», «Находка»,
«Татарский», «Надежда АЗОС», «Тимур»,
«Виктор», «Алёшенькин»... І калі напрошвалася ў госці да вінаградара, дык чакала
ўбачыць сартоў 20-25. Але тое, што ўбачыла, уразіла яшчэ больш. Каля сядзібы
Раўкача выдатна сябе пачуваюць... аж 54
сарты вінаграду!
Ігар Уладзіміравіч пачаў займацца вінаградарствам не так даўно — тры гады таму.
Але «захварэў» ён гэтай справай настолькі
сур'ёзна, што зараз пра сам вінаград не толькі ведае даволі шмат, а і дае кансультацыі па
яго вырошчванні, актыўна вядзе перапіску на
форумах па вінаградарстве, ездзіць на выстаўкі, сёлета сам плануе выставіць самыя
вялікія і прыгожыя вінаградныя гронкі.
Невялікі ўчастак гаспадароў каля чатырохкватэрнага дома практычна цалкам
аддадзены вінаграду. Ігар Уладзіміравіч пачынае экскурсію ад кустоў перад домам, пасля вядзе за дом, праводзіць па невялікай
цяпліцы.
— У цяпліцы вырошчваю яго толькі для
таго, каб паскорыць тэрмін выспявання сартоў. Спрабую, эксперыментую, — расказвае
гаспадар.
На самой справе мы бачым той жа вінаград і на вуліцы, і пад плёнкай. Ігар Уладзіміравіч лёгка называе сарты, паказвае
іх, расказвае пра якасці кожнага, пра тое,
як і з якога віду быў выведзены менавіта
гэты. Назваў столькі, што проста немагчыма ўсё запомніць. І практычна ўсе ягады
ўжо налітыя, салодкія, так і просяцца на

ваецца падробка. Тады шкада не столькі
сродкаў, колькі часу, затрачанага на вырошчванне. Бо пабачыць, што ты насамрэч набыў,
можна часам і праз некалькі гадоў.
Ігар Уладзіміравіч сам разводзіць вінаград. Стварыў патрэбныя ўмовы па цеплыні
(з тэрмарэгулятарам), падтрымлівае тэмпературу як паветра, так і прыкарнявую. У выніку з «палачак», абрэзаных з вінаграду,
вырастаюць новыя саджанцы.
Расказаў ён і пра іншыя спосабы размнажэння расліны: зрабіць надрэз на галінцы,
якая ідзе ад вінаградніка, апрацаваць месца
«Корневинам» і прыкапаць (прычапіць) да
зямлі. Калі галінка пусціць карані, акуратна
адрэзаць яе ад дарослай расліны.
Таксама вінаград прышчэпліваюць. Як
і на яблыні, на адным вінаградным кусце
могуць расці некалькі сартоў. Толькі лепш
падбіраць сарты прыкладна аднаго тэрміну
паспявання.
Вядома, вінаград трэба апрацоўваць. Ігар
Уладзіміравіч пачынае апрацоўку медным
купарвасам пасля адкрыцця вінаграднікаў,
калі на іх з'яўляюцца першыя пупышкі. Пасля прымяняе «Рыдаміл голд МЦ», «Тапаз»,
а калі ягады пачынаюць паспяваць, то «Фітаспарын». Ён чаргуе розныя прэпараты ад
захворванняў, каб не было прывыкання.
На зіму вінаграднікі абразаюцца (пакідаецца 4-5 пупышак), прыгінаюцца да зямлі і
прышчэпліваюцца, а пасля накрываюцца.
Лепшым матэрыялам для гэтага вінаградар
лічыць падложку пад ламінат: танна і зручна. Акрамя гэтага, у ход ідзе апалая лістота,
старая вопратка і многае іншае.
— Зараз займацца вінаградарствам вельмі проста. Ёсць вялікая колькасць сайтаў,
форумаў, дзе аб'яднаны вось такія «хворыя», — смяецца Ігар Уладзіміравіч. — Мы
перапісваемся, даём парады адзін аднаму.
Ёсць спецыяльныя праграмы для вызначэння
захворванняў раслін. Я таксама даю парады,
прапаную кожнаму паспрабаваць вырасціць
вінаград. Гэта карысныя ягады, якія растуць
у нас без нейкіх асаблівых клопатаў.
Таццяна СЕГЕН, фота аўтара

Ігар Уладзіміравіч РАЎКАЧ з амаль
трохкілаграмовай вінаграднай гронкай.

