Погляд

ДЫСКУСІЙНАЯ ТРЫБУНА

ХАЦЕЛІ ЯК ЛЕПШ... ПРЫДАРОЖНЫ
А што атрымалася?
У

СХОДНЯЕ партнёрства, гучна абвешчанае
ЕС у 2009 годзе, абяцала шасці суседкам —
Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове
і Украіне — паляпшэнне і паглыбленне ўзаемаадносін. Задума выдатная. Грунтавалася на чатырох платформах. Дэмакратыя
і дзяржкіраванне сумесна з правамі чалавека патрапілі ў першую. Эканамічная
інтэграцыя — у другую, энергабяспека — у
трэцюю, а кантакты паміж людзьмі, адпаведна, — у чацвёртую. Хутка гаворыцца,
ды паціху робіцца... Водгаласу абвешчанага, здаецца, не надта і
чуваць. Ва ўсякім разе на гэтым баку. Ці спраўдзіліся ўскладзеныя
на праект чаканні? Спрабуем прааналізаваць са старшынёй Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах
і сувязях з СНД Ігарам КАРПЕНКАМ.
— Ініцыятыве Усходняга парт- яднанні. Але ж за мяжой чамусьці
нёрства без малога ўжо два гады. выступаюць заўсёды адны і тыя ж
Пра якія вынікі можна гаварыць? людзі. Проста для еўрачыноўнікаў
— Калі гаварыць пра рэальны тыя, хто ў нас расколвае грамадства
плён, то... сказаць практычна ня- і выводзіць людзей на плошчу, —
ма чаго! Усё ж такі гутарка вялася гэта сапраўдныя структуры грамаўсё больш у палітычным рэчышчы. дзянскай супольнасці. А калі гэта
Я нават сказаў бы, занадта палі- партыі і грамадскія аб'яднанні, якія
тызаваным. І за ўсёй палітычнай падтрымліваюць палітычны курс
балбатнёй загаворваецца галоў- новавыбранага Прэзідэнта, то яны
нае — рэальнае становішча спраў чамусьці ўжо не структуры грамау нашай краіне. А еўрапарламен- дзянскай супольнасці. А нядаўнія
тарыі галасуюць за рэзалюцыі заявы пра еўрафінансаванне белапа Беларусі, давяраючыся сваім рускай апазіцыі... гэта ўвогуле ні ў
калегам, якія маюць аднабокае якія рамкі міжнароднага права не
ўяўленне пра Беларусь. Папросту ўпісваецца! Вы можаце ўявіць, каб
з-за таго, што падчас сваіх візітаў нехта з-за мяжы фінансаваў апазіу нашу краіну праводзяць больш цыйную партыю, напрыклад, у Польчасу з апазіцыяй, чым з намі, афі- шчы? Там такая арганізацыя доўга
цыйнымі ўладамі. А пасля нейкія б не праіснавала. Але ў дачыненні
ўмовы, незразумелыя дыскусіі. да Беларусі нормы закона ігнаруХоць Беларусь, вядома ж, чакала юцца нашымі суседзямі... А нашым
апазіцыйным партыям трэба больш
рэалізацыі канкрэтных праектаў.
— Ад еўрапалітыкаў, якія рабілі хадзіць да народа, а не ездзіць на
візіты ў нашу краіну, часта мож- Захад з працягнутай рукой!
— Адносіны па еўрапейскім
на было чуць: цяпер мяч на баку
Беларусі. Маўляў, ёй варта быць вектары сёння не назавеш бязбольш ініцыятыўнай. Ці праўда воблачнымі. Што, на Ваш погляд,
гэта, што Беларусь праявіла сябе магло б выправіць сітуацыю?
інертнай у партнёрстве з ЕС?
— Нам не трэба нічога выпраў— Ды не была Беларусь па- ляць. А ім... Я рэкамендаваў бы і
сіўнай! Прапаноў вылучалася на- Захаду, і Усходу змірыцца з тым,
самрэч шмат. Я, натуральна, не што тут, у цэнтры Еўропы, ёсць сумагу сказаць за ўсе струк туры, верэнная дзяржава, якая хоча, можа
але дакладна ведаю пра ініцыя- і будзе праводзіць самастойную нетывы ў энергетычным сектары. Ба- залежную палітыку. Яна вызначагата было прапаноў у эканамічнай на і структурай нашай эканомікі, і
геаграфічным становішчам. І мы не
і сацыяльна-культурнай сферах.
