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На вош та пла ціць 
за «пра стой»?

«Я з'яў ля ю ся аў та ўла даль ні кам 
аж но з 1965 го да, ка лі на быў па тры-
ма ны аў та ма біль ГАЗ М20 «Пе ра-
мо га», — пі ша Аляк сандр Яў ге на віч 
Хіт ро, пен сі я нер, ве тэ ран пра цы з 
Ма зы ра. — По тым, у 1975-м, пе ра-
аб ста ля ваў яго на ГАЗ М21 «Вол-
га», якая зна хо дзіц ца ў мя не і сён-
ня. Ка лі ра ней я амаль што дзён на 
ка рыс таў ся сва ім аў то і пры пра хо-
джан ні чар го ва га тэх агля ду пла ціў 
за экс плу а та цыю да рог (у 1970-80-я 
га ды), то ця пер усё змя ні ла ся — за 
апош нія 10-15 га доў я на яз джаю 
ў год не больш як 100 км (ран няй 
вяс ной і поз няй во сен ню на да чу і 
яшчэ на які-не будзь кір маш). Та кім 
чы нам, я за год куп ляю не больш 
за 15 літ раў па лі ва. А ёсць аў та-
ўла даль ні кі, якія на яз джа юць у 100 
ра зоў больш. Я аса біс та да іх ні я кіх 
прэ тэн зій не маю (кож на му сваё), 
але, згод на з за ко нам, усе мы па-
він ны пла ціць ад ноль ка ва — і гэ та 
ўжо ні ку ды не вар та».

Во пыт ны аў та ама тар звяр та-
ец ца да рас пра цоў шчы каў за ко на: 
«Азір ні це ся і зра бі це крок на зад, 
да пра цуй це да ку мент, уня сі це да-
паў нен ні, каб ён стаў больш-менш 
спра вяд лі вым для ўсіх ка тэ го рый 
аў та ўла даль ні каў. Я аса біс та не 
су праць пла ціць гэ тую пош лі ну, 
і та кі за кон па ві нен быць, але 
больш дас ка на лы. Па ме ры гэ тай 
пош лі ны па він ны быць пры вя за ны 
не толь кі да агуль най ма сы аў то, 
але і да коль кас ці спа жы та га па-
лі ва, бо вы лі чыць пра бег аў то па 
спі до мет ры прак тыч на не маг чы-
ма. Як гэ та пад лі чыць, трэ ба ду-
маць. Ёсць, зра зу ме ла, прос ты ва-
ры янт (і ён ужо вы ка рыс тоў ваў ся) 
— каб пош лі ну ўклю чы лі ў кошт 
па лі ва». Аляк сандр Яў ге на віч лі-
чыць, што ка лі за кон бу дзе да пра-
ца ва ны, «то мно гія аў та ама та ры 
ме ней бу дуць ка тац ца, таў чы гэ ты 

ас фальт, сму ро дзіць на ва кол ле, 
ства раць ава рый ныя сі ту а цыі, і 
на огул — ска рыс та юц ца гра мад-
скім транс пар там, які ў нас доб-
ра пра цуе. А не ка то рыя, за мест 
вы ка ры стан ня сва ёй ма шы ны ў 
100-600 кон скіх сіл, у спры яль нае 
на двор'е на не вя лі кай ад лег лас-
ці па едуць на 2-ко ла вай ма шы не 
ўся го ў ад ну ча ла ве чую сі лу».

А так са ма аў та ўла даль нік про-
сіць за ко на твор цаў у вы пад ку, «ка-
лі вы шэй ска за ныя пра па но вы не 
прой дуць, дык вы хоць вы зва лі це ад 
гэ тай пош лі ны 75-га до вых ула даль-
ні каў ад на го ста рэнь ка га аў то».

Не ўсё так прос та
«Мая па зі цыя та кая: ка лі лю дзі 

га во раць, што мы мо жам уклю-
чаць пош лі ну ў кошт па лі ва, то 
яны не ўліч ва юць, што боль шая 
част ка гэ та га па лі ва спа жы ва ец-
ца ў гра мад скім сек та ры, — ад-
каз вае Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ, 
дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, член Па ста ян най 
ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах. 
— І гэ та на ўпрост паў плы вае на 
вы дат кі прад пры ем стваў. А зна-
чыць, на са бе кошт пра дук цыі ці 
па слуг. Не ўсё так лёг ка, як зда-
ец ца». За ка нат вор ца пры вёў у 
до каз ліч бы: спа жы ван не бен зі ну 
на сель ніц твам зай мае пры клад-
на 60%, гра мад скім сек та рам — 
40%; ды зель на га па лі ва на сель-
ніц тва вы ка рыс тоў вае ка ля 35%, 
ас тат нія 65% — гра мад скі сек тар. 
«Усё, што спа жы ва ец ца гра мад-
скім сек та рам, ра на ці поз на трап-
ляе ў ца ну пра дук цыі. Гэ та да сло-
ва аб са цы яль най спра вяд лі вас ці 
пра па на ва ных ра шэн няў».