стол. Розныя колер, памер, смак, форма
ягад. Столькі розных сартоў нідзе не бачыла. Кіш-міша тут два сарты — «Находка» і
«342», адзін з самых ранніх — «Виктор»,
непатрабавальная «Виктория», з вялікімі
ягадамі — «Преображение», з сярэднім тэрмінам паспявання — «Красавчик», да трох
кілаграмаў вагі дасягае гронка «Юбилея
Новочеркасского». Пра ўсе 54 найменні нават і не напішаш. Спытала ў гаспадара пра
любімы сорт:
— Ды пакуль не знайшоў свой, — усміхаецца ён.
Гэта адказ вінаградара. А на мой погляд,
усе прадэгуставаныя сарты ў Ігара Уладзіміравіча вельмі смачныя. Зразумела, ёсць
адрозненне па смаку, але ў кожнай ягады
знаходзіш нешта адметнае.
Ігар Уладзіміравіч кажа, што іншым часам
даводзіцца развітвацца з той ці іншай лазою.
Калі сорт не спадабаўся, то гаспадар яго адразу выкідае са свайго агарода, бо іншым,
больш дасканалым і любімым, патрэбна месца. Здараецца, набывае новы сорт — а аказ-
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АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Инвестиции в зависимые юридические лица
Инвестиции в совместно
контролируемые юридические лица
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Отложенные налоговые активы
Деловая репутация
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонды переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
Всего собственный капитал,
принадлежащий головной организации – банку
Доля неконтролирующих акционеров
ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства и собственный капитал
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Пункт
примечаний
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1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

(в миллионах белорусских рублей)

2014 год

2013 год

5

6

867 748
7 254
4 460 918
1 697 241
10 137 400
49 937 225
-

935 333
7 799
4 384 117
1 244 371
5 818 581
48 960 081
26
-

-

-

1112
11

210 757
3 630 699
2 097
928 906
71 880 245

210 119
3 362 592
1 850
840 418
65 765 287

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
120

3 332 505
8 590 328
41 778 685
5 653 892
936
480
779 213
60 136 039

3 529 334
9 484 636
35 177 590
5 575 840
175
846 457
54 614 032

1211
1212
1213
1214
1215

6 803 591
938 824
1 775 289
2 190 671

6 803 591
510 552
1 714 454
2 091 698

11 708 375

11 120 295

35 831
11 744 206
71 880 245

30 960
11 151 255
65 765 287

1108
1109
1110
1111

121
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–июнь 2014 года
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Процентные доходы
2011
Процентные расходы
2012
Чистые процентные доходы
201
Комиссионные доходы
2021
Комиссионные расходы
2022
Чистые комиссионные доходы
202
Чистый доход по операциям с драгоценными
203
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
204
Чистый доход по операциям
205
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям с производными
206
финансовыми инструментами
Чистые отчисления в резервы
207
Прочие доходы
208
Операционные расходы
209
Прочие расходы
210
Прибыль (убыток) до налогообложения
211
Расход (доход) по налогу на прибыль
212
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
2
Доля в прибыли (убытке) зависимых
юридических лиц
Доля в прибыли (убытке) совместно
контролируемых юридических лиц
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли (убытке),
принадлежащая головной организации-банку
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли
(убытке)
Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
Базовая прибыль на простую акцию
22
Разводненная прибыль на простую акцию
23

Пункт
примечаний
4

(в миллионах белорусских рублей)

2014 год

2013 год

5

6

4 645 028
3 670 427
974 601
516 709
106 704
410 005

4 869 024
3 553 310
1 315 714
488 004
112 570
375 434

146

478

(6 095)

8 931

224 969

79 421

(1 634)

(3 254)

