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Час збі раць «ка мя ні»
С. К. — Ка лі я ак тыў на на-

вед ваў вёску і пі саў аб праб-
ле мах яе жыхароў, стар шы ні 
кал га саў рас па вя да лі пра 
за меж ні каў, якія пры яз джа-
лі да іх пра ца ваць. Лю дзі з 
Ка зах ста на, Ра сіі, Укра і ны і 
на ват Мал до вы еха лі сю ды ў 
той час цэ лы мі сем' я мі. Пра-
ца ва лі доб ра, за што і атрым-
лі ва лі ў ка ры стан не да во лі 
пры маль нае жыл лё.

У. К. — А на шы, так бы мо віць, ай чын-
ныя ра бот ні кі ку ды па дзе лі ся?

С. К. — Мяс цо выя тал ко выя хлоп цы 
і дзяў ча ты па цяг ну лі ся па леп шую до лю 
ў га ра ды, а тыя, ка му і гэ та бы ло не па-
трэб на, спі ва лі ся... Я ха чу ска заць, што 
та ды на зям лі за ра біць доб рыя гро шы 
бы ло ўво гу ле не маг чы ма. Сён ня сі ту а-
цыя змя ні ла ся: па бу да ва ны су час ныя 
пе ра пра цоў чыя комп лек сы, па вя лі ча ны 
за ку пач ныя цэ ны на сель гас пра дук цыю. 
Мож на сён ня «пад няц ца» на зям лі. Праб-
ле ма не да хо пу пра цоў ных кад раў ця пер 
за ха пі ла га ра ды ў не мен шай сту пе ні.

У. К. — Неш та я вас не ра зу мею. Са мі 
ж ка жа це, што з вё сак мо ладзь збя гае ў 
га ра ды. Коль кі іх, бы лых вяс коў цаў, на-
ву ча ец ца ва ўні вер сі тэ тах і ка ле джах. 
Аду ка цый ная «ма шы на» вы дае на-га ра 
вя лі кую коль касць спе цы я ліс таў у са мых 
роз ных сфе рах. Сіс тэ му аба вяз ко ва га 
раз мер ка ван ня сту дэн таў-бюд жэт ні каў 
ні хто не ад мя няў...

С. К. — Так, лю дзей з вы шэй шай аду-
ка цы яй у нас ха пае. Але дзе яны ця пер, 
гэ тыя спе цы я ліс ты? Да вай па раз ва жа ем 
ра зам. Год та му пры ха пі ла мя не моц на: 
ка мя ні ў ныр ках за ша вя лі лі ся. Вось та ды 
я да ве даў ся, якія чэр гі бы ва юць у па лі клі-
ні ках ме на ві та да вуз кіх спе цы я ліс таў. Ра-
ён вя лі кі, па лі клі ні ка су час ная, а ўро ла гаў 
ча мусь ці не ха пае. Мой док тар та ды мне 
ад крыў во чы на гэ тую праб ле му: ака за-
ла ся, што перс пек тыў ная мо ладзь (і не 
толь кі) праз пэў ны час аба вяз ко вай прак-
ты кі ак тыў на шу кае пра цу за мя жой. Хто 
не вель мі сяб руе з за меж ны мі мо ва мі, 
на кі роў ва ец ца ў Ра сію. Больш «пра су ну-
тыя» — у кра і ны За ход няй Еў ро пы. Ка лі 
так пой дзе да лей, хто вы ле чыць мае ці 
яшчэ чые-не будзь «ка мя ніс тыя» ныр кі?

У. К. — Эх, па мя таю, які вы зя лё ны 
та ды бы лі... Вя до ма, што дак та ры па трэб-
ны. Ад нак са мі па ду май це, чым вы клі ка-
ны та кія па во дзі ны ква лі фі ка ва ных спе-
цы я ліс таў. Яны хо чуць атрым лі-
ваць ад па вед ную сва ёй пра цы 
апла ту, жыць не ад «па луч кі 
да па луч кі», а больш спа кой на. 
Па га дзі це ся, што 2,5 міль ё на 
заробку маладога ўра ча-тэ ра-
пеў та не вель мі пры ваб лі ва юць. 
Атры маў шы па трэб ны во пыт, мо-
ладзь імк нец ца ту ды, дзе ёсць 
перс пек ты ва і гро шы. За ідэю 
не ўсе га то вы пра ца ваць. Ха ця 
я та кую па зі цыю па дзя ляю толь-
кі част ко ва. Да тых, хто за над та 
імк нец ца за мя жу, у мя не заў-
сё ды ёсць пы тан не: кім вы там 
бу дзе це? Дзе сяць разоў трэ ба 
па ду маць, ці змо жа це вы ад чу-
ваць ся бе ў ін шай кра і не як до ма. 
Пе ра ехаў шы ў Гер ма нію, хут чэй 
за ўсё, вы не ста не це нем цам, 
а толь кі бе ла ру сам у Гер ма ніі. 
Ве даю я ад ну ка бе ту, якая вый-
шла за муж за аў стрый ца 30 га-
доў та му. Да гэ туль там і жы ве. 
Ад нак не мае пра ва ні на пен сію, 
ні на нар маль нае ме ды цын скае 
аб слу гоў ван не — бо эміг рант ка. 
Яе да рос лы сын знай шоў са бе 
ня вес ту на ра дзі ме і вяр нуў ся 

ту ды, дзе не ка лі жы ла жан чы на. А са ма 
яна вяр нуц ца не мо жа: му жа ка хае і яго 
не па кі не.

