
8 снежня 2015 г.4 ЭКАНАМІКС

ОАО «Белбакалея» 
извещает, что 22 декабря 2015 года в 14.00 

состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Белбакалея» 

по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, 
актовый зал.

Регистрация участников собрания с 13.00. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О внесении изменений и дополнений в усло-

вия крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с 
ЗАО «Альфа-Банк».

2. О передаче полномочий на решение Наблю-
дательного совета ОАО «Белбакалея».

Наблюдательный совет ОАО «Белбакалея» 
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Наблюдательный совет 

ОАО «Белхозторг» 
ИЗВЕЩАЕТ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Собрание состоится 22 декабря 2015 года в 12.00 

по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 34, к. 401 (4-й этаж).

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. О даче согласия на подготовительную стадию инвестиционного 

проекта «Возведение здания склада по адресу: Минский район, 
Щомыслицкий с/совет, д. Озерцо, Менковский тракт, 14» в части 
разработки предпроектной (предынвестиционной) документации.

С информацией, подлежащей рассмотрению на внеочередном 
общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 
г. Минск, ул. Платонова, 34, 4-й этаж.

Регистрация участников собрания состоится 22 декабря 2015 года 
с 11.00 до 11.55 по месту проведения собрания. 

Дата составления списка акционеров 09 декабря 2015 года.
Для регистрации при себе иметь:
- акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера Общества – доверенность и доку-

мент, удостоверяющий личность.

Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг»

У БАНК, ЯК НА ПРА ЦУ?
Ра хун кі — плюс, іпа тэ ка — мі нус

Як свед чаць звест кі апош ня га апы-
тан ня, най больш рас паў сю джа ны мі ся-
род на сель ніц тва фі нан са вы мі па слу га мі 
з'яў ля юц ца бя гу чы бан каў скі ра ху нак і 
дэ бе та вая карт ка. Ця пер імі ка рыс та ец ца 
звыш 85% гра ма дзян (50% пад час мі ну-
ла га да сле да ван ня). У гру пу най больш 
за па тра ба ва ных па слуг увай шлі так са ма 
ін тэр нэт-бан кінг і стра ха ван не аў та транс-
парт ных срод каў.

Вы ка наў цы да сле да ван ня ад зна ча-
юць, што больш за ўсё жы ха ры кра і ны 
ахоп ле ны раз лі ко ва-ка са вы мі па слу га-
мі — 85% (у 2012-м — 69,5%). Да лей ідуць 
па слу гі стра ха ван ня — 55%, амаль на 
тым жа ўзроў ні, што і тры га ды та му. Лю-
дзі стра ху юць не толь кі аў то, але і ін шую 
ўлас насць. На трэ цім мес цы — крэ дыт-
ныя па слу гі. У 2012-м імі карысталася 
18% на сель ніц тва, а ця пер 24,6%. Ся род 
па слуг крэ ды та ван ня лі дзі ру юць крэ ды ты 
на спа жы вец кія па трэ бы (54,1%). Дру гі па 
па пу ляр нас ці — крэ дыт на ра монт жы ло-
га па мяш кан ня.

«Най менш па пу ляр ныя ў бе ла ру саў 
ак цыі, крэ ды ты на на быц цё аў та транс-
парт ных срод каў, па зы кі крэ дыт ных ка-
а пе ра ты ваў, крэ ды ты на аду ка цыю і на 
сель ска гас па дар чыя па трэ бы, дэ па зіт ныя 
сер ты фі ка ты і іпа тэ ка — гэ ты мі па слу-
га мі ка рыс та юц ца менш за 5% апы та-
ных», — рас шыф роў вае таб лі цы да сле-
да ван ня за гад чы ца сек та ра ме то ды кі і 
прак ты кі пры клад ных са цы я ла гіч ных 
да сле да ван няў Ін сты ту та са цы я ло гіі 
НАН Бе ла ру сі Свят ла на КРОЙ ТАР.

Укла ды, а не ак цыі
Апы тан не па ка за ла, што бе ла ру сы 

да стат ко ва ак тыў на і збе ра га юць свае 

срод кі. Для гэ та га на ша на сель ніц тва 
час цей за ўсё ка рыс та ец ца ашчад ны мі 
ра хун ка мі (66,1%) і тэр мі но вы мі дэ па зі-
та мі (25,1%). Ак цыі і ін шыя ін стру мен ты 
збе ра жэн ня і ін вес та ван ня ў жы ха роў 
кра і ны не ў па ша не.