— Але за парламенцкае вы- збіраемся ад яе адмаўляцца, незамярэнне Вы напэўна можаце лежна ад таго, хочуць гэтага замежныя краіны ці не. Мы хацелі б, каб з
сказаць...
— З самага пачатку Беларусь намі гаварылі паважліва і ўлічвалі,
спрабавалі адсунуць ад удзелу ў Еў- што ў нас ёсць свае нацыянальныя
ранэсце. Некаторыя еўрапарламен- інтарэсы. І няма чаго навязваць
тарыі спрабавалі растлумачыць нам, нейкае меркаванне звонку і проста
што ў нас нелігітымны парламент. «пад капірку» ствараць у нас сістэму,
Шчыра кажучы, пазіцыя дзіўная. Та- аналагічную сваёй. Мы ж ведаем,
му што вось астатнія пяць краін-парт- як некаторыя краіны ўступалі ў ЕС.
нёраў лічаць наш парламент легітым- Як ім дакладна рэгламентавалася,
ным. Аднак іх чамусьці да перамоў па наколькі яны павінны скараціць выгэтым пытанні не прыцягвалі. І яшчэ пуск сельскагаспадарчай прадукадзін цікавы момант: калі мы ў парла- цыі, якія вытворчасці яны павінны
менце ратыфікуем нейкія пагадненні звярнуць. Так, нейкія кампенсацыі
з краінамі ЕС па чыста эканамічных вылучаліся, але ж негатыўныя напытаннях (аб пазбяганні двайнога ступствы заўважныя. Палітыкам з
падаткаабкладання, напрыклад), ЕС трэба правесці рэвізію сваіх падакументы набываюць юрыдычную літычных установак і прынцыпаў. У
сілу. І ніхто не кажа, што іх ратыфі- іх саміх праблем хапае. Няхай у сябе
каваў нелігітымны парламент. Дык спачатку разбяруцца. А тое, што і ў
калі выгадна, беларускі парламент нас ёсць праблемныя пытанні, мы
можна лічыць легітымным? Увогу- не адмаўляем. І абмеркаваць мы
ле ўсе размовы ў рамках Усходняга не супраць. Але ж рашэнне будзем
партнёрства вяліся ў неафіцыйным прымаць самастойна, а не так, як
рэчышчы. З намі сустракацца ніхто хочацца ЕС.
— А на якія-небудзь кампране жадаў. Узнікае пытанне: ці хацеў
наогул Еўрапарламент удзелу Бела- місы беларускі бок гатовы?
— Беларусь заўсёды ішла ў рэрусі ў Еўранэсце? А прапанаваны нам
фармат «5+5»... Маўляў, палова ад чышчы кампрамісаў: не навязвала
парламента, палова — ад апазіцыі. Я нікому сваю сістэму каштоўнасцяў.
задаваў пытанне, а чаму, напрыклад, Кожная краіна мае права на свой
не 6 і 4, ці 7 і 3? Хто вырашыў менаві- шлях развіцця. Чаму мы павінны
та так структураваць размеркаванне быць як браты-блізнюкі з усімі еўрамандатаў у парламенцкім вымярэнні пейскімі дзяржавамі? У нас склалася
Усходняга партнёрства? І галоўнае, свая сістэма, дакладна рэалізуецца
на падставе чаго? У Пражскай дэк- прынцып народаўладдзя. Усебелаларацыі, адзіным афіцыйным даку- рускі сход, рэферэндумы па ключаменце, пра гэта няма ні слова. Зноў вых пытаннях — найлепшае таму
пачынаюцца расплывістыя палітыч- пацвярджэнне. А ў ЕС што? Паныя гутаркі: беларускі парламент не спрабавалі Канстытуцыйны акт на
прадстаўляе ўвесь спектр палітычных рэферэндум вынесці, не падтрымарухаў — у яго складзе няма апазіцыі. ла насельніцтва. Дык яны вырашылі
Мы таксама можам сказаць, што Еў- правесці сваю палітыку ў фармаце
рапарламент не прадстаўляе ўвесь пагадненняў: ратыфікавалі іх парласпектр палітычных сіл. Па-першае, ментамі. Дык дзе ж тут народаўладу іх ёсць працэнтны бар'ер, які трэ- дзе? Тым не менш, мы адкрытыя да
ба перасягнуць партыі, каб патра- супрацоўніцтва — любы палітычны
піць у парламент. Па-другое, яўка дыялог лепшы за канфрантацыю і
на апошніх выбарах была настолькі дыктат. Аднак увядзенне санкцый не
нізкай (у некаторых краінах яна не садзейнічае гэтаму супрацоўніцтву.