На га да ем, што мі ністр фі нан-
саў Анд рэй Хар ка вец пас ля пры-
няц ця за ко на «Аб уня сен ні змя-
нен няў і да паў нен няў у не ка то-
рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па пы тан нях прад пры маль ніц кай 

дзей нас ці і па дат ка аб кла дан ня» 
ка заў, што ўклад ваць пош лі ну ў 
ца ну па лі ва бы ло б па мыл кай: 
«Цэ ны на па лі ва ў нас ні жэй шыя, 
чым у ін шых кра і нах. Ка лі б мы 
ўкла лі гэ тую пош лі ну ў ца ну на па-
лі ва, то пе ра вы сі лі б кошт адзін кі 
па лі ва ў Ра сіі, Укра і не, тут пай шлі 
б ін шыя эка на міч ныя пы тан ні. Мы 
б прый шлі да та го, што пры меж-
жа за праў ля ла ся б у Ра сіі, тран зіт 
пра хо дзіў бы праз кра і ну, не за-
праў ля ю чы ся. Эка на міч ныя стра-
ты бы лі б знач на больш яў ныя».

Зга джа ец ца з та кой па зі цы яй і 
дэ пу тат: «Але тут трэ ба ўліч ваць 
тое, што ў нас ёсць гра фік па вы-
шэн ня ак цы заў на па лі ва з Ра сі яй. 
Та му мы і так зраў ня ем ся з ёю — 
на вош та спя шац ца? Лю дзі яшчэ 
не ўліч ва юць ін шы ас пект, што 
за апош нія га ды ў нас ад бы ло ся 
вы бу хо вае па ве лі чэн не коль кас ці 
транс пар ту. Та му мы па він ны пры-
дум ляць но выя ры ча гі спаг нан ня 
гро шай. Спра вяд лі ва ці не — гэ та 
ўмоў нае па няц це. Сён ня ча ла век не 
ез дзіць, а заўт ра па чаў. Та му ад на-
знач на і лёг ка ад ка заць на пы тан не 
не маг чы ма. Мы лі чым та кі ва ры янт 
сён ня най больш пры маль ным. Не 
мо жа быць ар гу мен там тое, што 
ў ча ла ве ка ста рая ма шы на. Кал-
га сы так са ма та ды ска жуць нам: 
«У нас ста рыя ма шы ны, і пош лі ну 
пла ціць не бу дзем». Маг чы ма, ме-
ха нізм не дас ка на лы і мы бу дзем 
яго да пра цоў ваць, але ў лю бым вы-
пад ку мы па він ны ўсе ра зу мець, 
што пры та кім рос це коль кас ці аў то 
мы бу дзем шу каць но выя маг чы-
мас ці фі нан са ван ня да рож на га бу-
даў ніц тва, іна чай гэ тыя да ро гі ўсе 
раз бу рац ца. Уво гу ле, лю бое па да-
ра жан не па лі ва — гэ та ін фля цыя. 
Ні я кія пош лі ны так не страш ны, як 
гэ та ін фля цыя. Мы па він ны з ёю 
зма гац ца. Та му я су праць па да ра-
жан ня па лі ва. Гэ та зні зіць і на шу 
кан ку рэн та здоль насць».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

З рэ дак цый най пош тыЗ рэ дак цый най пош ты  ��

ЁСЦЬ АЎ ТО — ТРЭ БА ПЛА ЦІЦЬ
Мо жа быць, вар та па вы сіць кошт па лі ва і ад мя ніць пош лі ну?

Аб мер ка ван не дзярж пош лі ны на транс парт, якая спа га ня ец-
ца з аў та ўла даль ні каў з па чат ку гэ та га го да, зда ец ца, даў но 
сціх ла. Але ка лі-ні ка лі да гэ тай тэ мы вяр та юц ца зноў. Ці па-
трэб на? Ці пра віль на? Ці бу дзе вы нік? Вось і ў на шу рэ дак цыю 
прый шоў ліст ад чы та ча, дзе ён пі ша аб не спра вяд лі вас ці 
ўсе агуль на сці гэ тай пош лі ны. «Звяз да» зра зу ме ла па зі цыю 
чы та ча і звяр ну ла ся па ка мен тар да за ка на даў цаў.

ФАКТ
Дзярж пош лі на з ула даль ні-

каў транс парт ных срод каў за 
до пуск аў та ма бі ля да ўдзе лу ў 
да рож ным ру ху спа га ня ец ца з 
1 сту дзе ня 2014 го да пры пра-
хо джан ні тэх агля ду.

