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ЭКАНАМІКС

19 красавіка 2016 г.

 Экспартныя перспектывы

ООО «Центр эксперт-услуг» (Организатор аукциона)
проводит повторный открытый аукцион по продаже:

ОДНОЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО
ЗДАНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ

ЗНАЙСЦІ ЗАМЕЖНАГА ПАКУПНІКА

(здания неустановленного назначения)
с инвентарным номером 350/С-135708,
общей площадью диспетчерской – 8,4 кв.м
(составные части: мастерская площадью застройки – 66 кв.м,
металлические ворота),
расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Комсомольская, 3а,
на земельном участке площадью 0,0111 га,
предоставленном на праве аренды сроком по 07.04.2019 г.

Айчынным прадпрыемствам патрэбна маркетынгавая падтрымка
Каб палепшыць нашы экспартныя паказчыкі, трэба, перш за
ўсё, вырашыць шэраг праблем
у міжрэгіянальным супрацоўніцтве. Такую думку падчас
«круглага стала», што прайшоў у Нацыянальным цэнтры
маркетынгу і кан'юнктуры цэн,
выказаў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Уладзіслаў ШЧЭПАЎ,
намеснік старшыні Пастаяннай
камісіі па эканамічнай палітыцы. Падчас мерапрыемства
былі разгледжаны вынікі грамадскага абмеркавання праекта Нацыянальнай праграмы
падтрымкі і развіцця экспарту
на 2016—2020 гады.
«Рознымі метадамі ў суседняй краіне
рэгулюецца аказанне дзяржаўнай падтрымкі і доступ замежных вытворцаў на
рынак Расіі, — адзначыў парламентарый. — Пад рэгуляванне падпадаюць і
пастаўкі з Беларусі. Гэта тычыцца і ваенна-тэхнічнай прадукцыі, і прадукцыі
сельгасмашынабудавання. Таму, мне
здаецца, той блок, які тычыцца вырашэння пытанняў міжрэгіянальнага супрацоўніцтва і ўвогуле пытанняў працы
нашых экспарцёраў на рынку Еўразійскага эканамічнага саюза, патрабуе вельмі
дэтальнай прапрацоўкі. Інакш як бы ні
біліся нашы прадпрыемствы над якасцю
і цаной, пытанні па фінансаванні рэалізацыі нашай тэхнікі на тэрыторыі Расійскай
Федэрацыі застануцца — да таго часу,

пакуль на самым высокім узроўні не будуць дадзены адпаведныя даручэнні. Мы
працуем у няроўных умовах».
Па словах Уладзіслава Шчэпава, ёсць
таксама звароты з Алтайскага края, з шэрагу іншых расійскіх рэгіёнаў па развіцці
шоу-румаў, сэрвіснага забеспячэння нашай тэхнікі. «Але гэта, безумоўна, пытанні, звязаныя з грашыма, — звярнуў увагу
прадстаўнік парламента. — Зразумела,
што экспарт патрабуе фінансавання, таму калі ў праграме напісана, што яна не
запатрабуе дадатковых выдаткаў з рэспубліканскага бюджэту, з іншых бюджэтаў, то гэта, відаць, не зусім правільна.
Патрэбна закласці нейкія крыніцы».
Дэпутат таксама звярнуў увагу, што з
праграмы развіцця экспарту «выпадаюць»
свабодныя эканамічныя зоны. «Гэта ж велізарны суб'ект інфраструктуры! — заявіў