перавышала 20 адсоткаў), што пра
— Да чаго такая палітыка мошырокі спектр меркаванняў грамад- жа прывесці?
ства і наогул гаварыць не даводзіцца.
— Пужацца няма чаго. Палітыка
Але мы не ставім пад сумненне легі- санкцый бесперспектыўная, і нават
тымнасць Еўрапарламента. Абодва сёння яна ўжо выглядае несучаснай.
гэтыя моманты зафіксаваныя ў іх Ну ўвялі ЗША санкцыі супраць двух
заканадаўстве, і мы ставімся да гэ- нашых прадпрыемстваў. І высветтага паважліва. Чаму ж вы пачына- лілася, што адно з іх з Амерыкай
еце нам дыктаваць умовы? Пазіцыя наогул не працуе, а другое пастаўбеларускіх парламентарыяў адзіная: ляе туды толькі пяць адсоткаў свамы гатовы да супрацоўніцтва толькі ёй прадукцыі. Хіба праблема перана паўнапраўнай аснове. Іншыя вары- арыентаваць гэтыя пяць адсоткаў?
янты непрымальныя. І наша пазіцыя Так, гэта работа, і не надта простая.
застанецца нязменнай.
Але гэта яшчэ не трагедыя. А ЕС?
— Ста сун кі з гра ма дзян- Ёсць маса іншых рынкаў, апроч яго.
скай супольнасцю, відаць, былі Мы вось пачалі актыўна асвойваць
больш актыўнымі...
паўднёва-амерыканскі ды афрыкан— Так, форум грамадзянскай су- скі кантыненты. Дыверсіфікуем папольнасці ў рамках Усходняга парт- стаўкі. І няма чаго нас торкаць, што
нёрства правялі. Але ж ад Беларусі мы павінны легчы ці пад Еўрасаюз,
туды запрасілі абраных. У рамках Ус- ці пад Расію. Ні пад каго мы лажыцца
ходняга партнёрства ўвогуле шмат не павінны! Канстытуцыю нашу паблытаніны. Мноства пытанняў, якія глядзіце: прынцып шматвектарнасці
наогул не адпавядаюць палітычнай ў нас там замацаваны. Мы будзем
логіцы. У нас, між іншым, 15 палі- прытрымлівацца яго і надалей.
тычных партый і 2274 грамадскія аб'Зоя ВАРАНЦОВА.

Местный фонд
«Правопорядок Заводского района г. Минска»
зарегистрирован решением управления юстиции
Минского горисполкома 19.07.2006 г. № 00043
в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за № 194900098.
Место нахождения Фонда:
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 17, комн. 26.
Учредителем Фонда является администрация Заводского
района г. Минска.
Стоимость имущества Фонда 5300000 руб.
Доходы фонда:
- безвозмездная (спонсорская) помощь от предприятий,
организаций района;
- целевые поступления от организаций и предприятий
района на содержание добровольных дружин и другие цели,
указанные в Уставе Фонда.
Общая сумма расходов, понесенных Фондом на осуществление деятельности, направленной на содействие по обеспечению правопорядка и достижение общественно-полезных
целей, указанных в Уставе Фонда 68609049 руб.
Количество УП, других хозяйственных обществ, созданных
Фондом для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе участия Фонда в таких юридических лицах
— не участвует, не создавались.
