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Збы та ві кі рвуц ца 
«ў бой»
У Грод не рэа лі за ва ны важ ны 
ін вес ты цый ны пра ект

Ад ным з пры яры тэ таў эка на міч на га раз віц ця Гро дзен-
шчы ны з'яў ля ец ца ма дэр ні за цыя прад пры ем стваў, якія 
пе ра пра цоў ва юць сель ска гас па дар чую пра дук цыю. У 
пры ват нас ці, сур' ёз на рэ кан стру я ва ны Ваў ка выс кі мя-
са кам бі нат, шмат ро біц ца па ўка ра нен ні но вых тэх на ло-
гій на Сло нім скім 
мя са кам бі на це.

— Пры гэ тым вель-
мі важ на, што ства ра-
юц ца но выя ра бо чыя 
мес цы. Ула да і на да-
лей бу дзе пад трым лі-
ваць та кія пра ек ты, — 
за зна чыў стар шы ня 
Гро дзен ска га абл-
вы кан ка ма Ула дзі-
мір КРАЎ ЦОЎ пад час 
ад крыц ця но ва га цэ ха 
па вы твор час ці сы ра-
вэн джа ных вы ра баў у 
ААТ «Гро дзен скі мя са-
кам бі нат».

У гэ ты пра ект ін-
вес та ва на ка ля 30 
міль ё наў еў ра, у тым 
лі ку 50 міль яр даў руб-
лёў — з аб лас но га 
іна ва цый на га фон ду. 
Дзя ку ю чы плён на-
му су пра цоў ніц тву мя са пе ра пра цоў шчы каў з аў та ра мі тэх на-
ла гіч на га пра ек та (поль ская фір ма Promar) і спе цы я ліс та мі 
«Грод нап рам бу да» цэх рас па чаў пра цу на паў го да ра ней, чым 
спа чат ку пла на ва лі.

З уво дам цэ ха ма гут нас ці прад пры ем ства па га то вай пра-
дук цыі па вя лі чы лі ся на 500 тон у ме сяц, да дат ко ва ар га ні за ва на 
220 ра бо чых мес цаў. Пры гэ тым ума ца ва лі свой экс парт ны па-
тэн цы ял, раз лі ча ны не толь кі на рын кі Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

— На шы збы та ві кі ўжо рвуц ца «ў бой», — ка жа ге не раль ны 
ды рэк тар Гро дзен ска га мя са кам бі на та Ана толь ГРЫ ШУК.

Но вы цэх па бу да ва лі па са мых су час ных тэх на ло гі ях вы-
твор час ці сы ра вэн джа ных вы ра баў. Ён пра цуе ў аў та ном ным 
рэ жы ме па за мкну тым тэх на ла гіч ным цык ле — ад па ступ лен-
ня сы ра ві ны і да па мож ных ма тэ ры я лаў да ўпа коў кі і ад груз кі 
га то вай пра дук цыі. Пра ду гле джа ны асоб нае энер га- і хо ла да-
за бес пя чэн не, поў ны комп лекс бы та вых і са ні тар на-гі гі е ніч ных 
па мяш кан няў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchik@zviazda.by

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 

опубликованной в газете 
«Звязда» 26.01.2013 г. №16 
строительство 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 1 кв.м квартир ы , 
общей площадью  94,16 кв.м 

на  3 этаже составляет 
1 200 (одна тысяча  двести ) 

долларов США 
для граждан, не нуждающихся 

в улучшении жилищных 
условий.» 

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: 

г. Минск, ул. Немига, 40, 
офис 704, 

тел. 8 (017) 306-20-90 
ПН-ПТ (9.00–18.00, 
обед 13.00–14.00). У
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Застройщик – Государственное предприятие 
«УКС Фрунзенского района г. Минска», зареги-
стрированное в Едином государственном регистре 
юридических и индивидуальных предпринимателей 
27.02.2014 №190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Бела-
русь, г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а.

Тел./факс: 204-67-99, 399-53-94.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00 

пятница 8.45-16.45, выходные дни: суббота, воскре-
сенье. 

Информация о проекте.
Проектом предусмотрено строительство объек-

та «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-
пристроенными помещениями административного, 
торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и 
фирменным магазином-салоном РУП «Издательство 
«Белбланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32а» (встроенные 
помещения). 

Предлагаются для привлечения к строительству 
по договорам создания объекта долевого строитель-
ства 15 (пятнадцать) офисов с отдельными входами 
с открытой террасы.