— Наш банк мае маг чы-
масць пра да ста віць крэ ды ты ў 
ва лю це за кошт срод каў, пры-
цяг ну тых ад між на род ных фі-
нан са вых крэ дыт ных ар га ні за-
цый, — тлу ма чыць стар шы ня 
Праў лен ня ЗАТ «Ідэя Банк» 
Тац ця на МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА. — 

Мы ацэнь ва ем па тэн цы ял біз-
нес-пра ек та і пры ма ем ра шэн-
не на пра ця гу не каль кіх дзён. 
Уз ро вень ста вак за ле жыць ад 
фі нан са вых маг чы мас цяў клі-
ен та. Хут касць вы да чы крэ ды-
ту юры дыч ным асо бам мо жа 
за няць ка ля тыд ня...

За 10 га доў ра бо ты на 
бе ла рус кім рын ку ЗАТ «Ідэя 
Банк» тра піў у пя цёр ку буй-
ных па коль кас ці ад дзя лен-
няў — 198 ад дзя лен няў пра-
цу юць у 97 га ра дах кра і ны, 
стаў лі да рам па пра да стаў-
лен ні роз ніч ных па слуг фі-
зіч ным асо бам — ука ра ніў 
экс клю зіў ныя пра дук ты і 
па слу гі, а па вы ні ках 2012 
го да на огул за няў пер шае 
мес ца ў рэй тын гу ай чын ных 
бан каў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Най ста рэй шае ў кра і не ста ліч нае 
прад пры ем ства «Бел ры ба» зай-
ма ец ца пе ра пра цоў кай мар ской 
ры бы ўжо амаль 60 га доў. Сё ле та 
гэ тая дзярж кам па нія вы раб ляе не 
толь кі тра ды цый ную вэн джа ні ну 
без да ба вак, кан сер вы з кар па, 
але і на він кі да чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі.

Пе ра ма гае «кла сі ка». Па куль...
Гор дас цю за во да з'яў ля ец ца вянд ляр-

ны цэх, які прай шоў рэ кан струк цыю 10 
га доў та му. Ры бу тут вэн дзяць кла січ ным 
ме та дам — ды ма па вет ра най су мес сю. 
Аль хо вае пі ла він не тлее, а дым вен ты ля-
та ра мі па да ец ца ў ка ме ру. Цяж кія смо лы 
пры гэ тым за ста юц ца ў ко мі нах.

Са лё ную і пад рых та ва ную ры бу за-
гру жа юць у печ на тэр мін ад 12 га дзін 
да двух су так. Са ла ку — больш, кіль ку 
— менш. На прад пры ем стве не вы ка-
рыс тоў ва юць фар ба валь ні каў ці ін шай 
хі міі. «На прык лад, пра цэс па спя ван ня 
ры бы ў нас ад бы ва ец ца за трое су так. 
У тых вы твор цаў, якія па ска ра юць яго 
штуч на, па спя ван не ад бы ва ец ца за су-
ткі, — тлу ма чыць на мес нік ды рэк та ра 
па вы твор час ці прад пры ем ства «Бел-
ры ба» Тац ця на ШЫН КА РО ВА. Не да да-
юць скла да ную хі мію і ад бель валь ні каў 
і ў се ля дзец. Пра цэс па спя ван ня ідзе ў 
во цат на-со ле вым рас тво ры з да баў лен-
нем цук ру і пры праў. Та кім чы нам тут 
імк нуц ца за хоў ваць вы со кія стан дар ты 
на ту раль нас ці атры ма най пра дук цыі. А 
гэ та не заў сё ды па да ба ец ца ганд лю, які 
па тра буе пра цяг лыя тэр мі ны пры дат нас ці 
і плю са вую тэм пе ра ту ру за хоў ван ня пра-
дук цыі на пры лаў ках. Зра зу ме ла, што 
ры ба без вя лі кай пор цыі кан сер ван таў 
у та кіх умо вах пра цяг лы час за хоў вац ца 
не бу дзе. Але ста ліч нае прад пры ем ства 
не збі ра ец ца ад маў ляц ца ад сва ёй «на ту-
раль нас ці», бо хто та ды бу дзе кла па ціц-
ца пра зда роўе спа жыў цоў? Та му на шы 
спе цы я ліс ты пе ра кон ва юць кі раў ніц тва ў 
тым, што трэ ба за ха ваць кла сі ку і тра ды-
цый ныя ме та ды апра цоў кі ры бы.

Аб' ёмы вы твор час ці вэн джа най пра-
дук цыі ў прад пры ем ства вя лі кія. У ме сяц 
вы пус ка ец ца ка ля 200 тон вэн джа най і 
вя ле най ры бы, а ле там — да 400 тон. 
З буй ной ры бы вэн дзяць іс ланд скі пал-
тус і фі ле мар ской ры бы, а так са ма ке ту, 
гар бу шу і вуг ра. На жаль, але вуг ра ў 
кра мах сён ня не зной дзеш, бо ён вель мі 
да ра гі. Яго ў за во да куп ля юць не вя лі кі мі 
пар ты я мі толь кі сур' ёз ныя рэ ста ра ны. А 
вось сём гу, якую ра ней вэн дзі лі, ця пер 

вы раб ля юць вы ключ на сла ба са лё ную — 
толь кі та кую ця пер і куп ля юць.