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СЭРВІС — «ТВАРАСТВАРАЛЬНАЯ» СФЕРА
РАЦЯГВАЕМ абмяркоўваць персП
пектыўныя накірункі прыкладання прадпрымальніцкай энергіі і іні-

цыятывы для прадстаўнікоў малога
і сярэдняга бізнэсу. Сёння размова
нашага карэспандэнта з вядомым
эканамістам, членам Грамадска-кансультацыйнага савета пры Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Л.Ф. Заікам прысвечана развіццю прыдарожнага сэрвісу.
— Леанід Фёдаравіч, неаднойчы на
высокім узроўні абмяркоўваецца стан і
праблематыка прыдарожнага сэрвісу. У
парламенце ў час зацвярджэння Міхаіла
Мясніковіча на пасадзе прэм'ер-міністра
ён не толькі адзначыў актуальнасць гэтай сферы паслуг, але і сказаў, што яна
ў пэўнай ступені ўяўляе твар дзяржавы.
А таму прыдарожны сэрвіс павінен быць
высокага ўзроўню. Падпісаліся бы вы пад
гэтымі словамі новага кіраўніка ўрада?
— Падпісаўся бы. Каму не хочацца, каб
наша Беларусь выглядала лепшым чынам
у вачах айчынных і замежных аўтападарожнікаў? Але пакуль «твар» гэты не вельмі
вясёлы, жывы і, шчыра кажучы, прывабны. Так, я згодны з прэм'ер-міністрам і ў
той частцы яго адказу на ўзнятае дэпутатам пытанне, што развіццё прыдарожнага
сэрвісу будзе спрыяць росту аказваемых
паслуг, аб'ём якіх у аглядаемай будучыні
павінен скласці каля 50 працэнтаў валавога
ўнутранага прадукту. Згодны і з тым, што
палову гэтага аб'ёму паслуг павінны аказваць прадпрыемствы малога і сярэдняга
бізнэсу. Разам з тым Беларусь, нягледзячы
на заклікі і дэкларацыі, не можа пахваліцца
развітым прыдарожным сэрвісам.
— Узнікае пытанне: як і з чаго пачынаць
выводзіць яго на міжнародны ўзровень?
— З павелічэння колькасці прадпрыемстваў малога і сярэдняга бізнэсу ўздоўж
галоўных транснацыянальных аўтамабільных магістраляў нашай краіны. Зразумела,
узводзіць вялікія палацы не мае сэнсу, а
вось стварыць сваю эфектыўную беларускую сферу прыдарожнага сэрвісу — гэта
рэальна. А паколькі ён знаходзіцца, па вялікім рахунку, у стадыі станаўлення, варта
было б уважліва прыглядзецца да дзвюх
асноўных эфектыўных сістэм прыдарожнага сэрвісу — еўрапейскага і паўночнаамерыканскага. Гэта, на мой погляд, дзве найбольш удалыя сістэмы, досвед якіх можна
было б творча асэнсаваць, і тое, што нам
падыходзіць, укараніць у сябе.

— Што, напрыклад?
— Калі матэль — шматфункцыянальная
— Еўропа, як вядома, кантынент пера- гаспадарка, як вы гаворыце, то ці пад сілу
важна з вялікай шчыльнасцю насельніцтва, яе вядзенне нават сярэдняму бізнэсу?
асабліва яго заходняя частка. Там прыда— Нават малому бізнэсу. Не трэба перожны сэрвіс — гэта, у асноўным, праз кож- рабольшваць складанасць задачы. Я веру
ныя 40-50 кіламетраў запраўкі, аўтасэрвіс, ў працоўную энергетыку нашых суграмастаянкі для машын, адпачынку вадзіцеляў, дзян. У Амерыцы быць гаспадаром матэля
пасажыраў аўтобусаў, прыдарожныя кавярні, — пераважна сямейная справа. Тры-пяць
рэстаранчыкі, бары, крамы з рознымі карыс- чалавек: бацькі і іх дарослыя дзеці, нехта са
нымі ў дарозе таварамі першай неабходнас- сваякоў — вось большасць персаналу матэляў, у якіх любяць спыняцці, абавязкова цывільныя,
Ёсць цікавы вопыт ца амерыканцы. Я думаю,
мушу заўважыць, туалеты.