Цена 1 кв. метра общей площади офиса на дату опу-
бликования проектной декларации при строительстве 

офисов площадью более 100,0 кв.м. (№ 1 – 129,0 кв.м; 
№ 2 – 125,27 кв.м; № 3 – 144,44 кв.м; № 5 – 144,9 кв.м; 
№ 6 – 126,6 кв.м; № 13 – 107,27 кв.м) составляет 
23 250 000 белорусских рублей.

Цена 1 кв. метра общей площади офиса на дату 
опубликования проектной декларации при строитель-
стве офисов площадью до 100,0 кв.м. (№ 4 – 95,96 кв.м; 
№ 7 – 88,33 кв.м; № 8 – 83,78 кв.м; № 9 – 72,44 кв.м; 
№ 10 – 66,91 кв.м; № 11 – 63,68 кв.м; № 12 – 60,61 кв.м; 
№ 14 – 64,27 кв.м; № 15 – 57,09 кв.м) составляет 
24 025 000 белорусских рублей.

Предполагаемый срок ввода – сентябрь 2015 года.
С планировками офисов и ходом работ по строи-

тельству можно ознакомиться по адресу: г. Минск,  4-й 
Загородный пер., 64а, к. 101, тел. 399-53-94 .

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) для 

заключения договора;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строи-

тельства в течение 3 банковских дней с даты полу-
чения договора. 

Указанная в настоящей проектной декларации 
цена 1 кв.м общей площади офисов и их количество 
считаются действительными до момента опублико-
вания новой декларации.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»

ОАО «Нафтан» 
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(с повышением начальной цены)  
ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:

Наименование Инв. №
Год 

приобре-
тения

Начальная 
цена с НДС, 

руб. РБ

Параллелофрез CUCCIOLLO CC3 06253217 2005 3 360 000
Стерилизатор паровой ГК-10-1 06253220 2006 1 320 000
Устройство отсоса Silent 06253329 2009 5 280 000
Прибор для сверления отверстий 
под штифты/TOP SPIN 06253441 2009 6 600 000

Тример для обрезки моделей 06253445 2009 12 600 000
Рабочее место зубного техника 
со встр. с-мой пылеулавлив./
FLEXspace Comfort

06253471 2009 39 720 000

Рабочее место зубного техника 
со встр.с-мой пылеулавлив./
FLEXspace Comfort

06253472 2009 39 720 000

Рабочее место зубного техника 
со встр. с-мой пылеулавлив./
FLEXspace Comfort

06253473 2009 39 720 000

Рабочее место зубного техника 
со встр. с-мой пылеулавлив./
FLEXspace Comfort

06253474 2009 39 720 000

Рабочее место зубного техника 
со встр. с-мой пылеулавлив./
FLEXspace Comfort

06253475 2009 39 720 000

Рабочее место зубного техника 
со встр. с-мой пылеулавлив./
FLEXspace Comfort

06253476 2009 39 720 000

Рабочее место зубного техника 
со встр. с-мой пылеулавлив./
FLEXspace Comfort

06253477 2009 39 720 000

Горелка паяльная/MULTIPLEX 06253480 2009 3 720 000
Горелка паяльная/MULTIPLEX 06253481 2009 3 720 000
Аппарат для электролитической 
полировки модели/ELTROPOL SL 06253529 2009 16 680 000

Аппарат для электролитической 
полировки модели/ELTROPOL SL 06253530 2009 16 680 000

Аппарат для электролитической 
полировки модели/ELTROPOL SL 06253531 2009 16 680 000

Устройство полировальное EWL 80 
(WP-Ex 2000) 06253532 2009 30 120 000

Устройство отсоса Silent 06253546 2009 6 960 000
Устройство отсоса Silent 06253547 2009 6 960 000
Устройство отсоса Silent 06253548 2009 6 960 000
Аппарат для точечной сварки и пайки 
с компл./TRIPLA 6E 06273482 2009 12 840 000

Пресс гидравлический 06273501 2009 3 720 000
Пресс гидравлический 06273502 2009 3 720 000

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 
211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, 

до 9.30 по местному времени 6 августа 2015 года 
с пометкой на конверте «Реализация неликвидов. Экспорт медтехники».
Извещения на проведение конкурса размещены на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 
8(0214) 59-89-26, 8(0214) 59-88-42, 8(0214) 59-88-01, 8 (033) 398 07 67.

Бе ла ру сы ад да юць пе ра ва гу га зі роў цы і ква су
Ле та на рэш це па ка за ла свой ха рак-
тар. Сі ноп ты кі праг на зу юць спя ко ту 
і на да лей. Для прад пры ем стваў па 
вы твор час ці шмат лі кіх на по яў ле-
та — са мы леп шы час для на рошч-
ван ня аб' ёмаў.