204 043
580 403
1 127 336
128 700
722 316
143 502
578 814

435 646
576 249
979 976
127 940
809 411
234 534
574 877

-

-

-

-

578 814

574 877

573 495

572 228

5 319

2 649

-

-
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Завершаны продаж
каштоўных папер
Гомельскага тлушчавага
камбіната
Па звестках Агенцтва
дзелавых сувязяў, за
33 гандлёвыя дні на
Беларускай валютнафондавай біржы прададзеныя 22603 простыя
акцыі ААТ «Гомельскі
тлу шча вы кам бі нат»
дадатковага выпуску
на амаль 425 млн беларускіх рублёў.
Уся го ад бы ла ся 191
здзел ка куп лі-про да жу,
што да зва ляе вы ка заць
здагадку, што ў акцыянернага таварыства з'явілася
прыкладна такая ж колькасць новых акцыянераў.
Мінімальны аб'ём таргоў
зафіксаваны 28 жніўня, калі
ў выніку трох здзелак было
прададзена 55 акцый. Максімальны — 21 ліпеня, калі
ў выніку трох здзелак было прададзена 5630 акцый
(прак тыч на ад на чвэрць
усіх прададзеных).
«Першасны аналіз біржавой інфармацыі паказвае,
што ў асноўным здзяйсняліся здзелкі з невялікай
колькасцю акцый (50-200
штук), на суму ў межах 1-4
мільёнаў беларускіх рублёў,
што характэрна для пакупнікоў — фізічных асоб», —
паведамляюць у Агенцтве
дзелавых сувязяў.
«Мы ўдзячныя ўсім інвестарам, якія набылі нашы акцыі, незалежна ад таго, колькі яны акцый купілі. Мы абавязкова прааналізуем увесь
ход падрыхтоўкі і правядзення размяшчэння акцый
на біржы і зробім высновы.
У любым выпадку атрыманы
вопыт вельмі каштоўны», —
заявіў дырэктар Гомельскага
тлушчавага камбіната Дзмітрый Бабундзін.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ
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ДЗЯРЖЗАКАЗ
ГАРАНТУЕ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Аднак прапанаваны цяпер аб'ём ільготных крэдытаў
увесь кошт кватэры не пакрые...
— Гэтага і не павінна быць.
Астатнюю частку чалавек аплочвае ўласнымі сродкамі. І гэтая
частка часам даволі значная. Лічыце самі. Арганізатару такога
будаўніцтва даецца льготны крэдыт пад 100% кошту ўсяго жылля, а грамадзяніну — толькі пад
пэўны працэнт агульнай плошчы
кватэры і пад пэўны кошт квадратнага метра. Фактычна кошт
квадратнага метра вышэйшы,
чым нарматыўная цана «квадрата», пад якую ажыццяўляецца
льготнае крэдытаванне. Напрыклад, цяпер людзі атрымліваюць
ільготныя крэдыты ў такім памеры, калі кошт квадратнага
метра будучага жылля лічыцца
6 млн 100 тысяч рублёў. А рэальны кошт «квадрата» дасягае
8-10 млн рублёў. Таму гэтую розніцу паміж нарматыўнай і рэальнай цаной квадратнага метра, а
таксама грошы за лішнія метры,
якія не крэдытуюцца, чалавек павінен гасіць уласнымі сродкамі.

Напрыклад, цяпер людзі
атрымліваюць ільготныя
крэдыты ў такім памеры,
калі кошт квадратнага
метра будучага жылля
лічыцца 6 млн 100 тысяч
рублёў. А рэальны кошт
«квадрата» дасягае
8-10 млн рублёў.
— Атрымліваецца, што для
чаргавікоў сёння «лёгкіх» кватэр ужо няма, як гэта існавала
пры мінулай сістэме льготнага
крэдытавання?
— Згодзен. Нават з выкарыстаннем ільготнага крэдытавання чалавеку для атрымання кватэры сёння трэба мець сур'ёзныя
ўласныя накапленні. З падобным
механізмам можна згаджацца ці
не, але ён існуе. А іншага дзяржава не прапануе. Калі кліент адмаўляецца будавацца на гэтых
умовах (не хапае грошай, не падабаецца праект дома ці нешта
іншае), то ён застаецца ў чарзе, а гэты варыянт прапануюць
наступнаму чалавеку па чарзе.
Распрацаваная схема атрымання жылля па дзяржзаказе даволі
простая і зразумелая. Прапанова
кватэр ажыццяўляецца згодна з
існуючай чаргой, калі паралельна выкарыстоўваецца механізм
ільготнага крэдытавання згодна
з указам № 13.
— Кажуць, што будтрэстам
узводзіць дамы па дзяржзаказе стала прасцей, аднак і адказнасць павялічылася...
— Плюсам для будаўнічых
упраўленняў з'яўляецца тое, што
цяпер арганізацыя атрымлівае
100-працэнтнае фінансаванне