ПРАТЭРМІНАВАНЫЯ
ПРАДУКТЫ
СТАНОВЯЦЦА ЭНЕРГІЯЙ
На Брэсцкім смеццеперапрацоўчым заводзе пачалі
атрымліваць дадатковую энергію з прадуктаў, у якіх
скончыўся тэрмін прыдатнасці. Цяпер на завод прывозяць каўбасы, паўфабрыкаты, агародніну і садавіну
супермаркеты, таксама астаткі ежы дастаўляюць з
рэстаранаў і іншых прадпрыемстваў грамадскага харчавання.
Раней гэтыя арганічныя адходы выкідвалі проста на звалку, цяпер іх разам з іншымі гарадскімі бытавымі адходамі
ператвараюць у біягаз. Для гэтага астаткі прадуктаў змяшчаюць у спецыяльныя ёмістасці, дзе яны бродзяць прыкладна
тры тыдні. Потым атрыманы газ ачышчаюць і спальваюць у
міні-ТЭЦ. Выпрацаваная такім чынам электраэнергія паступае ў гарадскія сеткі.
Паводле інфармацыі начальніка аддзела смеццеперапрацоўчага завода Наталлі ТРЫФАНАВАЙ, летась
было перапрацавана 16 тысяч тон арганічных адходаў. З
іх дзве з паловай тысячы тон паступіла ад юрыдычных
асоб: прадпрыемстваў гандлю і грамадскага харчавання.
Спецыялісты падлічылі, што электраэнергіяй, атрыманай з
біягазу, можна забяспечыць каля дзвюх тысяч прыватных
дамоў. Выпрацоўку гэтага віду паліва на заводзе плануюць
павялічваць.
Святлана ЯСКЕВІЧ. yackevich@zviazda.by

Уладзіслаў Шчэпаў. — На маю думку, мы мала надаём увагі суб'ектам
падтрымкі экспарту, якія знаходзяцца на тэрыторыі нашай краіны. Напрыклад, свабодным эканамічным
зонам. Сапраўды, ёсць парк «Вялікі
Камень», Парк высокіх тэхналогій.
Але ж ёсць яшчэ вышэйшыя навуковыя ўстановы, якія ажыццяўляюць
экспарт адукацыйных паслуг за межы Рэспублікі Беларусь».
Падчас «круглага стала» намеснік дырэктара дэпартамента
знеш не эка на міч най дзей нас ці
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў
Руслан ЕСІН праінфармаваў прысутных аб тых прапановах, якія
паступілі падчас грамадскага абмеркавання праекта Нацыянальнай праграмы
падтрымкі і развіцця экспарту на наступную пяцігодку. У сваю чаргу ўдзельнікі
сустрэчы станоўча ацанілі дапрацаваны
праект гэтага дакумента. Пры гэтым
яны асабліва адзначылі мэтазгоднасць
развіцця асобных яго палажэнняў, якія
тычацца пашырэння інфармацыйнай і
маркетынгавай падтрымкі, што аказваецца беларускім экспарцёрам. Важным,
па словах выступоўцаў, з'яўляецца і ўдасканаленне сістэмы ўзаемадзеяння ў гэтай сферы паміж дзяржаўнымі органамі,
арганізацыямі і прадпрыемствамі, якія
адказваюць за напрамак.
Надзея ЮШКЕВІЧ.



 Дыялог бізнесаў

Бліжэй да рынку Пакістана
Беларусь наведала дэлегацыя з Пакістана на чале з міністрам прамысловасці і вытворчасцяў Ханам ЖАТОЕМ.
У праграме дзелавога візіту было азнаямленне з шэрагам
найбуйнейшых прадпрыемстваў краіны: «МТЗ», «Аграмаш»,
«Белшына», «Атлант», «МАЗ», «Амкадор», «БелАЗ». Дэлегаты ўжо зацікавіліся беларускімі трактарамі, самазваламі,
аэрадромнай тэхнікай.
Як адзначыў Хан Жатой, беларуская тэхніка вельмі папулярная ў Пакістане і збіраецца
там ужо апошнія 30 гадоў. Паводле яго слоў, у супрацоўніцтва двух бакоў сёння ёсць усе
перспектывы для дасягнення тавараабароту ў 1 млрд долараў,
таму яго неабходна працягваць
і ўмацоўваць. Акрамя таго, падкрэсліў міністр, дзякуючы будаўніцтву кітайска-пакістанскага
калідора грузавая і будаўнічая
тэхніка з Беларусі можа стаць
яшчэ больш запатрабаванай. У
перспектыве ў Пакістане стане
магчымым збіраць прадукцыю

 Май на ўвазе

не толькі для мясцовага рынку,
але і для трэціх краін: з'явіцца
выхад на рынкі Сярэдняга і Блізкага Усходу. Пасля стварэння кітайска-пакістанскага калідора
з'явіцца выхад у Паўднёва-Усходнюю Азію і Афрыку.
Міністр прамысловасці і вытворчасцяў Пакістана таксама
расказаў, што падчас візіту ўжо
адбылася сустрэча з міністрам
аховы здароўя Беларусі Васілём
Жарко, дзе абмяркоўвалася супрацоўніцтва ў сферы фармацэўтыкі.
Ілья КРЫЖЭВІЧ.