У гэ ты пе ры яд аб' ём вы твор час ці пі-
ва за во дам «Кры ні ца» ўзрас це на 60% 
у па раў на нні з зі мой (гэ та ў ся рэд нім 4,4 
міль ё на літ раў). Свет лыя га тун кі пі ва 
ле там са мыя па пу ляр ныя. Ква су прад-
пры ем ства вы раб ляе ў 11 ра зоў больш, 
чым у ін шыя пе ры я ды, у ся рэд нім гэ та 
1,5 міль ё на літ раў.

На Мін скім за вод зе без ал ка голь ных 
на по яў аб' ём вы твор час ці па вя ліч ва ец ца 
ў 1,5-2 ра за. Уся го ле там у Бе ла ру сі пла-
ну юць рас паў сю дзіць 15 млн літ раў, з якіх 
па ло ва бу дзе пра да дзе на ў Мін ску. На 
пер шым мес цы па па пу ляр нас ці — мі не-
раль ная ва да «Мін ская», пас ля якой спа-
жыў цы ад да юць пе ра ва гу «Бе ла-ко ле», а 
так са ма ха лод на му чор на му і зя лё на му 
чаю. Вы раб ляць пра дук цыю бу дуць, зы-
хо дзя чы з па трэб на сель ніц тва.

Аб' ём вы твор час ці на піў за во дзе «Алі-
ва рыя» пад час «вы со ка га се зо на» (з мая 
па ве ра сень), па вя ліч вац ца ў 1,5 ра за, 
гэ та больш за па ло ву ўсёй пра дук цыі, 
што вы пус ка ец ца за год. На прык лад, у 
2014 го дзе «Алі ва рыя» вы пус ці ла амаль 
50 млн літ раў пі ва, а гэ та 31,3% піў но га 
рын ку Бе ла ру сі. Сё ле та прад пры ем ства 
пла нуе паў та рыць гэ ты вы нік. Без ал ка-
голь ныя на поі кам па нія не вы раб ляе.

У па раў на нні з вяс но вы мі ме ся ца мі 
аб' ём вы раб ле най на прад пры ем стве 
«Да ры да» пра дук цыі ў лет ні пе ры яд па-
вя ліч ва ец ца амаль на 40%, а ў па раў-
на нні з зім ні мі — у 2 ра зы. За 1 лет ні 
ме сяц вы раб ля ец ца 14-15 млн бу тэ лек 
мі не раль най і піт ной ва ды і на по яў. Перш 
за ўсё, у га ра чыя дні за па тра ба ва ная мі-
не раль ная і звы чай ная піт ная ва да, лі нія 
ва ды з роз ным сма кам. До ля ста лі цы ў 
аб' ёме рэа лі за цыі скла дае 30-35%.

На прад пры ем стве «Лід скае пі ва» ле-
там вы твор часць па вя ліч ва ец ца ў два 
ра зы, у па раў на нні з ін шы мі пе ры я да-
мі. На прык лад, у маі бы ло вы раб ле на 

2 млн літ раў пі ва і на по яў у па раў на нні з 
1 млн літ раў у сту дзе ні. Ле там спа жыў-
цам па да ба ец ца свет лае пі ва. Най больш 
за па тра ба ва ны лет ні на пой — гэ та зноў-
та кі квас, ме на ві та для гэ тай ка тэ го рыі 
вы раз на пра соч ва ец ца се зон насць: за 
тры лет нія ме ся цы аб' ёмы яго вы твор час-
ці па вя ліч ва юц ца ў 5 ра зоў, гэ та амаль 
50% ад га да вых про да жаў. Акра мя та го, 
за па тра ба ва ны і ін шыя са лод кія на поі 
прад пры ем ства. 23,5% вы раб ле на га пі ва 
пра да ец ца ў ганд лё вых сет ках Мін ска, 
пас ля яго на дру гім мес цы па рас паў сю-
джа нас ці — Гро дзен ская воб ласць, род-
ны рэ гі ён прад пры ем ства.

Урэш це зра зу ме ла, што, ка лі на ват 
прый дзец ца па бе гаць па вя лі кім го ра-
дзе пад га ра чым сон цам або ад па чыць 
до ма ці ў пар ку, мож на заў сё ды пад ма-
ца вац ца ха лод ны мі на по ямі бе ла рус кай 
вы твор час ці. А вы браць неш та асаб лі вае 
да па мо жа ваш густ.