16 сентября 2014 г.
в г. Бобруйске
проводятся повторные
аукционные торги

Незавершенное законсервированное
капитальное строение
(здание административнохозяйственного назначения)
по ул. Трудовой, д. 1 в г. Кричеве,
пл. 7458 кв. м, зем. участок для
обслуживания здания 0,3488 га.
Хорошие подъездные пути.
Начальная цена продажи
14 057 314 389 рублей без НДС.
Подробную информацию можно узнать

по тел. 8-0225-72-01-13, 72-13-93
или на сайтах:

www.bti.by, www. realt.by

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К ПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами
социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского –
пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства).
Жилой дом № 18 по генплану»,
опубликованным в газете «Звязда» № 243 от 27.12.2013, № 41 от 05.03.2014
Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для юридических
лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 9 квартир на 1, 9, 10, 18, 23, 24 этажах, в
том числе:
- 9 (девять) однокомнатных квартир общей площадью от 45,36 до 45,76 кв.м
стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 600
долларов США.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со
дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – до конца строительства в соответствии с
графиком платежей, являющимся приложением к договору.
При единовременной оплате всей суммы по договору создания объекта
долевого строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади
уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 15.09.2014.
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества
заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.
Срок действия проектной декларации – до момента опубликования новой
проектной декларации, отменяющей действие настоящей.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск,
ул. Короля, 20, каб. 2, тел. (017)200-06-85, (044)795-44-44.
Сайт компании: www.uks-m.by.
УНП 190579681

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ТАМ, ДЗЕ СПЕЕ ВІНАГРАД...

10 верасня 2014 г.

УНП 102353509

 Прыватны інтарэс

аб'екта з боку банка. Гэта выключае зацягванне будаўніцтва
дома па прычыне недафінансавання з боку грамадзян. У ідэале банкі павінны заўсёды своечасова накіроўваць крэдытныя
рэсурсы забудоўшчыкам. А гэта
дазваляе ажыццяўляць будаўніцтва жылых дамоў выключна
ў запланаваны тэрмін і па каштарыснай цане. Цяпер, калі будаўнічая арганізацыя ўзводзіць
жылы аб'ект пазней нарматыўнага тэрміну, то гэта ўжо цалкам
яе праблема. Сёння ўпраўленню
капітальнага будаўніцтва ўжо не
акрэдытуюць цану будаўніцтва,
якая будзе вышэйшай за каштарысную. Таму будтрэст будзе
вымушаны пакрываць такія выдаткі за ўласныя сродкі.

Калі будаўнічая
арганізацыя ўзводзіць
жылы аб'ект пазней
нарматыўнага тэрміну,
то гэта ўжо цалкам яе
праблема.
— Ці працуе ў гэтай сістэме прынцып «перніка», калі
за дакладную арганізацыю будаўніцтва трэсты могуць атрымаць дадатковы даход?
— Такі механізм прадугледжаны. У межах атрыманых ільготных крэдытаў (паводле ўказа
№270), калі жыллё будуецца танней, чым гэта прагназавалася, то
сэканомленыя грошы застаюцца
ў заказчыка. Такім чынам, цяпер
будаўнікі зацікаўлены працаваць
лепш, з выкарыстаннем новых,
больш прагрэсіўных метадаў.
— А насельніцтву па гэтай сістэме стане «дыхаць лягчэй»?
— Для лю дзей га лоў ным
плю сам сіс тэ мы дзярж за казу з'яўляецца фіксаваны кошт
квадратнага метра іх кватэры.
Цяпер чаргавікі адразу ведаюць
канчатковую цану свайго жылля.
У банку ім падлічаць аб'ём крэдытавання, пасля чаго сям'я ўжо
ведае і дакладную суму ўласных
грошай, якую неабходна заплаціць будтрэсту. Пры ранейшай
сістэме льготнага крэдытавання
на старце будаўніцтва канчатковы кошт жылля не ведаў ніхто.
— Апошнім часам у сеціве пайшла гуляць пагалоска,
што льготнае крэдытаванне
жылля Беларусбанкам будзе
звужацца...