Ба га ты, жа на ты 
і з вы шэй шай аду ка цы яй

Экс пер ты Ін сты ту та са цы я ло гіі па вы-
ні ках да сле да ван ня «на ма ля ва лі» і пры-
клад ны парт рэт ідэа льна га ка рыс таль ні ка 
фі нан са вы мі па слу га мі.

Па-пер шае, гэ та муж чы на. Ме на ві та 
яны, як пра ві ла, ка рыс та юц ца вя лі кай 
коль кас цю фін пас луг. Гэ та, хут чэй за ўсё, 
звя за на з тым, што муж чы ны час цей за 
ўсё і пры ма юць фі нан са выя ра шэн ні ў 
сям'і. А яшчэ ён жа на ты, з доб рай аду ка-
цы яй, ста рэй шы за 25 га доў, са ста біль-
най пра цай і вы со кім са цы яль ным ста но-
ві шчам. Ме на ві та ча ла век з сур' ёз ны мі 
да хо да мі і вя лі кай сям' ёй па ві нен доб ра 
раз бі рац ца ў фі нан са вых пра дук тах і су-
час ных бан каў скіх па слу гах, інакш яму 
прый дзец ца ха дзіць у банк, як на пра цу.

Як ад зна чы ла Свят ла на Крой тар, 
фі нан са вая ак тыў насць на сель ніц тва 
сур' ёз на за ле жыць ад са цы яль на-дэ ма-
гра фіч ных ха рак та рыс тык рэ спан дэн таў. 
У пры ват нас ці, да во лі ма ла дыя (да 25 
га доў) і стар шыя (66 га доў і больш за) 
уз рос та выя гру пы, з ніз кім уз роў нем 
аду ка цыі, не вы со кім са цы яль ным ста-
но ві шчам, якія пра жы ва юць у сель скай 
мяс цо вас ці і не ма юць па ста ян на га мес-
ца пра цы і ста біль на га да хо ду, вы зна ча-
юц ца пры кмет на больш ніз кім уз роў нем 
вы ка ры стан ня фі нан са вых па слуг ад 
прад стаў ні коў ас тат ніх груп на сель ніц-
тва.

За зір нуць за га ры зонт
«Ды на мі ка з пунк ту гле джан ня фі-

нан са вай да ступ нас ці ў нас ста ноў чая — 
рас це ўцяг ну тасць гра ма дзян у вы ка ры-
стан не фі нан са вых па слуг», — ад зна чыў 
на мес нік кі раў ні ка Нац бан ка. Ён да даў, 
што фар мі ра ван не ста біль на га і моц на га 
фі нан са ва га рын ку — адзін з най важ ней-
шых на прам каў дзей нас ці рэ гу ля та ра. «У 
су вя зі з гэ тым да ступ насць фі нан са вых 
па слуг для ўсіх суб' ек таў эка на міч ных ад-
но сін з'яў ля ец ца най важ ней шай тэ май, 
якую мы рэа лі зу ем су мес на з Аль ян сам 
за фі нан са вую да ступ насць», — па ве да-
міў Сяр гей Ка ле чыц.

Прад стаў нік рэ гу ля та ра звяр нуў 
ува гу, што ад па вед ныя да сле да ван ні 
ма юць сур' ёз нае прак тыч нае зна чэн не 
для да лей шых дзе ян няў пры пра вя дзен-
ні гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі кра і ны. 
«Вы ні кі да сле да ван няў бу дуць вы ка рыс-
тоў вац ца Нац бан кам у сва ёй дзей нас ці 
па раз віц ці фі нан са ва га рын ку, па ляп-
шэн ні до сту пу да фі нан саў і па вы шэн ні 
фі нан са вай асве ты на сель ніц тва», — 
пад крэс ліў ён.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

Дня мі ў ста лі цы 
ад бы ло ся па ся джэн не 
гра мад ска -кан суль та тыў на-
га са ве та (ГКС) па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва 
пры Мі ніс тэр стве 
эка но мі кі Бе ла ру сі 
пад стар шын ствам 
на мес ні ка мі ніст ра 
эка но мі кі Іры ны КАС ЦЕ ВІЧ.