Па вел СА ЛАЎ ЁЎ
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У БА РАЦЬ БЕ З ЛЕТ НЯЙ СМА ГАЙ

Кі раў нік ААТ «Грод нап рам буд» Аб дул ва габ 
Ва га баў (злева) уру чыў ге не раль на му 
да рэк та ру Гро дзен ска га мя са кам бі на та 
Ана то лю Гры шу ку сім ва ліч ны ключ ад 
но ва га цэ ха. Фо
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Ця пер усе вёс кі, у якіх ад сут ні чае ста-
цы я нар ная ганд лё вая сет ка, аб слу гоў-
ва юц ца аў та кра ма мі спа жыў ка а пе ра-
цыі тры ра зы на ты дзень, па ве да міў 
стар шы ня праў лен ня Бел ка ап са ю за 
Ва ле рый ІВА НОЎ на ўра чыс тым схо-
дзе, пры све ча ным Дню ка а пе ра цыі, 
які ад зна ча ец ца ў пер шую су бо ту 
лі пе ня. Толь кі ле тась ка а пе ра та ра мі 
бы ло на бы та 140 но вых аў та крам.

КАН КУ РЭН ЦЫЯ ПРЫ МУ СІЦЬ 
РАЗ ВІ ВАЦЬ ІН ТЭР НЭТ-ГАНДАЛЬ

Сён ня ай чын ным ка а пе ра та рам да во-
дзіц ца кан ку ры ра ваць з усі мі ганд лё вы мі 
ар га ні за цы я мі і буй ны мі сет ка мі, якія за 
апош нія га ды атры ма лі пры кмет нае раз віц-
цё. «Ця пер гэ та не толь кі ган даль, але і гра-
мад скае хар ча ван не, ака зан не па слуг», — 
ад зна чыў кі раў нік ве дам ства. Та му са юз 
ад кры вае но выя ганд лё выя пунк ты, ак ты-
ві зуе пра цу па вы на сным і вы яз ным ганд лі. 
Ця пер спа жыў ка а пе ра цыя ўдзель ні чае ў 
ганд лі ў мес цах ад па чын ку, на пля жах не 
толь кі ў ра ён ных цэнт рах, але і ў Мін ску. 
Усе за баў ляль ныя ме ра пры ем ствы, якія 
пра хо дзяць у ра ён ных і аб лас ных цэнт рах, 
так са ма аб слу гоў ва юц ца сіс тэ май.

Ва ле рый Іва ноў пры знаў ся, што кан ку-
ры ра ваць сён ня ня прос та. Сут насць кан-
ку рэн цыі за клю ча ец ца ў пра па ноў ван ні 
леп шых умоў, пры маль ных цэн і да стат ко-
ва га асар ты мен ту. Ме на ві та не вя лі кія цэ ны 
і якасць пра дук цыі ста нуць ты мі га лоў ны мі 
ко зы ра мі сіс тэ мы, якія Бел ка ап са юз пла нуе 
вы ка рыс тоў ваць у буй ных га ра дах у якас ці 
су час ных ме та даў ба раць бы за па куп ні ка.

Кі раў нік па ве да міў, што, акра мя раз віц-
ця сет кі ста цы я нар ных ганд лё вых аб' ек таў, 
Бел ка ап са юз збі ра ец ца ак тыў на асвой ваць 

но выя для ве дам ства на прам кі — пра па-
ноў ваць па слу гі за ка зу та ва раў праз ін тэр-
нэт і да стаў кі іх спа жыў цу на дом.

ПА БА БУ ЛІ НЫХ РЭ ЦЭП ТАХ
Ад ра зу на тра ці ну па вя лі ча ны вы пуск 

пра дук цыі па так зва ных «хат ніх» рэ цэп-
тах. Асноў ны ак цэнт у пе ра пра цоў цы са-
да ві ны і га род ні ны зроб ле ны на вы пуск 
кан сер ва ва най пра дук цыі з мак сі маль ным 
за ха ван нем пер ша па чат ко вых якас цяў пе-
ра пра ца ва най сы ра ві ны тра ды цый ны мі 
ме та да мі ква шан ня, ма чэн ня і са лен ня.