С. К. — Ну ты, Ула дзі гар (Ула дзі слаў 
Іга ра віч. — Аўт.), і ідэй ны! Су час ная 
мо ладзь больш сме лая і на конт гра ма-
дзян ства ды на цы я наль нас ці асаб лі ва не 
за тлум ля ец ца. Мне зда ец ца, што спе цы-
я ліс таў да ра дзі мы трэ ба ней кі мі ін шы мі 
«пер ні ка мі» за ах воч ваць.

Гро шай шмат 
не бы вае?

У. К. — Трэ ба... Хто ж спра ча ец ца? 
Але мне зда ец ца, што з'яз джаць заў сё-
ды бу дуць. Не ўсе, але бу дуць. Асаб лі ва 
ця пер, ка лі ў нас Мыт ны са юз з Ра сі яй 
і Ка зах ста нам. У ме жах Адзі най эка на-
міч най пра сто ры бе ла ру сы ма юць пра ва 
на роў ных прэ тэн да ваць на пра цоў ныя 
мес цы ў гэ тых кра і нах, як і іх гра ма дзя не 
ў нас. Ад на знач на ска заць, доб ра гэ та 
ці дрэн на, цяж ка: з ад на го бо ку, на шы 
ра бот ні кі едуць пра ца ваць на чу жую эка-
но мі ку, а з ін ша га — яны па ляп ша юць 
пла цеж ны ба ланс кра і ны гра шо вы мі пе-
ра во да мі на ра дзі му (гэ та сот ні міль ё наў 
до ла раў). Га лоў нае, каб лю дзі ўлад коў ва-
лі ся афі цый на і ме лі ха ця б мі ні маль ныя 
са цы яль ныя га ран тыі.

С. К. — Тут я з та бою згод ны. У мя не 
на ма лой ра дзі ме ў Ля ха ві чах шмат сяб-
роў вах та вым ме та дам у Ра сіі сур' ёз ныя 
гро шы за раб ля юць. У іх там цэ лая бры-
га да ў Сур гут ез дзіць на наф та зда бы чу. 
Па іх спе цы яль нас ці ў Бе ла ру сі ад па вед-
ную пра цу амаль не зной дзеш. У гэ тым 
вы пад ку і са ма дзяр жа ва пэў ны да ход 
ад та ко га пра ца ўлад ка ван ня мае. Больш 
за тое, на ша су сед ка пла ціць доб ра не 
толь кі ў сфе ры наф ты і га зу. Ра сія мае 
вост рую па трэ бу і ў бу даў ні ках. На шы 
трэс ты ча сам вель мі «смач ныя» за мо-
вы атрым лі ва юць. Ад нак з бу даў ні ка мі 

ёсць пы тан ні. Не каль кі га доў та му ўзнік-
ла праб ле ма, ка лі на шы спе цы я ліс ты 
ма са ва па ча лі ез дзіць у Маск ву і Пі цер 
«ша баш ні ка мі». Са цы яль ных га ран тый 
«шэ рае» пра ца ўлад ка ван не не пра ду-
гледж вае. Ды і за роб кі ў гэ тым вы пад ку 
не та кія вя лі кія. А мы з-за гэ та га атры-
ма лі вост ры дэ фі цыт ра бо чых кад раў на 
сва іх будп ля цоў ках.

У. К. — Я пра гэ та так са ма чуў. Ад нак 
бу ду юць у нас усё роў на шмат — зна чыць, 
нех та прый шоў на воль ныя мес цы?

С. К. — На воль ныя мес цы лепш 
сва іх ма ла дых пад рых тоў ваць, але на-
са мрэч гэ та хут ка не атрым лі ва ец ца. 
Та ды ры нак рэ агуе амаль ім гнен на: да 
нас трап ля юць ра бот ні кі з-за мя жы. Я 
тут знай шоў ста тыс ты ку Дэ парт амен та 
па гра ма дзян стве і міг ра цыі, згод на з 
якой больш за 8,5 ты ся чы эміг ран таў 
пра цу юць у нас па ра бо чых спе цы яль-
нас цях. Пры нам сі гэ та звест кі толь кі 
за 9 ме ся цаў мі ну ла га го да. Больш за 
ўсё та кіх ра бот ні каў пры еха ла да нас 
ле тась з Укра і ны (3516), Кі тая (1533), 
Тур цыі (735),Уз бе кі ста на (706), Літ вы 
(485), Мал до вы (270), В'ет на ма (265) і 
ін шых кра ін. Дзіў на: а лі тоў цы тут што 
за бы ліся — ім у Еў ра са ю зе дрэн на пла-
цяць, ці што?

У. К. — Я ду маю, што ні чо га дзіў на-
га ў гэ тым ня ма. Мно гія лі тоў цы бы лі б 
не су праць пра ца ваць тут. Ка жу так, бо, 
бы ва ю чы ў Літ ве, чую ад іх аб праб ле-
мах з пра ца ўлад ка ван нем, вы со кіх ка-
му наль ных пла ця жах. Сва іх будп ля цо вак 
там вель мі ма ла, а кан ку рэн цыя ў ін шых 
кра і нах Еў ра са ю за знач на боль шая. Але 
та кое тлу ма чэн не на ўрад ці па ды хо дзіць 
для кі тай скіх і ту рэц кіх ра бо чых. Яны сю-
ды ма са ва едуць, бо ме на ві та гэ тыя кра-
і ны ма юць на на шым рын ку сур' ёз ныя 
доў га тэр мі но выя пра ек ты. Ра зам з за-
меж ны мі ін вес ты цы я мі сю ды пе ра ця кае 
і ра бо чая сі ла.