— Аб' ёмы льгот на га крэды та ван ня на жыл лё вае будаў ніц тва вы значае Мін фін, а
Беларусбанк толькі з'яўляецца
рэ транс ля та рам гэ тых фі нанса вых плы няў, пры гэтым ён
выдзяляе сродкі і з уласных
рэсурсаў. І функ цыю сваю ён
выконвае бездакорна. Паводле
інфармацыі на пачатак верасня, усе заяўкі будаўнічых арганізацый па крэдытных рэсурсах
сёння выкананы цалкам.
— Агучце першыя вынікі
будаўніцтва жылых дамоў па
дзяржзаказе.
— Па лініі дзяржзаказу сёлета было пабудавана 20 дамоў.
Па восем такіх дамоў было пабудавана ў Гродне і Брэсце, два
дамы ўзведзены ў Віцебску і па
адным — у Гомелі і Магілёве.
Згодна з зацверджаным планам,
яшчэ 124 шматкватэрныя дамы
па сістэме дзяржзаказу будуць
здадзены ў эксплуатацыю да
канца гэтага года. Акрамя таго,
цяпер пачалося будаўніцтва дзясяткаў жылых дамоў, якія будуць
здадзены ў эксплуатацыю ў 2015
годзе.
— Кажуць, што з цягам часу
кошт жылля ў сістэме дзяржзаказу будзе абмяжоўвацца
ўзроўнем нашых заробкаў?
— Цяпер у сістэме дзяржзаказу пачынае дзейнічаць эксперымент па збалансаванні кошту 1 квадратнага метра жылля
з памерам сярэдняй зарплаты,
памножанай на каэфіцыент 1,2.
Нар ма тыў ны да ку мент (указ
№270) аб гэтым ужо прыняты.
Цяпер вызначаецца аб'ём будаўніцтва па такім прынцыпе цэнаўтварэння квадратнага метра,
удакладняецца колькасць дагавораў і дакладная плошча жылля па рэгіёнах. Спецыяліс тамі
рас пра цоў ва ец ца перс пек тыва ацэнкі заработнай платы на
2015-2016 гады, каб ужо сёння больш дакладна планаваць
кошт квадратнага метра жылля
па дзяржзаказе.
— Кошт такога збалансаванага «квадрата» ў межах эксперыменту будзе ніжэйшы за
той цэннік, які існуе сёння?
— Гэта не факт. Усё залежыць
ад агульнаэканамічнай дынамікі ў рэальным сек тары нашай
эканомікі. Як будзе павялічвацца сярэдні заробак па краіне, як
зменяцца цэны на будматэрыялы, паслугі, транспарт, энергетыку і г. д.

— У мінулыя гады будаўнічую галіну сур'ёзна «трэсла»
ад вялікай колькасці праблемных дамоў, якія будаваліся
звыш нарматыўных тэрмінаў.
Цяпер падобная сітуацыя ўжо
немагчымая?
— Сёння практычна ўсе праблемныя дамы ўзведзены. Засталося толькі 7 праблемных дамоў,
тэрмін будаўніцтва якіх зацягнуўся. Часам па такіх аб'ектах
прымаліся жорсткія рашэнні. Таму сёння ўзнікла неабходнасць
стварыць такі механізм, які б дазваляў мясцовым выканкамам у
адміністрацыйным парадку замяняць нядобрасумленнага забудоўшчыка. У Мінбудархітэктуры
сёння ўжо падрыхтаваны праект
пастановы Саўміна аб выпадках
і парадку замены забудоўшчыка, пры парушэнні апошнім дагаворных абавязкаў у долевым
будаўніцтве.

Згодна з зацверджаным
планам, яшчэ 124
шматкватэрныя дамы
па сістэме дзяржзаказу будуць
здадзены ў эксплуатацыю
да канца гэтага года.
Гэ ты да ку мент дае пра ва
мяс цо вым вы кан ка мам пры
вы яўлен ні сур' ёз ных не га тыўных момантаў з боку забудоўшчы каў пры маць ад па вед ныя
захады. Тут узнікае магчымасць
пе ра раз мер ка ваць зя мель ны
ўчас так, адабраць аб'ект незавер ша на га будаў ніц тва і прызначыць на яго но ва га за будоўшчыка. Дакументам тлумачыцца механізм узаемаразлікаў
паміж старым і новым забудоўшчыкамі. Тут будзе вызначацца канкрэтны «кватэрны» лёс
грамадзян-дольшчыкаў у гэтай
сітуацыі. Напрыклад, удакладня ец ца ал га рытм — на якіх
умовах дольшчыкі працягнуць
будаваць жыллё з новым забудоў шчы кам, або ка лі яны вырашаць выйсці з гэтай сіс тэмы.
Тут шмат пы тан няў па кош це
такога жылля, прынцыпах дадатковага крэдытавання і г. д.
Увесь гэты комплекс неабходных дзеянняў будзе прапісаны
ў адным дакуменце.
— Дзякуй за гутарку.
Сяргей КУРКАЧ