На гэ ты раз у ме ра пры ем стве 
пры ма лі ўдзел не толь кі чы ноў ні-
кі ад га лі но вых мі ніс тэр стваў, але і 
прад стаў ні кі На цы я наль на га бан ка, 
Вяр хоў на га Су да, Дзярж стан дар та, 
а так са ма лі да ры прад пры маль ніц кіх 
са юзаў, ад па вед ных кан фе дэ ра цы ій 
і аса цы я цый прад пры маль ніц тва, а 
так са ма ін ды ві ду аль ныя прад пры-
маль ні кі са ста лі цы і рэ гі ё наў, па-
ве да мі лі «Звяз дзе» ў прэс-служ бе 
Мі нэ ка но мі кі.

Ужо ў са мым па чат ку са ве та прад-
пры маль ні кі атры ма лі маг чы масць 
агу чыць усе праб лем ныя пы тан ні, 
а прад стаў ні кі дзярж ор га наў — Мі-
ніс тэр ства па па дат ках і збо рах, 
Дзярж стан дар та і Нац бан ка — у 
сва іх вы ступ лен нях ад каз ва лі на іх. 
Боль шасць пы тан няў ты чы ла ся ўмоў 
пра цы ін ды ві ду аль ных прад пры маль-
ні каў з пер шых дзён 2016 го да.

АПОШ НІЯ ДНІ 
ДЛЯ «РЭШТ КАЎ»

Чы ноў ні кі ад ула ды на га да лі пры-
сут ным, што ме на ві та з гэ тай да ты 
за кан чва юц ца ад ра зу тры «пе ра ход-
ныя пе ры я ды».

Па-пер шае, з но ва га го да спы ня-
ец ца ган даль «рэшт ка мі» — так зва-
ны мі та ва ра мі лёг кай пра мыс ло вас-
ці, якія бы лі ўве зе ны на тэ ры то рыю 
на шай кра і ны без су пра ва джаль ных 
да ку мен таў да 1 лі пе ня 2014 го да. 
На га даю, што з гэ тай да ты ганд-
ля ваць без да ку мен таў за ба ра ні-
лі (Ука зам Прэ зі дэн та ад 16.05.14 
№ 222), але на рас про даж ра-
ней шых за па саў та ды да лі ўся го 

1,5 го да. Атрым лі ва ец ца, што «пе-
ра ход ны пе ры яд» па та кіх рэшт ках 
у прад пры маль ні каў доў жыў ся аж но 
18 ме ся цаў. Спе цы я ліс ты ад зна чы лі, 
што сне жань стаў апош нім ме ся цам 
да зна ка вай да ты. Ця пер тым, хто не 
па спее ўсё рас пра даць, за ста нец ца 
толь кі вы ка рыс тоў ваць гэ тыя та ва-
ры для ся бе — яны па він ны быць 
вы ве дзе ныя з прад пры маль ніц ка га 
аба ра чэн ня.

ТЭХ РЭГ ЛА МЕНТ 
АБА ВЯЗ КО ВЫ 
ДЛЯ ЎСІХ

Па-дру гое, у сту дзе ні ўсе та ва ры 
легп ра ма па він ны ў поў най ме ры 
ад па вя даць тэх ніч ным рэг ла мен там 
Мыт на га са ю за 017/2011 «Аб бяс пе-
цы пра дук цыі лёг кай пра мыс ло вас-
ці» і, та кім чы нам, мець аб' ек тыў ную 
ін фар ма цыю аб вы твор цы, ім пар-
цё ры, спа жы вец кіх улас ці вас цях і 
не аб ход ныя да ку мен ты аб па цвяр-
джэн ні бяс пе кі. Фак тыч на тэх рэг ла-
мент і ад па вед нае на цы я наль нае 
за ка на даў ства на тэ ры то рыі на шай 
дзяр жа вы дзей ні ча юць ужо не каль кі 
га доў, але прад пры маль ні кам бы ло 
да зво ле на не вы кон ваць гэ тыя пра-
ві лы ў поў ным аб' ёме ці на ват на-
огул не вы кон ваць іх, праў да, па пя-
рэ дзіў шы спа жыў ца пра гэ та. Такія 
пра ві лы «гуль ні» на рын ку так са ма 
былі вядомыя ўжо даў но.