Слу хай це, а там у вас ня-
ма ліч баў на конт на шых гра-
ма дзян, якія вы яз джа юць за 
мя жу?

С. К. — Вя до ма, ёсць. Па 
мі ну лым го дзе ма ем больш 
за 5 ты сяч міг ран таў. 4254 
з іх — шу ка юць леп шай до лі 
ў Ра сіі. Гэ та і кі раў ні кі (15), і 
ква лі фі ка ва ныя ра бо чыя ды 
спе цы я ліс ты (606), і ра бот ні кі 
сфе ры аб слу гоў ван ня (746), 
і ра бот ні кі сель скай гас па-

дар кі (137), і ра бо чыя (2765) — больш за 
ўсё. На шы спе цы я ліс ты (21) і ра бот ні кі 
сель скай гас па дар кі (152) ка рыс та юц ца 
доб рым по пы там і ў Гер ма ніі, а ра бот ні кі 
сфе ры аб слу гоў ван ня — у ЗША (289).

Маз га вы штурм
У. К. — Вось і даб ра лі ся да са ма га 

га лоў на га ў на шай раз мо ве. Вы мы ван не 
«маз гоў» і рабочых рук  — гэ та рэ аль ная 
праб ле ма, а не пус тыя стра хі. Пры ве дзе-
ныя ва мі ліч бы — толь кі афі цый ная ста-
тыс ты ка. На са мрэч сі ту а цыя мо жа быць 
знач на гор шай.

С. К. — Гэта перш за ўсё тычыцца 
пра гра міс таў і ін шых «ба та ні каў», якім 
за мя жой абя ца юць са праў ды вя лі кія 
гро шы. Аднак сён ня на праб ле мы та кой 
перс пек тыў най мо ла дзі  і наша дзяр жа-
ва па ча ла звяр таць ува гу. Акра мя та-
го, што яны мо гуць ця пер атрым лі ваць 
доб рыя гро шы на ра дзі ме, ім сур' ёз на 
да па ма га юць і з жыл лём. У ста лі цы для 
та кіх ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў уз-
вод зяц ца су час ныя арэнд ныя да мы. Уво-
сень за ся лі лі пер шыя та кія новабудоўлі 
на тэ ры то рыі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій. 
Да рэ чы, мэр Мін ска па абя цаў, што бу-
даў ніц тва арэнд на га жыл ля для на ву ко-
вай і твор чай ін тэ лі ген цыі бу дзе пра цяг-
вац ца. Ён меў на ўва зе жы лы квар тал 
«Ма гістр», у якім атры ма юць ква тэ ры 
су пра цоў ні кі ўні вер сі тэ таў і Ака дэ міі на-
вук, дзея чы куль ту ры. Уся го ў жы лым 
комп лек се «Ма гістр» бу дзе па бу да ва-
на амаль 100 ты сяч квад рат ных мет раў 
арэнд на га жыл ля.

У. К. — Ні што са бе! Зайз дро шчу я гэ-
тым «га ла вас ці кам». Яны, на коль кі мне 
вя до ма, за двух па ка ё вую ква тэ ру пла-
цяць ка ля 200 до ла раў. Пры гэ тым ся род 
пры ват ных ква тэр у Мін ску та кіх цэн не 
су стрэ неш — не менш за 400 «зя лё ных». 
Ад нак што ра біць ас тат нім — ура чам, на-
стаў ні кам і ін шым ра бот ні кам бюд жэт най 

сфе ры? Яны, мо жа быць, і не да-
юць кра і не экс пар ту і вы со кіх пры-
быт каў, але па трэб ны не менш...

С. К. — Слуш нае пы тан не. 
Та му, на мой по гляд, у най блі-
жэй шай бу ду чы ні яго прый дзец-
ца апе ра тыў на вы ра шаць га рад-
скім ула дам. Але для та го, каб 
лю дзі за ста ва лі ся до ма, ма ла 
толь кі гро шай і пры ві ле яў. Не-
аб ход на вы хоў ваць са ма свя до-
масць кож на га як част кі адзі най 
на цыі. А для гэ та га трэ ба ўжо 
неш та ін шае: мо ва, тра ды цыі, 
куль ту ра — усё тое, што пры-
вяз вае мац ней, чым сквар ка і 
дах над га ла вой.

У. К. — Вы ха ван не, вя до-
ма, аба вяз ко ва па трэб на. Ад-
нак толь кі жа дан не і імк нен не 
са міх лю дзей дасць плён. Ка лі 
ча ла век бу дзе ра зу мець, што 
кра і на без яго не змо жа, ка лі за 
мя жу не бу дзе пус каць сэр ца, 
та ды і вы пра віц ца сі ту а цыя... 
Кас ма па літ па тры ё там быць не 
мо жа.

Сяр гей КУР КАЧ,
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Раз мо вы на кух ніРаз мо вы на кух ні  ��

ЭРА КАС МА ПА ЛІТ АЎ?
Адзін з на шых чы та чоў пад пер шай пуб лі ка цы яй 
«Раз моў...» па кі нуў змяс тоў ны ка мен та рый. 
Ся род ін ша га муж чы на пад ні кам «Гаў ры ла» 
за даў пы тан не: «А «сла бо» па спра чац ца 
аб са праў ды праб лем ных пы тан нях? 
Сён ня боль шасць ма ла дых 
перс пек тыў ных спе цы я ліс таў ма са ва «ўця кае» 
ў Ра сію ці на За хад. А хто тут за ста нец ца?» 
Тэ ма і нас за ча пі ла, тым больш 
у кож на га быў свой улас ны до свед на гэ ты конт. 
Та му гу тар ка бу дзе сур' ёз най.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Спа дар Пра ста лу паў па ве да міў 
нам, што ў снеж ні на зі раў ся амаль 
мёрт вы се зон рын ку, ка лі клі ен-
та мі бы ло на бы та толь кі ка ля 800 
аб' ек таў жыл лё вай не ру хо мас ці. 
Спе цы я ліс ты праг на зу юць, што ў 
сту дзе ні ак тыў насць па тэн цы яль-
ных па куп ні коў ста не яшчэ мен шай 
па пры чы не ма са вых свят.