Ма дэр ні за цыя ў гэ тым спект ры вя ла ся 
та кім чы нам, каб не толькі па вя лі чыць аб'-
ёмы, але і за ха ваць на цы я наль ны ка ла рыт 
на шых пра дук таў. Толь кі ле тась вы раб-
ле на пра дук таў з мя са па на цы я наль ных 
рэ цэп тах 11,8 ты ся чы тон, што ў 1,5 ра за 
больш за ўзро вень 2009 го да. З мэ тай па-
ве лі чэн ня аб' ёмаў вы твор час ці пра дук цыі 
ква шан ня, са лен ня і ма чэн ня пра ве дзе на 
ра бо та па ма дэр ні за цыі і ўзбуй нен ні ква-
сіль на-за со лач ных цэ хаў.

Сфар мі ра ва ная ў на сель ніц тва ўстой-
лі вая дум ка аб на ту раль нас ці і эка ла гіч-
нас ці пра дук цыі, што вы пус ка ец ца ка а-
пе ра та ра мі, аба вяз вае гэ тую га лі ну да 
па ве лі чэн ня аб' ёмаў вы твор час ці тра ды-
цый ны мі ме та да мі, асаб лі ва ў хле ба пя-
чэн ні, мя са пе ра пра цоў цы, пе ра пра цоў цы 
пло да а га род нін най і дзі ка рос лай сы ра ві-
ны, упэў не ны Ва ле рый Іва ноў.

ЗА ТА ВА РЫЦ ЦА НА ПОЎ НІ ЦУ
Ця пер спа жы вец кая ка а пе ра цыя за-

бяс печ вае што га до вы рост за ку пак у на-
сель ніц тва ліш каў сель ска гас па дар чай і 
дзі ка рос лай пра дук цыі. «На ша асноў ная 
мэ та — за ку піць усю пра дук цыю, якую 
нам га то вы пра даць, пе ра пра ца ваць яе і 

рэа лі за ваць», — ад зна чыў Ва ле рый Іва-
ноў. Ён кан ста та ваў, што ле тась за зда-
дзе ную пра дук цыю на сель ніц тва атры-
ма ла 1,4 трлн руб лёў. Пры гэ тым бы лі 
за куп ле ны рэ корд ныя аб' ёмы па та кіх 
ві дах пра дук цыі, як агур кі і морк ва.

«Для мак сі маль на га асва ен ня ліш каў 
пры ма юц ца ме ры па свое ча со вым ін фар-
ма ван ні на сель ніц тва аб па тра ба ван нях да 
якас ці пра дук цыі, за ку пач ных цэ нах і мес-
цах раз мя шчэн ня пры ём ных пунк таў», — 
па ве да міў стар шы ня Бел ка ап са ю за. Сён ня 
ў лю дзей за куп ля ец ца больш за 30 ві даў 
сель гас пра дук цыі і сы ра ві ны. Сё ле та ўжо 
па чаў ся ма са вы се зон на рых то вак. Асноў ны 
ўпор бу дзе зроб ле ны на мак сі маль ны ахоп 
на рых тоў шчы ка мі не толь кі на се ле ных пунк-
таў, але і мес цаў ма са ва га збо ру і рэа лі за цыі 
сель ска гас па дар чай і дзі ка рос лай пра дук цыі, 
а так са ма на вы ка ры стан не гнут кай стра тэ гіі 
пры фар мі ра ван ні за ку пач ных кош таў.

РАЗ ВІ ВАЦЬ СВАЁ
У сіс тэ ме спа жыў ка а пе ра цыі пра цу-

юць сён ня больш за 9 ты сяч аб' ек таў роз-
ніч най ганд лё вай сет кі. До ля ай чын ных 
та ва раў у кра мах Бел ка ап са ю за скла дае 
93%. Толь кі ле тась у сіс тэ ме спа жыў ка-
а пе ра цыі бы ло ад кры та 26 крам ганд лё-
вай пло шчай 500 кв.м і больш, уве дзе на 
ў экс плу а та цыю 78 ма га зі наў кро ка вай 
да ступ нас ці і 37 спе цы я лі за ва ных крам 
не хар чо вых та ва раў. Ва ле рый Іва ноў 
упэў не ны, што Бел ка ап са юз ро біць усё 
маг чы мае не толь кі для за бес пя чэн ня 
на сель ніц тва га ра доў і вё сак шы ро кім 
асар ты мен там та ва раў і па слуг, але і 
пра да стаў ляе пра цоў ныя мес цы жы ха-
рам на шай кра і ны, а так са ма па ляп шае 
ўзро вень на ша га жыц ця.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

НА СТАЛЬ ГІЯ 
ПА ХАТ НЯЙ КАЎ БАС ЦЫ...

У се зон на рых то вак ка а пе ра та ры па ча лі 
вы ка рыс тоў ваць гнут кую стра тэ гію за ку пач ных цэн