За ста ец ца сён ня «Бел ры ба» лі да рам 
па вя лен ні. Не ўсе вы твор цы ця пер вя-
ляць рыб ку, бо гэ та вель мі энер га за трат-
ная спра ва. Ажыц цяў ля ец ца яна ад пя ці 
дзён і больш, та му пра дук цыя атрым лі-
ва ец ца да ра гая. «Але па куп ні кі бя руць, 
і на ват у апош ні час ад да юць пе ра ва гу 
хут чэй вя ле най, чым вэн джа най», — рас-
каз вае спа да ры ня Шын ка ро ва.

Карп у бля шан цы
Кан сер ва вы цэх на но ва быў ад кры ты 

ў ме жах дзяр жаў най пра гра мы па ім пар-
т аза мя шчэн ні ад нос на ня даў на — у 2012 
го дзе. Сён ня тут ро бяць кан сер вы трох 
ві даў: на ту раль ныя, на ту раль ныя з да-
баўлен нем алею і ў та мат ным со у се. 
«Упа ка ва ны» сня да нак тут бы вае з се ляд-
ца, сай ры, гар бу шы і ін шых ві даў ры бы. 
Да рэ чы, «Бел ры ба» так са ма вы раб ляе 
кан сер вы з рач ной ры бы (з кар па, таў ста-
ло бі ка і ля шча) з да баўлен нем алею і ў 
та мат ным со у се. Пра дукт атрым лі ва ец ца 
амаль «хат нім», та му што вы раб ля ец ца 
ён з асту джа най све жай ры бы з мяс цо-
вай «рэ гіст ра цы яй». За 8 га дзін зме ны 
кан сер ва вы цэх вы пус кае 20 ты сяч бля-

ша нак. Пра цэс гэ ты стан дарт ны: ры ба 
рас клад ва ец ца па бля шан ках, якія стэ ры-
лі зу юц ца ў аў та кла ве; по тым пра хо дзіць 
этап мар кі роў кі ак цыз ны мі мар ка мі.

Кан сер ва з кар па мае свай го па ста ян-
на га па куп ні ка, бо та кая пра дук цыя на-
гад вае «ся мей ную кух ню», толь кі без кос-
так. Ад нак кан ку ры ра ваць з кан сер ва мі 
з мар скіх дзяр жаў бе ла ру сам скла да на. 
На пле чы пе ра пра цоў шчы каў кла дуц ца і 
вы дат кі на транс пар ці роў ку, за хоў ван не. 
А ў вы ні ку бе ла рус кія кан сер вы атрым-
лі ва юц ца да ра жэй шы мі па са бе кош це. 
Але пра да ваць трэ ба на ват та ды, 
ка лі вы твор часць лі чыц ца не рэн та-
бель най. А ця пер і цэх за гру жа ны 
не на поў ную ма гут насць. Кан сер-
ва вы цэх бу да ваў ся з улі кам та го, 
што ў дзяр жа вы бы ло вы ключ нае 
пра ва на ім парт ры бы, рас каз вае 
га лоў ны эка на міст за во да Свят ла-
на Каз ло ва. Ды і сё ле та вы ключ нае 
пра ва па па стаў цы кан сер ваў на ры-
нак за ха ва на, ад нак па шы ра на ко ла 
ім пар цё раў гэ та га ві ду пра дук цыі. 
Га рад ско му кам бі на ту «зма гац ца» 
з пры ват ны мі струк ту ра мі су сед ня га 
гі ган та ста ла цяж ка ва та.

Але ад на знач на ка заць, што 
кан сер ва вы цэх трэ ба за кры ваць, 
нель га, упэў не ны спе цы я ліс ты. Мяс цо выя 
кан сер вы ня хай і да ра жэй шыя чым у «за-
меж ні каў» не дзе на 30%, але іх куп ля юць. 
На прад пры ем стве раз ліч ва юць на аду-
ка ва на га па куп ні ка, які ацэ ніць на ту раль-
насць і якасць ай чын на га вы твор цы.