Пра па но ва пра цяг вае 
па вя ліч вац ца

Спе цы я ліс ты рын ку кан ста ту-
юць, што за апош нія не каль кі ме-
ся цаў коль касць ва ры ян таў пра па-
но вы па вя лі чы ла ся пры клад на на 
30%. У пер шую чар гу па вя лі чы ла ся 
до ля не вель мі лік від на га жыл ля. 
Толь кі ў цэнт раль ным ста ліч ным ка-
та ло гу ін фар ма цый на-ана лі тыч на-
га вы дан ня «Не ру хо масць Бе ла ру-
сі» пры сут ні чае ка ля 90 ва ры ян таў 
па про да жы асоб ных па ко яў і до ляў 
у ква тэ рах. Мі ні маль ны цэн нік та кіх 
жы лых «ку точ каў» па чы на ец ца з 
17-18 ты сяч, а ся рэд ні кошт больш-
менш сур' ёз ных па ко яў скла дае 27-
35 ты сяч до ла раў.

Да во лі шмат на рын ку ў сту дзе-
ні ста ла і ад на па ка ё вых ква тэр. 
Толь кі за апош нія тры тыд ні цэн нік 
са праў ды ма лень кіх ква тэр па тан-
неў на 3-4 ты ся чы до ла раў. Ця пер 
не зу сім якас нае па доб нае жыл лё 
пра да ец ца за 51-55 ты сяч до ла раў. 
У ка та ло гу пры сут ні чае ка ля 200 
ад на па ка ё вых ква тэр з цэн ні кам да 
60 ты сяч до ла раў. Ча сам на про даж 
вы стаў ля юц ца і ўво гу ле да стат ко-
ва пры ваб ныя ва ры ян ты. Гэ та вя лі-
кія ад на па ка ёў кі пло шчай ка ля 43 

квад рат ных мет раў за 68-70 ты сяч 
до ла раў. Жыл лё вы «квад рат» у та-
кіх ква тэ рах каш туе 1600-1620 до-
ла раў. На га даю, што гэ та стар та вы 
цэн нік пра па но вы, які мо жа быць 
сур' ёз на зні жа ны. Ха пае на рын ку 
і са праў ды якас ных ад на па ка ё вых 
ква тэр па ца не ад 72 да 80 ты сяч 
до ла раў.

Мі ні маль ны кошт двух па ка ё вых 
ква тэр ця пер па чы на ец ца з 60 ты-
сяч до ла раў. Тут за апош нія тры 
тыд ні ся рэд няе па та ннен не скла ла 
толь кі 1-2 ты ся чы до ла раў. Больш 
за тое, гэ та па та ннен не ты чыц ца 
вы ключ на зу сім «сла бень кіх» па 
якас ці ква тэр (пер шы ці апош ні па-
вер хі, ма лень кая пло шча). Са мы 
ма са вы цэн нік бюд жэт ных двух па-

ка ё вых ква тэр ва га ец ца ад 65 да 
75 ты сяч до ла раў. Двух па ка ёў кі 
па леп ша най пла ні роў кі і пло шчай 
да 50-55 квад рат ных мет раў мо-
гуць каш та ваць ужо да 90 ты сяч 
до ла раў. Кры ху за апош ні час па-
тан не лі і трох па ка ё выя ква тэ ры. 
Ця пер рэ аль на ад шу каць не вя лі-
кую «трош ку» за 74-80 ты сяч до ла-
раў. А вось па кош це да 110 ты сяч 
до ла раў пра па ну юц ца сот ні са мых 
роз ных ва ры ян таў.

Ка мер цый нае бу даў ніц тва 
па мен шыць апе ты ты

Та кую перс пек ты ву ста ліч на му 
ін вес ты цый на му бу даў ніц тву вы ма-
лёў вае Мі ка лай Пра ста лу паў. На 

дум ку на ша га экс пер та, ця пер на 
пер ша сным рын ку жыл ля за ста лі ся 
толь кі са праў ды сур' ёз ныя ар га ні-
за та ры і ад каз ныя вы ка наў цы. Усіх 
ас тат ніх «з'еў» мі ну лы даў га буд. На 
рын ку з'я ві лі ся за меж ныя і да во лі 
моц ныя за бу доў шчы кі.

Пры іс ну ю чым мі ні маль ным по-
пы це яны раз вяр ну лі са праўд ную 
кан ку рэнт ную ба раць бу за клі-
ен таў. На прык лад, на стар та вым 
эта пе до ле ва га бу даў ніц тва жы-
лых да моў па ву лі цы Аэ ра дром-
най кошт квад рат на га мет ра — за 
1250 до ла раў. Пры поў най апла це 
ква тэ ры ў бу ду чых да мах па пра-
спек це Дзяр жын ска га клі ен там 
пра па ну ец ца су пер ца на квад рат-
на га мет ра да 1250-1300 до ла раў. 