Тел.: 8 0232 21 21 61, + 375 29 685 49 86.
E-mail: 6854986@standard.by.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ОАО «КОБРИНСКИЙ РКБО»
Номер
лота

Начальная
цена без НДС,
руб.

Предмет торгов

Размер
задатка,
руб.

Капитальное строение
(инв. №123/С-25219) –
здание административное,
пл. 375,7 м2,
Лот №1
1 366 971 000 136 697 100
расположенное на земельном
участке с кадастровым
номером 124350100001001461,
пл. 0,0921 га
Местонахождение
Брестская обл., Кобринский р-н,
объекта
г. Кобрин, ул. Замковая, 7
Продавец
ОАО «Кобринский РКБО»
(Балансодержатель)
РУП «Жилкоммунтехника»
Организатор
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
торгов
Брестское областное управление
Срок заключения
В течение 20 рабочих дней с момента
договора
подписания протокола о результатах аукциона
купли-продажи
В соответствии с заключенным договором
Условия оплаты
купли-продажи
Номер р/с
р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной
для перечисления
дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк»
задатка
по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509

krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

Аукцион состоится 20 мая 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Брест,
ул. Наганова, 10-325 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация».
Сведения о документах, которые необходимо предоставить
для участия в аукционных торгах, можно узнать у организатора
аукционных торгов по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 19 мая 2016 г. до 17.00.

ДОПОЛНЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО «Барановичский молочный комбинат»,

ЭЛЕКТРАМАГНІТНЫЯ
ПЕРАШКОДЫ
Чаму свяцільнікі некаторых фірмаў забаранілі прадаваць
Сёлета ўжо выдадзена чатыры прадпісанні аб забароне
ўвозу і абарачэння на рынку рэспублікі люмінесцэнтных
і святлодыёдных свяцільнікаў кітайскай і расійскай вытворчасці па прычыне іх неадпаведнасці патрабаванням
электрамагнітнай сумяшчальнасці, устаноўленых у тэхнічным рэгламенце Мытнага саюза «Электрамагнітная
сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».
Так, па выніках выпрабаванняў асобных мадэляў свяцільнікаў гандлёвых марак
«Нордкліфф», EKF, «Ксенан»
устаноўлена, што электрамагнітныя перашкоды ад іх перавышалі дапушчальную норму
больш як на 20%. У прэс-службе Дзяржстандарта адзначаюць, што выкарыстанне такіх
прыбораў можа адмоўна адбіцца на функцыянаванні іншага абсталявання, падключана-

yushkevich@zviazda.by

Начальная цена – 150 003 000 бел. рублей с НДС.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Задаток – 10 000 000 бел. рублей.
Задаток перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на
расчетный счет 3012403517013 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400 г. Гомель,
МФО 153001749, УНП 491058984, получатель платежа ООО «Центр экспертуслуг», назначение платежа: задаток для участия в аукционе согласно
извещению в газете «Звязда» от 19.04.2016 г.
Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, порядок
проведения аукциона и оформления его результатов, дополнительная информация об Объекте аукциона размещены на сайте standard.by.
Переход права аренды на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Участник, ставший победителем аукциона или единственным участником аукциона, который согласится приобрести предмет аукциона по
начальной цене продажи, увеличенной на 5%, обязан: в течение 5 (пяти)
рабочих дней после подписания в день проведения аукциона протокола
о результатах аукциона возместить затраты Продавца на организацию и
проведение аукциона (расходы на публикацию обязательных извещений
и рекламных материалов). Размер такого возмещения не должен превышать суммы фактических затрат на организацию и проведение аукциона, а также включать затраты по ранее проведенным нерезультативным,
несостоявшимся аукционам, в случае повторного выставления объекта
на торги и определяется на основании представленных Организатором
аукциона документов; в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания в
день проведения аукциона протокола о результатах аукциона заключить с
Продавцом договор купли-продажи объекта недвижимости (далее договор
купли-продажи); произвести оплату в сроки, установленные договором
купли-продажи; если в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядку
оплаты за объект недвижимости, в течение 30 (тридцати) календарных
дней после подписания договора купли-продажи, произвести оплату за
объект недвижимости.
Аукцион состоится 18 мая 2016 г. в 11.00 по адресу: 246028, г. Гомель,
ул. Старочерниговская, 7а. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 16 мая 2016 г. до 16.00 по указанному
адресу.