Цяп ло жа но чых рук
Вэн джа ную ры бу ра бот ні кі рас клад ва-

юць уруч ную. Кіль ку кла дуць пры го жы мі 
ра да мі. Ра ней спра ба ва лі ме ха ні за ваць 
пра цэс упа коў кі, ка лі ў 2008 го дзе ку пі лі 
спе цы яль ную ма шы ну па ўклад цы. Але 
па куп нік не пры няў та вар, бо ма шы на 
ло міць кіль ку. Мар скую ка пус ту так са ма 

ўзваж ва юць уруч ную. Гэ та кры ху здзіў-
ляе, ка лі кож ны ла ток ра бот нік ста віць 
на ша лі і шчып ком тро хі да дае ў сло і чак. 
Ка вал кі сём гі ці пал ту са па 240 ці 300 
гра маў ра бот ні кі ад ра за юць, не ка рыс та-
ю чы ся ні я кі мі ва га мі: шмат га до вая пра ца 
не дае па мы ліц ца. Уруч ную рас клад ва-
юць у кан тэй не ры і се ля дзец, уз важ ва-
юць кож ную пор цыю, да баў ля юць пе рац, 
пры пра вы і толь кі по тым ад праў ля юць 
на ме ха ніч ную ўпа коў ку. Тут за кож най 
апе ра цы яй за ма ца ва ны асоб ны ра бот-

нік у стэ рыль ных паль чат ках. Пра ца гэ та 
не зу сім твор чая, а, хут чэй, ма на тон ная. 
Вы кон ва юць яе вы ключ на жан чы ны. Так, 
80% ра бот на прад пры ем стве ажыц цяў-
ля ец ца ўруч ную, але спе цы я ліс ты за пэў-
ні лі жур на ліс таў, што та кім жа чы нам 
ар га ні за ва на пра ца на ўсіх су свет ных 
рыб ных прад пры ем ствах.

На він кі да чэм пі я на ту
Са мым вы гад ным для «Бел ры бы» 

ака за ла ся вы твор часць прэ сер ваў. Гэ та 
се ля дзец ка ва лач ка мі і мар ская ка пус та, 
а так са ма са ла ты з яе — уся го больш за 
70 най мен няў. Та кі ўчас так ця пер пра цуе 

ў ад ну зме ну і вы дае ка ля 100 тон пра-
дук цыі ў ме сяц. Су хую ка пус ту на прад-
пры ем ства па стаў ля юць з Кі тая.

Асар ты мент се ляд цоў ва ўпа коў ках 
на прад пры ем стве пла ну юць па шы раць. 
Да чэм пі я на ту све ту па ха кеі на прад-
пры ем стве вы пус ці лі фі ле се ляд ца пад 
ганд лё вай мар кай «Бел ры ба» па но вай 
рэ цэп ту ры. Па моч нік ген ды рэк та ра 
прад пры ем ства Воль га МУ РАШ КА 
па ве дам ляе, што пад рых та ва на пяць 
но вых па зі цый гэ тай пра дук цыі. Пад 
брэн дам «Бел ры ба» на прад пры ем стве 

пла ну юць вы пус каць і да лі ка тэс ную пра-

дук цыю.

Плюс «кроп ля» экс пар ту
Пра дук цыя «Бел ры бы» экс пар ту ец ца 

ў Мал до ву, Ар ме нію і Ка на ду. У Ра сію на-
кі роў ва ец ца зу сім ма ла пе ра пра ца ва най 
ры бы: аб' ёмы экс пар ту не вя лі кія, бо ра-
сій скі ры нак се ляд цом не здзі віш. Ар ме-
нія і Турк ме ні стан доб ра бя руць сём гу, са-
лё ны се ля дзец у вёд рах па 8 кі ла гра маў, 
ка пус ту мар скую лі ней кі «Фіт нес-ланч» з 
ку ра гой і чар на слі вам. Па сут нас ці, для 
кра і ны гэ та кроп ля, але пра гноз ныя па-
каз чы кі па экс пар це за вод вы кон вае.

По шук ін вес та ра
На сай це На цы я наль на га агенц тва 

ін вес ты цый і пры ва ты за цыі з'я ві ла ся ін-
фар ма цыя аб тым, што прад пры ем ства 
«Бел ры ба» вы стаў ле на на про даж. Ад нак 
спра ва гэ тая не зу сім прос тая і хут кая. 
Спа чат ку трэ ба вы зна чыць кошт па сі ваў 
і ак ты ваў прад пры ем ства і яго да лей шую 
перс пек ты ву. Сён ня яно страт нае.

За вод удзель ні чае ў раз на стай ных тэн-
да рах. Вый грае іх і па стаў ляе пра дук цыю 
па ўсіх бюд жэт ных ар га ні за цы ях. У дзі ця-
чыя са ды і шко лы на кі роў ва ец ца мар ская 

ка пус та, вы раб ле ная па спе цы яль-
ных рэ цэп ту рах, ры ба ста ло вых 
па род — мін тай і ар ген ці на. Кі раў-
ніц тва за во да тлу ма чыць сі ту а цыю 
тым, што змя ніў ся па ра дак уво зу 
ры бап ра дук цыі ў кра і ну. Ка лі ра ней 
кан ку рэн цыя бы ла аб ме жа ва най, 
бо ра шэн нем між ве да мас най ка мі-
сіі бы лі вы зна ча ны ім пар цё ры, якія 
ме лі пра ва ўво зіць на тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі пэў ныя ві ды пра дук цыі, 
то ця пер ры нак стаў валь ней шы. У 
Бе ла русь у вя лі кім аб' ёме ідзе пе-
ра пра ца ва ная ры ба з Ра сіі... «Бел-
ры ба» спра буе зма гац ца і быць 
кан ку рэн та здоль най, але кошт 
з'яў ля ец ца вы зна чаль ным фак-