замежнай практыкі — што і ў нас знойдзецца
У Еўропе звычайна ўвесь
аўтобусны партал. шмат сем'яў, здольных
комплекс прыдарожных
паслуг ствараецца побач
стварыць не горшыя, а,
з аўтазапраўкамі. Яно і зразумела: спыніўся магчыма, і лепшыя матэлі, дзе заўсёды
чалавек напоўніць бак аўтамабіля, хутчэй за можна знайсці свабодны нумар з усімі выўсё сам ці яго пасажыры наведаюць аб'ект годамі, смачную і недарагую ежу.
прыдарожнага сэрвісу: зазірне ў кавярню,
У розных удзельнікаў дарожнага руху
у спякотны дзень можа нават асвяжыцца розныя патрабаванні да прыдарожнага сэр— прыняць душ. Ёсць і такая паслуга на не- вісу. Адны ў сям'і, скажам, з Германіі, якая
каторых вялікіх прыпынках.
накіроўваецца праз нашу краіну ў Расію. У
Таму і ў нас дарожны сэрвіс лепш па- дальнабойшчыкаў — іншыя. Для іх галоўчынаць з асваення тэрыторый вакол аў- нае — бяспечная і абсталяваная стаянка для
тазаправачных станцый. Няхай многія з велікагрузных машын, якія маюць спальныя
іх маюць пры сабе куткі гандлю харчовай месцы. Звычайна іх вадзіцелі начуюць у маі прамысловай драбязой, гандлярам наф- шыне — дбаюць аб захаванні грузаў. Увогутапрадуктамі не пад сілу (ды і не трэба ім ле дальнабойшчыкі — гэта асаблівая катэгоімкнуцца да гэтага) стварыць прыдарожны рыя ўдзельнікаў дарожнага руху, якім трэба
сэрвіс вакол бензакалонкі. Не іх профіль. хутчэй даставіць груз спажыўцу. А вось аў— Наўрад ці гэтая ідэя прыйдзецца татурысты, якіх становіцца ўсё больш, могуць клюнуць на вуду з нажыўкай у выглядзе
даспадобы гаспадарам заправак.
— Хутчэй за ўсё, так — навошта ім прапаноў спыніцца на начоўку, застацца на
пад бокам чужыя людзі. Але я прапана- дзень, каб зрабіць экскурсію. Ёсць яшчэ цікаваў бы будаваць непадалёку матэлі, якія вы досвед замежнай практыкі — аўтобусны
выдатна зарэкамендавалі сябе ў многіх партал. Сутнасць парталу ў яго магчымасцях
краінах. У нас матэляў амаль няма. Сі- аказаць даволі значную колькасць паслуг у
туацыю трэба рашуча выпраўляць. Су- час адносна працяглага прыпынку на адпачас ны ма тэль — гэ та важ ны эле мент чынак: гандлёвыя кропкі, месцы харчаванпрыдарожнага сэрвісу, які, па сутнасці, ня, невялікая гасцініца, аптэка, цырульня,
з'яўляецца шматфункцыянальнай гаспа- інфармацыйна-турыстычнае бюро, кіёскі з
даркай, дзе, акрамя недарагога начлегу, сувенірамі і перыёдыкай. Калі шчыльны рух,
вам прапануюць шэраг іншых запатраба- то там большасць аб'ектаў прыдарожнага
ваных падарожнікамі паслуг. У тым ліку сэрвісу працуе круглыя суткі.
— І дзе ў нас мэтазгодна было б аді турыстычныя. Як правіла, матэль месціцца ў маляўнічым кутку прыроды, дзе крываць матэлі і аўтобусныя парталы?
можна нават затрымацца на дзень-другі.