З КАРТ КАЙ —
ДА ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КА 
І Ў ТАК СІ

Па-трэ цяе, з пер шых дзён но ва га 
го да ўсе ін ды ві ду аль ныя прад пры-
маль ні кі ў Мін ску і га ра дах аб лас-
но га пад па рад ка ван ня, ад на ча со ва 
з прад пры маль ні ка мі га ра доў ра-
ён на га пад па рад ка ван ня, у сва іх 
ганд лё вых аб' ек тах (а так са ма ў 
аб' ек тах бы та во га аб слу гоў ван ня і ў 
так сі) аба вя за ны ўста ля ваць і вы ка-

рыс тоў ваць пла цеж ныя тэр мі на лы. 
Так, гэ та та кія тэх ніч ныя пры ла ды, 
якія да зва ля юць пры маць апла ту 
бан каў скі мі карт ка мі. Згод на з су-
мес най па ста но вай ура да і Нац бан ка 
(ад 6 лі пе ня 2011 го да № 924/16), 
гэ та па він на бы ло ад быц ца 1 лі пе-
ня 2015 го да, але ў вы ні ку прад пры-
маль ні кам Мін ска і га ра доў аб лас но-
га пад па рад ка ван ня да лі паў га да вую 
ад тэр мі ноў ку.

КРОП КІ 
РАС СТАЎ ЛЕ НЫ

Вы ка ры стан не схем ад тэр мі ноў-
кі і «пе ра ход ных пе ры я даў» ула да мі 
для прад пры маль ні каў тлу ма чы ла ся 
ра зу мен нем аб' ек тыў ных скла да нас-
цяў для апош ніх. Са праў ды, ця пер 
ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам 
не аб ход на бы ло зай мац ца по шу кам 
но вых доб ра сум лен ных па стаў шчы-
коў, пра ве ра ных та ва раў або, як у 
вы пад ку з тэр мі на ла мі, — вы ра шаць 
праб ле му з да дат ко вы мі вы дат ка мі 
на на быц цё ад па вед на га аб ста ля-
ван ня.

У прэс-служ бе Мі нэ ка но мі кі ад-
зна чы лі, што боль шая част ка ін-
ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў 
ска рыс та ла ся пра да стаў ле ным 
ча сам па пры зна чэн ні. Так, ка лі ў 
2014 го дзе ка ля 40 ты сяч ін ды ві-
ду аль ных прад пры маль ні каў рэа-
лі зоў ва лі та кія «рэшт кі», то сён ня 
іх за ста ло ся, па ацэн цы спе цы я-
ліс таў, менш за 13 ты сяч ча ла век. 
Ра зам з тым прак ты ка пе ра но саў і 
ад тэр мі но вак цал кам не вы ра ша ла 
праб ле му. Па за кан чэн ні тэр мі ну 

іх дзе ян ня за ста ва лі ся і за ста юц ца 
ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі, 
не га то выя да функ цы я на ван ня ў 
но вых умо вах.

Ця пер яны вы сту па юць за да-
звол ганд ля ваць «рэшт ка мі» аж да 
поў на га рас про да жу, а пла цеж ныя 
тэр мі на лы ўста лёў ваць па жа дан ні 
прад пры маль ні каў. Ін шы мі сло ва-
мі, га вор ка ідзе аб пра па но вах па 
яшчэ ад ной зме не за ка на даў ства. У 
пры ват нас ці бы ло вы ка за на па жа-
дан не вяр нуц ца да фар ма ту пра цы 
ў рам ках Ука за Прэ зі дэн та № 285 ад 
18.06.2005 го да.

Ра зам з тым ін ды ві ду аль ны мі 
прад пры маль ні ка мі быў уз ня ты шэ-
раг прак тыч ных пы тан няў, звя за ных 
з вы ка нан нем іс ну ю чых нор маў. На-
прык лад з уста ноў кай і аб слу гоў ван-
нем бан ка мі пла цеж ных тэр мі на лаў, 
прак ты кай пра вер кі са праўд нас ці 
да ку мен таў, што пра да стаў ля юц ца 
контр аген та мі ў Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі і прак ты кай пры мя нен ня ад мі-
ніст ра цый най ад каз нас ці за пра цу з 
да ку мен та мі, пры зна ны мі не ад па-
вед ны мі рэ ча іс нас ці.