Трэ ба ўдак лад ніць, што та кі цэн нік 
пра ду гле джа ны толь кі для шмат па-
ка ё вых ква тэр, а тэр мін уво да до-
ма ў экс плу а та цыю — са ка вік 2015 
го да. Пры клад на та кі кошт іс нуе і 
для шмат па ка ё вых ква тэр жы ло га 
до ма ў ра ё не Ле бя дзі ны — да 1300 
до ла раў. Толь кі тут дом бу дзе зда-
дзе ны сё ле та ў снеж ні.

Іс нуе сён ня ў ста лі цы і да ра жэй-
шае до ле вае бу даў ніц тва. Жы лы 
комп лекс «Скан ды на вія» пра па нуе 
двух па ка ё выя ква тэ ры ў Мас коў-
скім ра ё не Мін ска па кош це квад-
рат на га мет ра ад 1600 до ла раў.

Уво гу ле ка мер цый ныя за бу доў-
шчы кі ча ка юць сур' ёз ных змен у 
пра ві лах гуль ні на гэ тым пра ва вым 
по лі. Яны пад рых та ва ны і пач нуць 

дзей ні чаць не паз ней чым у маі. 
Ся род удзель ні каў до ле ва га бу-
даў ніц тва хо дзяць чут кі, што бу-
дзе зме не на ў бок па ні жэн ня ца на 
за пра ва атры ман ня зя мель ных 
участ каў пад бу даў ніц тва шмат-
ква тэр ных да моў. Па доб нае но ва-
ўвя дзен не па він на іс тот на ак ты ві-
за ваць ка мер цый нае бу даў ніц тва 
ў ста лі цы. А пры са праў ды ма са-
вым та кім бу даў ніц тве кан чат ко-
выя цэ ны для клі ен таў звы чай на 
зні жа юц ца.

Па та ннен не пра цяг нец ца 
да мая

Мі ка лай Пра ста лу паў упэў не-
ны, што дру гас ны ры нак ста ліч-
на га жыл ля пра цяг не «зву жац ца» 
яшчэ на пра ця гу ча ты рох ме ся цаў. 
Больш спра вяд лі вы і раў на важ кі 
кошт квад рат на га мет ра сфар му-
лю ец ца на рын ку Мін ска толь кі ў 
маі. Праг на зу ец ца, што ў гэ ты час 
ён ста не на ўзроў ні 1300-1400 до-
ла раў за квад рат ны метр. Ме на ві та 
та кі цэн нік бу дзе ад па вя даць эка-
на міч най сі ту а цыі ў кра і не, ін фля-
цыі і ўзроў ню рэ аль ных да хо даў на-
сель ніц тва, лі чыць наш экс перт. Да 
гэ та га ча су ад но вяц ца аб' ёмы рын-
ку, і ён ажы ве. Коль касць здзе лак 
зноў да сяг не што ме сяч най ліч бы ў 
1200—1500 до ла раў. На май скім 
уз роў ні цэ ны ста бі лі зу юц ца і бу дуць 
зна хо дзіц ца на ім ней кі час. Іс ну юць 
мер ка ван ні, што ры нак жыл ля да-
па мо жа ажы віць і ад наў лен не бан-
каў ска га крэ ды та ван ня. Гэ та мо жа 
ад быц ца толь кі ў тым вы пад ку, ка лі 
крэ ды ты ста нуць са праў ды да ступ-
ны мі, а пе рад умоў для гэ та га па-
куль ня ма.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фота Надзеі БУЖАН.

Яшчэ ня даў на най буй ней шыя 
бе ла рус кія прад пры ем ствы за-
куп ля лі дрот за мя жой, вы дат-
коў ва ю чы на гэ та каш тоў ную 
ва лю ту. Але вось ужо ча ты ры 
га ды іх па трэ бы ў гэ тым ма тэ-
ры я ле за да валь ня юц ца зболь-
ша га ай чын най пра дук цы яй. 
Бе ла рус кая ганд лё ва-пра мыс-
ло вая па ла та ар га ні за ва ла 
прэс-тур на ААТ «Олі вер», якое 
з'яў ля ец ца адзі ным вы твор цам 
не ржа вей на га зва рач на га дро ту 
ў кра і не.

Апе ра тыў ная 
ма дэр ні за цыя — 
пад тэх на ла гіч ныя па трэ бы

«У якас ці сы ра ві ны мы атрым лі ва ем 
двух тон ны ма ток дро ту, ды рэк тар ба ры-
саў ска га фі лі яла ТАА «Олі вер» — за-
во да «Звар мет» Фё дар ЛА ПУ ШАН СКІ. 
Ска заць, што яна цал кам пе ра пра цоў-
ва ец ца, мы не мо жам, але імк нём ся да 
гэ та га. Сы ра ві ну мы мо жам куп ляць дзе 
за ўгод на. Га лоў нае, каб нас за да воль ва-
ла ца на і якасць. Гэ та і ёсць ап ты мі за цыя 
вы твор ча га пра цэ су па са бе кош це.

Хоць прад пры ем ства зу сім ма ла дое 
— яму ўся го 4 га ды — але ма дэр ні за цыя 
па ста ян на ідзе, бо кан ку рэн цыя на за-
меж ным рын ку да во лі вы со кая».