НАЯЎНЫЯ ГРОШЫ
ВЫХОДЗЯЦЬ З МОДЫ
Адна з асноўных
задач, што стаіць
перад Беларуссю
сёння, — развіццё
сістэмы безнаяўных
разлікаў. Для таго, каб
яе вырашыць, неабходна
павялічыць долю разлікаў
з выкарыстаннем
пластыкавых картак.
Беларусбанк сістэмна і комплексна вядзе працу па павелічэнні безнаяўных плацяжоў. Таксама банк працуе над пашырэннем кола дзелавых партнёраў.
Пер шы на мес нік стар шы ні
праўлення Беларусбанка Генадзь ГАСПАДАРЫК падкрэсліў, што да паслуг уладальнікаў
бан каўскіх пла цеж ных кар так
Беларусбанк ужо ўстаноўлена
1200 банкаматаў, што складае
29,5% рынку, 2440 інфакіёскаў
(64% рынку). Больш за 28 тыс.
ар га ні за цый ганд лю і сэр ві су
заключылі з банкам дагавор на
прыём плацяжоў. З пачатку года
банк выпусціў 5,5 млн плацежных картак. Па выніках першага паўгоддзя доля безнаяўных

разлікаў у агульным расходзе
і асобных выдатках аперацый
перавысіла 30%.
Гэ ты па каз чык устой лі ва
павялічваецца, аднак да кантрольнай лічбы, вызначанай пастановай праўлення Нацбанка
і ўрадам краіны да 2017 года
(50%) яшчэ далёка», — адзначыў Генадзь Гаспадарык.
Значную ролю ў долі павелі чэн ня без на яў ных раз лі каў
адыгрываюць новыя тэхналогіі. Сёння Беларусбанк актыўна
развівае сэрвіс дыстанцыйнага
аб слу гоў ван ня тры маль ні каў
пластыкавых картак, што дазваляе рабіць разлікі па камунальных паслугах і іншых плацяжах
з дапамогай дыстанцыйнага кіравання — мабільнага тэлефона альбо камп'ютара ў любы час
сутак. Банк таксама праводзіць
работу па ўдасканаленні саміх
плацежных картак, што робіць
іх больш зручным і бяспечным
інструментам разліку. Беларусбанк — адзін з першых банкаў у
рэспубліцы, які перайшоў на выпуск картак з мікрапрацэсарамі
і ўкараніў бескантактную тэхналогію разліку.

Адна з найважнейшых умоў
для пераходу на безнаяўны разлік — матэрыяльны стымул. Гаворка ідзе аб спажывецкіх зніжках. Сёння Беларусбанк заключыў больш за 700 дагавораў з
арганізацыямі гандлю і сэрвісу
на прадастаўленне зніжак пры
разліках банкаўскімі аплатнымі карткамі. Адной з такіх праграм з прадастаўленнем зніжак
з'яўляецца дагавор з гандлёвай
сет кай «Еў ра опт». Пачы на ючы з 3 верасня, кожны ахвотны
можа зарэгістраваць сваю бягучую банкаўскую картку Беларусбанка ў аддзяленні банка на
ўдзел у гэтай праграме. Картка
аў та ма тыч на ста но віц ца дысконтнай пры выкарыстанні яе
ў аплаце пакупак у гандлёвай
сетцы. У дысконтнай праграме
мо гуць удзель ні чаць усе ўладальнікі пластыкавых картак незалежна ад сістэмы, да якой яны
належаць. Няма неабходнасці
мя няць сваю бягу чую картку,
дастаткова ўзяць яе і пашпарт і
падысці ў бліжэйшае аддзяленне банка.
Ілья КРЫЖЭВІЧ.