та рам для спа жыў цоў. Вя ле ная і вэн джа-
ная ры ба з Аст ра хан скай воб лас ці, дзе іх 
вы твор часць ад бы ва ец ца ў на ту раль ных 
умо вах, амаль на па ло ву тан ней шая. Ця-
пер на прад пры ем стве іс ну юць пэў ныя 
фі нан са выя скла да нас ці, але ўжо ле тась 
вы зна чы ла ся тэн дэн цыя ска ра чэн ня страт 
у 2 ра зы. Сён ня па вя ліч ва юц ца аб' ёмы вы-
твор час ці, ап то ва га і роз ніч на га та ва ра-
аба ро ту. «Бел ры ба» ак тыў на пра во дзіць 
ап ты мі за цыю асар ты мен ту. Што ме сяц тут 
«вы крэс лі ва юць» тыя ві ды пра дук цыі, якія 
пра да юц ца ма лы мі аб' ёма мі, каб іс на ва лі 
ма гут нас ці для па ве лі чэн ня вы твор час ці 
за па тра ба ва най пра дук цыі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Куп ляй це бе ла рус каеКуп ляй це бе ла рус кае  ��

РЫБ КА БЕЗ ХІ МІІ, 
АЛЕ З РУЧ НОЙ РАС ФА СОЎ КАЙ

Мін скі рыб за вод рых ту ец ца да пры ва ты за цыі і ча кае ін вес та ра

На шы спе цы я ліс ты 
пе ра кон ва юць кі раў ніц тва 
ў тым, што трэ ба за ха ваць 
кла сі ку і тра ды цый ныя ме та ды 
апра цоў кі ры бы.

Кан ку ры ра ваць з кан сер ва мі 
з мар скіх дзяр жаў бе ла ру сам 
скла да на. На пле чы 
пе ра пра цоў шчы каў кла дуц ца 
і вы дат кі на транс пар ці роў ку, 
за хоў ван не.

ДА ВЕД КА
Ад куль на бе ла рус кім прад пры ем стве ры ба? Толь кі ка ля 2-3% сы ра ві ны на за вод-

зе трап ляе сю ды не з-за мя жы. Гэ та ў асноў ным карп і таў ста ло бік, якія га ду юц ца 
ў на шых рыб га сах. Мар ская ры ба ж на прад пры ем ства па сту пае з усіх су свет ных 
ба сей наў. Кіль ка і са ла ка — з Бал ты кі (Літ вы, Лат віі, Ка лі нінг рад скай воб лас ці). 
Мой ва — з мур ман скіх парт оў, з кра ін Скан ды на віі. Па стаў ляе нам сы ра ві ну і Паўд-
нё вая Аме ры ка, да лё каў сход ні і паў ноч ны ба сей ны Ра сіі.

Ад на з са мых не ві да воч ных рэ чаў у біз не се 
— тое, што ніз кая ца на не з'яў ля ец ца най-
леп шай пра па но вай. На пэў на, вы ве да е це 
аб та кой эка на міч най тэ о рыі — «пры рос це 
цэн по пыт па дае», аль бо, на ад ва рот, «чым 
ні жэй шая ца на, тым вы шэй шы по пыт»? У 
рэ аль нас ці ўсё не заў сё ды так. Для та го, каб 
гэ та зра зу мець, мы пра ана лі зу ем жа дан ні 
ва шых клі ен таў і іх па трэ бы.

Нель га апус кац ца «ні жэй за плін тус»
Ёсць тып клі ен таў, для якіх важ на, каб бы ла са мая 

ніз кая ца на. Пры чы на, па якой яны пры ма юць ра шэн-
не аб куп лі, — гэ та са мы вы гад ны для іх кошт. Ка лі 
вы са праў ды з'яў ля е це ся па стаў шчы ком з са мы мі 
ніз кі мі цэ на мі, то за та кіх клі ен таў мож на зма гац ца.

У мно гіх біз нес ме наў, якія вы бі ра юць шлях па 
пра па но ве са мых тан ных та ва раў і па слуг, іс нуе 
да во лі сур' ёз ная праб ле ма: кан ку рэн ты так са ма, 
услед за ва мі, зні жа юць цэ ны. Да ўся го гэ та га не-
аб ход ны зні жэн ні вы дат каў і мар жы. Коль кі па стаў-
шчы коў пра па ну юць мі ні маль ную ца ну? Маг чы ма, 
адзін. Але не факт, што ім будзеце ме на ві та вы. 
У вы ні ку па доб ныя ма ні пу ля цыі аказ ва юц ца аб-
са лют на бес ка рыс ны мі. На шчас це, та кіх клі ен таў 
не вель мі шмат.