— Вядома, спачатку па накірунках усАсабліва, калі непадалёку ёсць цікавыя ход-захад і поўнач-поўдзень, дзе назіраецпрыродныя, гістарычныя ці архітэктурныя ца самы актыўны аўтамабільны рух. Скаславу тасці. Скажам, Мірскі замак. Можна жам, адзін партал паміж Брэстам і Бараўзвесці матэль і побач з абласным цэнт- навічамі, другі — паміж Мінскам і Оршай,
рам — ёсць шмат аў таўладальнікаў, якія трэці — побач са сталіцай. У гэтым партане любяць заязджаць у вялікія гарады, а ле, дарэчы, было б мэтазгодна наладзіць
спыняюцца побач у матэлях. Такое сусед- гандаль беларускімі таварамі, у тым ліку
ства з горадам мае шэраг пераваг. Таму і са зніжкамі. Каб пасажыры мелі магчыдля Беларусі, лічу, узвядзенне некалькіх масць іх набываць, не наведваючы мінматэляў — перспектыўная справа.
скія магазіны. Матэлі, зразумела, будаваць



там, дзе будзе гарантыя іх запаўнення. І
пажадана там, дзе яны могуць стаць цэнтрамі развіцця малога і сярэдняга бізнэсу.
А вось парталы могуць стварацца шляхам
дзяржаўна-прыватнага партнёрства.
— А як быць са спакусай прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнэсу больш
«наварыць» на сваіх паслугах?
— Людзей можна зразумець: многім трэба вяртаць пазычаныя на развіццё бізнэсу
грошы ў сяброў, сваякоў, разлічвацца па
банкаўскіх крэдытах. Але я думаю, што цэны
на паслугі прыдарожнага сэрвісу спачатку
павінны быць сацыяльна прымальныя, каб
паступова ў гаспадара таго ці іншага аб'екту на дарозе назапашвалася свая кліентура. Каб дальнабойшчыкі перадавалі адзін
аднаму: вось там можна смачна і адносна
нядорага паабедаць, а вось там — зручна
і бяспечна пераначаваць. На мой погляд,
сярэдні кошт начоўкі не павінен быць больш
чым 10 еўра ў эквіваленце.
— Магчыма, параўноўваць наш ненавязлівы прыдарожны сэрвіс, які толькі
пачынае дзейнічаць, з Еўропай і ЗША не
зусім карэктна, а вось з суседнімі краінамі
варта. Ва Украіне, бадай, самая знакамітая
дарога — аўтамагістраль Кіеў-Адэса, якая
добра вядома многім тысячам беларусаў.
Ці можна выкарыстаць гэты вопыт?
— Не ва ўсім. Ва Украіне ўздоўж асноўных
магістраляў цэны на паслугі часам «куслівыя».
Прыняцце душа можа каштаваць аж 8 долараў — усяго за максімум 10 хвілін карыстання
душавой кабінкай. Але, з іншага боку, уражваюць сваёй вынаходлівасцю прадпрыемствы
грамадскага харчавання з нацыянальным каларытам. Прывабна і інтрыгуюча гучаць назвы
кавярняў і невялікіх рэстаранаў паабапал курортнай трасы Кіеў—Адэса. Скажам, у рэстаране пад смачнай назвай «Сала» ўсе (ці амаль
ўсе) стравы прыгатаваны з гэтага сусветна вядомага ўкраінскага далікатэса ці на яго аснове.
Стомленаму сонцам і дарогай падарожніку з
сям'ёй прыемна завітаць на абед у рэстаран
«Боршч» і паласавацца сапраўдным украінскім баршчом — згодна са старажытнымі рэцэптамі, як кажуць афіцыянты. Ці на вячэру ў
кавярні «Варэнікі» або «Галушкі» і г. д. Чым не
прыклад удалага выкарыстання асаблівасцяў
нацыянальнай кухні, яе брэндаў для нашага
малога і сярэдняга бізнэсу? Бо гэта, лічу па
сабе, вабіць больш, чым традыцыйнае шматгадовае меню звычайнай сталоўкі.
— Дзяржава неаднойчы заяўляла (у
тым ліку і вуснамі цяперашняга прэм'ерміністра), што гатовая ўзяць на сябе част-

ку выдаткаў па
развіцці прыдарожнага сэрвісу.
Яшчэ папярэдні
ўрад вы ра шыў
пры рэканструкцыі магістраляў
за дзяр жаў ныя
сродкі развіваць
транспартную
інфраструктуру для прыдарожнага сэрвісу. Аднак чаму малы і сярэдні бізнэс
не спяшаецца ўдзельнічаць у стварэнні
аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу?