Бяз лі тас ны ры нак
«Ры нак дык туе нам свае жорст кія ўмо-

вы, — га во рыць ды рэк тар прад пры ем-
ства «Олі вер» Ва сіль Юра шэ віч. — Та му 
мы зна хо дзім ся фак тыч на на пе ра да вой 
і не ма ем пра ва на пе рад ыш ку. На вед ва-
ем спе цы я лі за ва ныя вы ста вы, імк нём ся 
ад па вя даць той пра дук цыі, якую ро бяць 
на шы асноў ныя кан ку рэн ты су свет на га 
ўзроў ню — Кі тай, Ра сія, Гер ма нія. Мы ж 
пра па ноў ва ем шы ро кі спектр зва рач ных 

ма тэ ры я лаў, ся род якіх элект ро ды, зва-
рач ны амед не ны, па лі ра ва ны, спру жын-
ны, ле гі ра ва ны дрот...

З Кі та ем вель мі цяж ка кан ку ры ра ваць 
з-за та го, што ў іх на шмат мен шы кошт 
сы ра ві ны для там тэй шых прад пры ем-
стваў. А для за меж ных па куп ні коў іс ну-
юць экс парт ныя пош лі ны — гэ та ро біц ца 
для та го, каб аба ра ніць свае прад пры-
ем ствы. Каб увай сці на еў ра пей скі ры-
нак, трэ ба пе ра адо лець вель мі вы со кую 
план ку якас ці. З ра сій скай ці ўкра ін скай 
сы ра ві най гэ та зра біць цяж ка з-за хі міч-
на га са ста ву і ме ха ніч ных улас ці вас цяў. 
Мы, на жаль, не мо жам за куп ляць сы ра-
ві ну ў Еў ро пе з-за вя лі кіх транс парт ных 
вы дат каў і іс ну ю чых пош лін. Але імк нём ся 
ства раць пра дук цыю, якая не бу дзе са-
сту паць за ход няй па якас ці».

Аб ім парт аза мя шчаль нас ці 
і экс пар це

«Яшчэ зу сім ня даў на бе ла рус кія прад-
пры ем ствы на бы ва лі зва рач ны дрот за 
мя жой, — ус па мі нае Ва сіль Юра шэ віч. 
— Ця пер жа іх па трэ бы на 60% за да валь-
няе ай чын ная пра па но ва. Зва рач ныя ма-
тэ ры я лы вы ка рыс тоў ва юць та кія гі ган ты 

пра мыс ло вас ці, як «Бе лАЗ», Мін скі 
трак тар ны за вод, «Гом сель маш», ААТ 
«МА ПІД», «Грод на А зот», МАЗ — ад-
ным сло вам, усе, хто зай ма ец ца ме-
та ла апра цоў кай. У сваю чар гу, гэ та 
па мян шае ім парт ны склад нік у пра-
дук цыі, што пры во дзіць да змян шэн ня 
яе са бе кош ту і мен ша га вы дат ка ван-
ня ва лю ты. На са мой спра ве по пыт на 
ай чын ным рын ку мы мо жам за крыць 
цал кам. Шмат га то вай пра дук цыі ад-
гру жа ем у Ра сію і на Укра і ну».

Фі ла со фія якас ці
«Сва іх ра бо чых мы вы хоў ва ем па 

на ступ ным прын цы пе: ка лі сён ня вы 
вы пус ці лі ня якас ную пра дук цыю, то 

заўт ра яна ні ко му не бу дзе па трэб на, — 
га во рыць на чаль нік вы твор чай ла ба ра-
то рыі за во да «Звар мет» На тал ля Лі ха-
дзі еў ская. — І та ды не бу дзе ку ды іс ці на 
пра цу. Кож ны наш су пра цоў нік ад каз вае 
за якасць сва ёй пра цы, для ча го на ла-
джа на ад па вед ная сіс тэ ма кант ро лю. 
Уся пра дук цыя пра хо дзіць дас ка наль ную 
комп лекс ную пра вер ку. Дрот амед не ны, 
на прык лад, пра вя ра ец ца на таў шчы ню 
па крыц ця, су пра ціў лен не раз ры ву і зва-
рач на-тэх на ла гіч ныя ўлас ці вас ці. Та му 
сэнс вы пус каць брак пра па дае, бо зме-
на ад ра зу бу дзе вы свет ле на і пра дук цыя 
бу дзе вер ну та. Да вя дзец ца яе та ды або 
раз бра коў ваць за кошт бра ка ро баў, або 
вы ліч ваць яе кошт з іх за роб ку».

Су пра цоў ні кі ла ба ра то рыі да та го ж 
па ста ян на пра хо дзяць ста жы роў кі ва 
Укра і не — у кі еў скім Ін сты ту це элект ра-
звар кі імя Я.В. Па то на. На вед ва юць яны 
спе цы яль ныя кур сы па вы шэн ня ква лі фі-
ка цыі, удзель ні ча юць у на ву ко вых кан фе-
рэн цы ях, на якія рэ гу ляр на з'яз джа юц ца 
най леп шыя рас пра цоў шчы кі пра дук цыі з 
пра сто раў бы ло га Са вец ка га Са ю за.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. Фо та аў та ра
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Сваё — не гор шаеСваё — не гор шае  ��

ДРОТ БЕЗ БРА КУ

Ад каз прос ты: зра біць 
так, каб твае гро шы пра-
ца ва лі. Але зра біць гэ та 
трэ ба пра віль на. Як вы-
браць вы гад ны дэ па зіт? 
На што пры гэ тым вар та 
звяр таць ува гу? Якая 
ва лю та пры ваб ней? 
Пра ўсё гэ та рас па-
вя дае на мес нік стар-
шы ні праў лен ня ЗАТ 
«Ідэя Банк» Тац ця на 
СА МОЙ ЛЕН КА.