Ак цыі лепш, чым ніз кая ца на
Дру гі тып — гэ та пра фе сій ныя клі ен ты. Іх мэ тай 

з'яў ля ец ца атры ман не мак сі му му ад здзел кі з мі ні-
маль ным укла дан нем гро шай. Яны вель мі ня дрэн-
на раз бі ра юц ца ў пра дук це і ап ты мі зу юць гро шы, 
а не вы нік. Ка лі па раў наць зга да ныя ты пы, то для 
пер шых га лоў нае ца на, а дру гіх ці ка віць мак сі маль-
ны вы нік за свае гро шы. Ак цыі, па да рун кі і бо ну сы 
для пра фе сій ных па куп ні коў пра цу юць асаб лі ва 
доб ра. Да та го ж па да рун кі і бо ну сы, якія не ма юць 

ні чо га агуль на га з ва шым пра дук там, пра цу юць на-
шмат лепш. У b2b ( busіnеss-tо-busіnеss) сег мен це 
гэ тых па куп ні коў боль шасць.

Га лоў нае — не пе ра шка джаць
І трэ ці тып клі ен таў — гэ та лю дзі, якія шу ка юць 

вы нік сён ня. Яны ма юць па трэ бу ў вы ра шэн ні праб-
ле мы, і чым хут чэй яна бу дзе вы ра ша на, тым лепш. 
Час да стаў кі і га ран тыя вы ні ку для та кіх па куп ні коў 
вель мі важ ная. Ка лі та кі клі ент прый шоў да вас, 
зна чыць ён ужо пры няў ра шэн не аб куп лі ме на ві-
та ў вас. Тут га лоў нае — да па маг чы па да браць 
пра дукт і не пе ра шка джаць. Маг чы ма, гэ та са мы 
най леп шы тып клі ен таў, та му што ра шэн не ўжо 
пры ня та. На жаль, та кіх па куп ні коў мен шасць.

Чым да ра жэй, тым якас ней?
Вар та так са ма ве даць: псі ха ло гія лю дзей улад-

ка ва на та кім чы нам, што адзін і той жа та вар або 
па слу га, якія пра па на ва ны за вы со кую ца ну, час та 
ўспры ма юц ца як са мыя якас ныя. Ня рэд ка по пыт 
на ваш пра дукт ака жац ца вы шэй пры знач ным па-
ве лі чэн ні цэн. Для та го, каб па да браць най больш 
ап ты маль ную ца ну для клі ен таў, не аб ход на вы-
зна чаць кошт і гля дзець, як па вя лі чац ца або змен-
шац ца про да жы. Та кое тэс ці ра ван не ад бы ва ец-
ца на ступ ным чы нам: у адзін цу доў ны дзень вы 
змя ня е це цэн ні кі ў кра ме і на зі ра е це, як змя ні лі ся 
про да жы. Ка лі яны ўпа лі, то ад кі да ем гэ ты ва ры-
янт. У пэў ны мо мант вы зной дзе це ап ты маль ны 
ва ры янт ца ны.

Анд рэй МЯС НІ КОЎ,
біз нес-кан суль тант, біз нес-трэ нер.

Р.S. Ка лі ў вас ёсць ней кія кан крэт ныя пы тан-
ні, звя за ныя са сва ёй спра вай, да сы лай це іх, ка лі 
лас ка, 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 
за да вай це па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

ІДЭЯ БАНК: ЯШЧЭ БОЛЬШ КРЭ ДЫ ТАЎ 
ДЛЯ МА ЛО ГА І СЯ РЭД НЯ ГА БІЗ НЕ СУ

Ідэя Банк пад рых та ваў но выя пра па но вы для ма ло га і ся-
рэд ня га біз не су, для тых, хто збі ра ец ца бу да ваць з ну ля 
або раз віць і па шы рыць сваю спра ву — ад кан суль та цыі да 
вы да чы крэ ды ту. Та кі кі ру нак бу дзе раз ві вац ца пад но вым 
брэн дам «Іdea Bank Busіness». Спе цы яль ныя ад дзя лен ні — 
кам форт ныя для аб мер ка ван ня і пры няц ця ўзва жа на га ра-
шэн ня — ужо дзей ні ча юць у ста лі цы і аб лас ных га ра дах.