га да сеткі, пагоршыць якасць
работы прыёмных і перадавальных прылад, кантрольнавымяральнай апаратуры, прывесці да збою іх паказанняў,
што стварае рызыкі для жыцця
і здароўя спажыўцоў.
«У свяцільніках гандлёвых
марак EKF, «Ксенан» не забяспечваўся неабходны ўзровень абароны ад уздзеяння
электрычнага току. Для ўнутранага мантажу гэтых мадэляў

свяцільнікаў выкарыстоўваліся
занадта тонкія правады. Матэрыял корпуса (патрона) быў у
2,5 раза менш устойлівы да
нагрэву, чым гэта дапускаецца патрабаваннямі. Прымяненне такіх камплек туючых
вырабаў і матэрыялаў небяспечнае ўзнікненнем пажаранебяспечных сітуацый пры перагрузках у сетцы, аварыйных
рэжымах і адмовах», — падкрэслілі ў прэс-службе Дзяржстандарта.
Устаноўлена таксама, што
свяцільнікі «Ксенан» не адпавядаюць патрабаванням бяспекі па стойкасці да ўзгарання і па абароне ад паражэння
электрычным токам.
Дар'я ШОЦІК.

размещенное в газете «Звязда» №58 (28168) от 30.03.2016 г.
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности
4. Доля государства в уставном фонде эмитента – 10,69%, в том числе коммунальная (областная) – 10,69%
5-6. Информация о дивидендах и акциях
Показатель

Количество акционеров, всего
в том числе: юридических лиц
в том числе: физических лиц
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции имуществом общества
Количество простых акций, находящихся на балансе общества
7,8. Отдельные финансовые результаты
Показатель

Ед. изм.

За 2015 год

За 2014 год

лиц
лиц
лиц
млн руб.
млн руб.
руб.
руб.
тысяч рублей
штук

1 607
22
1 585
1 504.36
1 504.36
5 589.80
5 589.80
1547.59
0

1 607
22
1 585
6 316.17
6 316.17
23 469.30
23 469.30
1 478.10
0

Ед. изм.

2015 г.

2014 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
млн руб.
746 455
689 326
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг,
млн руб.
715 531
608 020
управленческие расходы; расходы на реализацию
Прибыль (убыток) до налогооблажения, всего
млн руб.
25 045
78 807
в т.ч.: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг
млн руб.
30 924
81 306
в т.ч.: прочие доходы и расходы по текущей деятельности
млн руб.
-6 917
-4 928
в т.ч.: прибыль (убыток) от инвестиционной, финанасовой и иной деятельности
млн руб.
1 038
2 429
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов;
изменение отложенных налоговых обязательств;
млн руб.
5 683
13 787
прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)
млн руб.
19 362
65 020
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
млн руб.
192 744
175 806
Долгосрочная дебиторская задолженность
млн руб.
Долгосрочные обязательства
млн руб.
7 734
21 015
Среднесписочная численность работающих
человек
476
499
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от
реализации товаров, продукции, работ, услуг: производство молока и молочных продуктов 710800 млн рублей (95.2%).
В том числе сухие молочные продукты – 213753 млн. рублей (30%). Сыры и творог 198740 млн. рублей (28%).
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за
отчетный год: 28 марта 2016 г.
15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: собрание акционеров утвердил: регламент работы
общества 24.03.2010 г.; положение об аффилированных лицах 25.05.2008 г.
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