Ведай,чаго жадаеш
— У пер шую чар гу трэ ба вы раз на ўсве дам-

ляць, для ча го вам па трэб ны ўклад. У за леж нас ці 
ад мэ ты ўкла ду ёсць мо ман ты, на якія вар та звяр-
нуць ува гу, — пад крэс лі вае спе цы я ліст. — Ка лі 
гро шы трэ ба на за па сіць на ву чо бу, на ад па чы нак 
або на шчас лі вую па дзею, звя за ную з вя сел лем 
або на ра джэн нем дзі ця ці, то больш вы гад на раз-
гля даць доў га тэр мі но выя ўкла ды і, на ту раль на, 
трэ ба звяр таць ува гу на пра цэнт ную стаў ку. Ка лі 
гро шы мо гуць спат рэ біц ца ў лю бы мо мант ці вы, 
на прык лад, атры ма лі гро шы ад про да жу аў та ма-
бі ля і но вы яшчэ не ку пі лі, то, без умоў на, трэ ба 
раз гля даць ва ры ян ты аль бо ашчад най кар ты, 
аль бо ўкла даў да за па тра ба ван ня. Ад нак прос та 
дэ па зі ты да за па тра ба ван ня ўжо ма ла дзе за ста-
лі ся. Гэ та ін стру мент мі ну ла га ста год дзя. Ця пер 
ёсць вя лі кі вы бар ся род пла цеж ных кар так, дзе 
клі ен ту, акра мя лёг ка га і зруч на га до сту пу да 
ра хун ку, да ец ца яшчэ і вы гад ная оп цыя — вы-
со кі да ход.

Акра мя пра цэнт най стаў кі і ві ду ўкла ду, клі ен ту 
так са ма вар та звяр нуць ува гу на тое, як сва бод на 
ён змо жа рас па ра джац ца сва і мі гра шы ма. Тут 
важ на ра зу мець, што за ўсё трэ ба пла ціць. «Ка-
лі вы хо ча це мець па ста ян ны до ступ да гро шай і 
пры гэ тым атрым лі ваць пры бы так — афарм ляй це 
ашчад ную кар ту, — ра іць Тац ця на Са мой лен ка. 
— Ёю зруч на аплач ваць, у тым лі ку з да па мо-
гай ін тэр нэ ту і ма біль на га тэ ле фо на, а зды маць 
на яў ныя мож на ў лю бым бан ка ма це і ў ка сах 
бан ка. Пры вы ба ры ашчад най карт кі звяр ні це 
ўва гу на дыя па зо ны рэшт каў па ёй. Чым больш 
гра шо вых срод каў за хоў ва ец ца на ра хун ку, тым 
вы шэй на ліч ва ец ца па іх пры бы так. На не вя лі кую 
су му гро шай і пры зні жэн ні ас тат ку на ліч ва ец ца 
ўжо мен шы пра цэнт. Па не ка то рых ашчад ных 
карт ках ёсць маг чы масць атры маць па вы ні ках 
ме ся ца ма ні-бэк — вяр тан не гро шай за кож ную 
куп лю, якая ад бы ла ся». Ка лі ж вы збі ра е це гро шы 
на якую-не будзь па дзею, што ў вас ад бу дзец ца 
праз паў го да-год, то, на дум ку спе цы я ліс та, лепш 

афор міць уклад з фік са ва най стаў кай. «І ня хай у 
вас не бу дзе маг чы мас ці рас па ра джац ца ўкла-
дам (част ко ва зды маць, па паў няць), але за гэ та 
банк, як пра ві ла, га то вы за пла ціць больш вы со кі 
пра цэнт».

Са чы за стаў кай
У тым вы пад ку, ка лі вы хо ча це па паў няць 

уклад або пры не аб ход нас ці част ко ва ад клі каць 
яго, будзь це га то вы, што па та кім дэ па зі це ў бан-
ка бу дзе маг чы масць змя ніць пра цэнт ную стаў-
ку. «Па ло хац ца гэ та га не вар та, бо без па трэ бы 
бан кі не бу дуць змя няць стаў кі. Ся род бан каў 
ця пер да стат ко вая кан ку рэн цыя, і кож ны з іх імк-
нец ца сва іх уклад чы каў утры маць. Тым больш 
па між пры няц цем ра шэн ня аб зні жэн ні стаў кі і 
фак тыч ным зні жэн нем заў сё ды па він на ад быц ца 
2 па дзеі. Пер шая — гэ та зні жэн не стаў кі рэ фі нан-
са ван ня, а дру гая — па ве дам лен не клі ен ту аб 
зні жэн ні. Апош няе ад бы ва ец ца мі ні мум праз 30 
дзён пас ля па ве дам лен ня», — га во рыць Тац ця на 
Са мой лен ка. Да рэ чы, бан кі аба вя за ны па ве дам-
ляць клі ен там аб зме не стаў кі. «Ад нак, так са ма 
звяр ні це ўва гу, ён мо жа ра біць гэ та роз ны мі спо-
са ба мі. Як пра ві ла, ін фар ма цыя раз мя шча ец ца 
на стэн дах ад дзя лен няў і на сай це. Але цяж ка 
ўя віць ча ла ве ка, які кож ны дзень за хо дзіць на 
сайт свай го бан ка, каб пра ве рыць, ці не з'я ві лі-
ся там ней кія на ві ны. Мы рэ ка мен ду ем па кі нуць 
свой элект рон ны ад рас і пад пі сац ца на рас сыл-
кі ад бан ка. Та ды вам пры якіх-не будзь зме нах 
прый дзе ін фар ма цыя ад бан ка, і вы бу дзе це па-
пя рэ джа ны, а так са ма бу дзе це ў кур се ўсіх на він 
і ак цый бан ка».