Біз нес-крокБіз нес-крок  ��

САК РЭ ТЫ ЦЭ НА ЎТВА РЭН НЯ
Не спя шай це ся пра да ваць тан ней за ўсіх

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 06 июня 2014 года торгов с условиями 

по продаже имущества, 
принадлежащего МО ОАО «Луч» – 

управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

Капитальное строение 
с инвентарным номером 500/С-3379 

общей площадью 1030 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1 

(наименование: Здание клуба. Литер К 2/к; 
назначение: здание неустановленного назначения)

Продавец 
имущества

МО ОАО «Луч» – 
управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч», 

ул. Короля, 2, АБК, каб. 415, 220004, г. Минск

Организатор 
торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

29 926 770 000 белорусских рублей

Сумма задатка 2 900 000 000 белорусских рублей

Условия торгов 
(условия продажи)

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, вклю-
чающее затраты на организацию и проведение резуль-
тативного аукциона, в размере 1 процента от цены 
продажи предмета торгов, указанной в протоколе о 
результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов.
2. При приобретении права собственности на предмет 
торгов (продаваемое имущество) покупатель обязуется 
на протяжении одного месяца подписать охранное обя-
зательство в соответствии с требованиями Закона Ре-
спублики Беларусь «Аб ахове гiсторыка-культурнай 
спадчыны Рэспублiкi Беларусь»

Наличие 
обременений

аренда

Продаваемое имущество является историко-культурной ценностью.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга 
«Обувь – «Луч», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установ-
ленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имуще-
ство в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-
ние на участие в них подано только одним участником или для участия в них 
явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляет-
ся победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 06 июня 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 06.05.2014 по 04.06.2014 включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);

(017) 200-12-65, 226-59-70 
(МО ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч»).

Печать ООО «РосМирСтрой» (УНП 691313915) считать не-
действительной.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА 
ОАО «МИНСКТЕЛЕКОМСТРОЙ» ЗА 2013 ГОД

Месторасположение: 220037, г. Минск, ул. Аннаева, 49/1-1, тел. (8-017) 245-83-12
Количество акционеров: всего – 412, в том числе юр. лиц – 1, физ. лиц. – 411.
Основной вид деятельности – строительство инженерных сооружений связи.
Среднесписочная численность работающих – 296 человек. УНП 100068131

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя Ед. изм.
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

млн руб. 1886.6 1455.7

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

руб. 13 192 10179

Обеспеченность акций имуществом общества тыс. руб. 336.0 240.6
Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

шт. - -

Информация о задолженности

Наименование показателя Ед. изм.
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Просроченная дебиторская задолженность млн руб. 3 952 56
Просроченная кредиторская задолженность млн руб. - -

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года
(в миллионах белорусских рублей)

АКТИВ
Код 

строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало
 года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 190 24 044 15 920
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 9 046 8 520
Расходы будущих периодов 230 397 300
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам 240 3 24
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 13 155 5519
Денежные средства и их эквиваленты 270 7 929 9122
Прочие краткосрочные активы 280 9 9
ИТОГО по разделу II 290 30 539 23494
БАЛАНС 300 54 583 39414

ПАССИВ
Код 

строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало
года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 410 14 301 372
Резервный капитал 440 639 514
Добавочный капитал 450 6 414 15921
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль 
(непокрытый убыток) 460 26 703 17602
ИТОГО по разделу III 490 48 057 34409
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 590 0 103
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 690 6 526 4 902
БАЛАНС 700 54 583 39414

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2013 года
(в миллионах белорусских рублей)

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 
2013 г.

За январь–
декабрь 
2012 г.

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

010 94 706 71 682

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 64 757 48 563

Валовая прибыль (010 – 020) 030 29 949 23119
Управленческие расходы 040 9 580 6169
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 )

060 20 369 16950

Прочие доходы по текущей деятельности 070 2 080 643
Прочие расходы по текущей деятельности 080 7 506 5947
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(060+070-080)

090 14 943 11646

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1 457 1336
Доходы по финансовой деятельности 120 58 24
Расходы по финансовой деятельности 130 59 181
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 150 1 456 1179
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (090+150) 160 16 399 12825
Налог на прибыль 170 3 768 3104
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (160-170) 210 12 631 9721

24.02.2014

Директор Л.И. Адамович

Главный бухгалтер Н.И. Бондарович

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности
ОАО «Минсктелекомстрой» за 2013 год

Адресат:
Директору ОАО «Минсктелекомстрой» Адамовичу Леониду Ивановичу
Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Минсктелекомстрой», ул. Аннаева, 49/1-1, 220037,  
г. Минск. Свидетельство о государственной регистрации № 100068131, выдано Минским 
городским исполнительным комитетом 04.07.2000 г., УНП 100068131.
Аудиторская организация:
Аудиторское частное унитарное предприятие «АудитПАВ», ул. Якубова, 56/1-173, 220095, 
г. Минск. Свидетельство о государственной регистрации № 190361476, выдано Минским 
городским исполнительным комитетом 04.06.2002 г., УНП 190361476.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Минсктелекомстрой», сформированная в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и 
отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положе-
ние ОАО «Минсктелекомстрой» на 1 января 2014 г. и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности за 2013 г., при этом совершенные ОАО «Минсктелеком-
строй» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях со-
ответствуют законодательству.
24.02.2014

Директор УП «АудитПАВ» А.В. Позняков

Аудитор И.А. Романенко
Дата получения аудиторского заключения 24.02.2014