— Прадпрымальнікам не хапае інфармацыі. Мясцовым органам улады спачатку трэба вызначыць перспектыўныя месцы развіцця прыдарожнага сэрвісу і загадзя падвесці
туды ваду і электрычнасць. Без гэтага не
атрымаецца забяспечыць сучасны ўзровень
абслугоўвання. Затым з улікам патрабаванняў часу пабудаваць зручныя паркоўкі, пад'езды да аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу. Бо
гэта для малога і сярэдняга бізнэсу вельмі
дарагое задавальненне. Тут надзея толькі на
дзяржаву. Зварухнуць справу можа выдаткаванне сродкаў з рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў на садзейнічанне стварэнню
прыдарожнага сэрвісу.
Думаю, што не ўсе прадпрымальнікі ведаюць, як правільна пачынаць уласную справу на дарозе. І тут было б дарэчы саюзам прадпрымальнікаў сумесна з
зацікаўленымі дзяржаўнымі структурамі,
напрыклад, міністэрствам транспарту і камунікацый, наладзіць аўтобусны тур нашых
бізнэсменаў-пачаткоўцаў для знаёмства з
лепшым досведам прыдарожнага сэрвісу ў
адной з суседніх краін. Можна было б правесці шэраг рэгіянальных канферэнцый па
тэматыцы прыдарожнага сэрвісу з наступным іх асвятленнем у СМІ. Ёсць і прычыны
псіхалагічнага характару — у нас такі сэрвіс
часта ўспрымаецца як наяўнасць заправак
з буфетам і кіёскам ці дробнай кавярні на
дарозе са сціплым выбарам не заўсёды свежых і смачных страў. Калі так падыходзіць,
то я не ведаю, у якой перспектыве прыдарожны сэрвіс зможа істотна паўплываць на
рост аб'ёму паслуг, якія аказваюць прадпрыемствы малога і сярэдняга бізнэсу.
Сапраўды, прыдарожны сэрвіс — «тварастваральная» сфера. Ад яго ўзроўню
ў многім будзе залежаць успрыманне ў
вачах айчынных і замежных аўтападарожнікаў нашай краіны.
Леанід ЛАХМАНЕНКА.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНОБАНК»
1. Наименование.
На белорусском языке:
полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Тэхнабанк», сокращенное – ААТ «Тэхнабанк».
На русском языке:
полное – Открытое акционерное общество «Технобанк», сокращенное – ОАО «Технобанк».
2. Место нахождения, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220002,
г. Минск, ул. Кропоткина, 44.
Тел./факс: +375 17 283 15 05
Адрес в интернете: www.technobank.by
E-mail: info@technobank.by
3. Номера расчетных счетов, на которые будут зачисляться
средства, поступающие при открытой продаже облигаций.
№ 3811800010014 в ОАО «Технобанк», код 182 (для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, не являющихся банками).
№ 1811800010016 в ОАО «Технобанк», код 182 (для банков).
4. Наименование периодического печатного издания, в котором
публикуется бухгалтерская отчетность.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента публикуется в газете
«Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, также с
данной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «Технобанк»
по адресу: www.technobank.by.
5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его
местонахождение, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального
разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и
биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.
ОАО «Технобанк» обслуживает депозитарий ОАО «Технобанк», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, действующий на основании специального разрешения (лицензии)
на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по
ценным бумагам № 02200/0385568, выданного Министерством Финансов
Республики Беларусь, срок действия – до 22 июня 2014 года.
6. Размер уставного фонда.
Сумма зарегистрированного уставного фонда составляет 46 586 939 800
(Сорок шесть миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот) белорусских рублей.
Уставный фонд разделен на 24 519 442 (Двадцать четыре миллиона
пятьсот девятнадцать тысяч четыреста сорок две) акции, из них простых
(обыкновенных) акций 24 455 229 (Двадцать четыре миллиона четыреста
пятьдесят пять тысяч двести двадцать девять) штук и привилегированных акций 64 213 (Шестьдесят четыре тысячи двести тринадцать)
штук. Номинальная стоимость акций – 1 900 (Одна тысяча девятьсот)
рублей.