Пра ка мі сіі і ва лю ту
Уво гу ле, бан кі па ўкла дах не прак ты ку юць да-

дат ко вых ка мі сій. «Але ка лі да дэ па зіт на га ра хун-
ку вы да дзе на карт ка, то не аб ход на са чыць, у якім 
бан ка ма це вы зды ма е це гро шы, — па пя рэдж вае 
спе цы я ліст. — Ка лі бан ка мат ад но сіц ца да сет кі 
бан ка ма таў бан каў-парт нё раў, то зняц це на яў ных 
з карт кі ад бы ва ец ца бяс плат на».

А больш вы гад ны мі сён ня з'яў ля юц ца дэ па-
зі ты ў бе ла рус кіх руб лях. «Да ход насць у на цы я-
наль най ва лю це на шмат пе ра вы шае да ход насць 
ва лют ных укла даў. Ця пер са мыя прывабныя збе-
ра жэн ні — гэ та збе ра жэн ні ме на ві та ў бе ла рус кіх 
руб лях», — сцвяр джае Тац ця на Са мой лен ка.

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры стан не 

гра шы ма і ўсё, што з гэ тым звя за на. Вы мо-
жа це звяр тац ца на элект рон ны ад рас га зе ты 
іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна кай «для ад дзе-
ла эка но мі кі» ці па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

ЯК СТАЦЬ 
«БА ГА ЦЕНЬ КІМ БУ РА ЦІ НА»?

СЕ ЗОН ГЛА БАЛЬ НА ГА 
«ПА ХУ ДЗЕН НЯ»?

Ка мер цый ныя за бу доў шчы кі ча ка юць сур' ёз ных змен у пра ві лах гуль ні 
на гэ тым пра ва вым по лі. Ся род удзель ні каў до ле ва га бу даў ніц тва 
хо дзяць чут кі, што бу дзе зніжана ца на за пра ва атры ман ня зя мель ных 
участ каў пад бу даў ніц тва шмат ква тэр ных да моў. 

Гэ ты да ку мент дак лад на тлу-
ма чыць усе спрэч ныя мо ман ты 
па доб на га пра цэ су. Ця пер пра-
ду гле джа на, што пры ска са ван ні 
да га во ра куп лі-про да жу жыл ля, 
што бы ло па бу да ва на па дзярж-
за ка зе, гро шы, якія вяр та юц ца, 
не ін дэк су юц ца ў вы пад ку, ка лі 
да за клю чэн ня да га во ра гра ма-
дзя ні ну бы ла да дзе на маг чы-
масць агле дзець жыл лё і пісь-
мо ва вы ка заць зго ду на яго на-

быц цё. Мак сі маль ны тэр мін, на 
пра ця гу яко га ажыц цяў ля ец ца 
вяр тан не ўне се ных гро шай, не 
па ві нен пе ра вы шаць тры ме ся-
цы пас ля ска са ван ня да га во ра.

Ва ўпраў лен ні жыл лё вай па-
лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і 
бу даў ніц тва нам па ве да мі лі, што 
па ла жэн нем так са ма ўдак лад-
не ны тэр мі ны вяр тан ня срод каў 
доль шчы каў, мо мант вы лі чэн-
ня гэ тых тэр мі наў, вы зна ча ны 

на ступ ствы вяр тан ня срод каў 
пас ля за кан чэн ня ўста ноў ле-
ных тэр мі наў. Больш акрэс ле на 
вы зна ча ны па ра дак ін дэк са цыі 
гра шо вых срод каў у пры вяз цы 
да пер ша га дня ме ся ца, у які ро-
біц ца раз лік і пе ра раз лік.

Акра мя та го, да ку мен там вы-
зна ча на, што вяр тан не гро шай 
бы ло му ін вес та ру ажыц цяў ля-
ец ца ў ме сяч ны тэр мін пас ля 
за клю чэн ня да га во ра з но вым 
ін вес та рам, але не паз ней чым 
за тры ме ся цы з мо ман ту ска-
са ван ня да га во ра ства рэн ня 
аб' ек та до ле ва га бу даў ніц тва. 
Та кое ра шэн не пры ня та для да-
дат ко вай аба ро ны доль шчы каў 
і ўзмац нен ня ад каз нас ці за бу-
доў шчы каў, пад крэс лі лі ў мі ніс-
тэр стве.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПА РА ДАК ВЯР ТАН НЯ ГРО ШАЙ ПРЫ НАБЫЦЦІ 
ЖЫЛЛЯ ЗА МА ЦА ВА ЛІ І Ў СІС ТЭ МЕ ДЗЯРЖ ЗА КА ЗУ
За цвер джа ны па ра дак вяр тан ня срод каў гра ма дзян пры 
ска са ван ні да га во раў куп лі-про да жу жы лых па мяш кан няў, 
па бу да ва ных па дзяр жаў ным за ка зе, га во рыц ца ў па ста но-
ве Са ве та Мі ніст раў № 6 ад 8 сту дзе ня «Аб за цвяр джэн ні 
Па ла жэн ня аб па рад ку вяр тан ня гра шо вых срод каў пры 
спы нен ні ўдзе лу ў до ле вым бу даў ніц тве, спы нен ні член-
ства ў ар га ні за цыі за бу доў шчы каў, ска са ван ні да га во раў 
куп лі-про да жу жы лых па мяш кан няў, што бы лі па бу да ва ны 
па дзяр жаў ным за ка зе».