На мес нік мі ніст ра эка но мі кі Іры-
на Кас це віч пад крэс лі ла важ насць 
мі ну ла га па ся джэн ня ГКС як дыя-
ло га вай пля цоў кі дзярж ор га наў і 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў 
і па дзя ка ва ла прад стаў ні кам прад-
пры маль ніц тва за грун тоў ную пад-
рых тоў ку. Яна ад зна чы ла, што ўсе 
на зва ныя прак тыч ныя праб ле мы і 
пра па но вы зной дуць сваё ад люст-
ра ван не ў вы ні ко вым пра та ко ле па-
ся джэн ня, і па пра сі ла прад стаў ні коў 
дзярж ор га наў у са мыя ка рот кія тэр-

мі ны пад рых та ваць пра па но вы па іх 
вы ра шэн ні.

На прык лад, аб мер ка ван не прак-
тыч ных праб лем, звя за ных з пла цеж-
ны мі тэр мі на ла мі (у тым лі ку спо са-
баў іх уста ноў кі, та ры фаў аб слу гоў-
ван ня і хут ка сці за лі чэн ня гра шо вых 
срод каў на ра хун кі) бу дзе іні цы я ва на 
ў най блі жэй шы час у ме жах між ве-
да мас на га са ве та пры Нац бан ку. Па 
сло вах на мес ні ка мі ніст ра ганд лю 
Іры ны Нар ке віч, важ на вы ра шаць 
гэ тыя пы тан ні з улі кам ін та рэ саў усіх 
ба коў — па куп ні коў, прад пры маль ні-
каў і бан каў скай сіс тэ мы, і ў су вя зі з 
гэ тым бу дзе ка рыс на вы ву чыць лі-
тоў скі і лат вій скі во пыт.

Пад час па ся джэн ня прад стаў ні кі 
біз не су так са ма вы ка за лі пра па но ву 
аб ства рэн ні пры гра мад ска-кан суль-
та тыў ным са ве це пры Мі нэ ка но мі кі 
па ста ян най гру пы па аб мер ка ван ні 
пы тан няў дзей нас ці вы ключ на ін-
ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. 
Гэ та пра па но ва бы ла пад тры ма на 
са ве там.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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У но вым фар ма цеУ но вым фар ма це  ��

РЭШТ КІ, РЭГ ЛА МЕНТ І ТЭР МІ НА ЛЫ
Менш чым праз ме сяц у кра і не за вяр ша юц ца 
ад ра зу тры «пе ра ход ныя пе ры я ды» для прад пры маль ні каў

Тым, хто не па спее 
ўсё рас пра даць, за ста нец ца 
толь кі вы ка рыс тоў ваць 
гэ тыя та ва ры для ся бе — 
яны па він ны быць 
вы ве дзе ныя 
з прад пры маль ніц ка га 
аба ра чэн ня.

Ка лі ў 2014 го дзе 
ка ля 40 ты сяч 
ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў 
рэа лі зоў ва лі та кія «рэшт кі», 
то сён ня іх за ста ло ся
менш за 13 ты сяч ча ла век.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Да вед ка «Звяз ды»
Дру гое да сле да ван не, на зва нае 

«Ацэн ка і ана ліз до сту пу на сель ніц тва 
да фі нан саў у Рэс пуб лі цы Бе ла русь», 
пра во дзі лі спе цы я ліс ты дзяр жаў най 
уста но вы «Ін сты тут са цы я ло гіі На цы-
я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі». 
Бы ло апы та на на сель ніц тва кра і ны 
ва ўзрос це ад 18 га доў. Агуль ны аб'-
ём вы бар кі склаў 2500 рэ спан дэн таў з 
усіх аб лас цей кра і ны.

Та кія да сле да ван ні ро бяц ца ў ме жах 
су мес на га пра ек та На цы я наль на га бан-
ка Бе ла ру сі і Аль ян са за фі нан са вую 
да ступ насць.