7. Дата, номер государственной регистрации и наименование
органа, его зарегистрировавшего.
Эмитент зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь как ООО СКБ «Технобанк» 5 августа 1994 года, регистрационный
номер № 47, преобразован в ОАО СКБ «Технобанк» 1 июня 1995 года,
переименован в ОАО «Технобанк» 5 мая 2000 года. ОАО «Технобанк»
(далее – Банк) является правопреемником всех прав и обязанностей
ЗАО «Торгово-Промышленный банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».
8. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии.
Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно
начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста
краткой информации об открытой продаже облигаций по адресу:
- в офисе ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44
с 9.00 до 16.00 в рабочие дни;
- на интернет-сайте эмитента: www.technobank.by.
9. Дата принятия решения о выпуске облигаций, номер протокола и наименование органа, принявшего это решение.
Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным Советом
ОАО «Технобанк» «21» декабря 2010 года, протокол № 47.
10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.
К открытой продаже предлагаются 200 000 (Двести тысяч) именных
дисконтных облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на
счетах).
Серия «ТБ-6», номера «000001 – 200000».
Объем эмиссии составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов)
белорусских рублей.
11. Номинальная стоимость облигаций.
100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.
12. Цель выпуска облигаций.
Облигации выпускаются с целью привлечения свободных денежных
средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
формирования ресурсной базы банка.
13. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Облигации выпускаются без обеспечения в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля
2006 года № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных
бумаг».
14. Сведения о согласовании выпуска облигаций с Национальным банком Республики Беларусь.
Выпуск облигаций осуществляется в пределах восьмидесяти процентов от суммы нормативного капитала эмитента по согласованию с
Национальным банком Республики Беларусь. (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «24» января
2011 года № 25).
15. Период проведения открытой продажи облигаций.
Дата начала продажи: 21 февраля 2011 года.
Дата прекращения продажи: 21 июля 2011 года.
16. Место и время проведения открытой продажи облигаций.
Открытая продажа (размещение) осуществляется:
- на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 с
9.00 до 16.00 в рабочие дни на основании договора первичного размещения облигаций;
- на биржевом рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» в соответствии с регламентом торгов.
17. Срок обращения облигаций.
c 21 февраля 2011 года по 21 февраля 2012 года (365 дней).
18. Условия и порядок досрочного выкупа.
Эмитент обязуется произвести досрочный выкуп облигаций у их
владельцев по текущей стоимости 22.08.2011 г. и 21.11.2011 г.
Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций подают
заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно
содержать:
- наименование владельца облигаций;
- номер и дату регистрации ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны
заявителя;
- наименование профессионального участника ценных бумаг, который
будет осуществлять продажу облигаций в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» (в случае продажи облигаций на биржевом рынке).
Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом владельца облигаций и скреплено печатью.
Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала) не позднее семи календарных дней до даты
выкупа облигаций эмитентом по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44,
тел./факс +375 (17) 283-15-05.
19. Дата начала погашения и порядок погашения облигаций.
Погашение облигаций осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 в ОАО «Технобанк» с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, начиная
с 21 февраля 2012 года.
Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных
в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций.
Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за
5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций.
Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета
по реквизитам владельцев в день погашения облигаций. Погашение
облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте
номинала облигаций. Списание денежных средств производится по
реквизитам последнего держателя, указанного в реестре владельцев
облигаций ОАО «Технобанк», сформированном депозитарием эмитента
за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельцев
облигаций.
В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате,
выплачивается путем депонирования на счете банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным
суммам не начисляются и не выплачиваются.
При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная
стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
20. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.
Цена продажи облигаций в период открытой продажи устанавливается эмитентом из расчета 14 % годовых к погашению.
Годовая доходность по облигациям рассчитывается по следующей
формуле:
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где:
Дг – годовая доходность по облигациям (процентов годовых);
Н – номинальная стоимость облигаций;
Ц – цена продажи облигаций;
Т365 – количество дней срока обращения облигаций, приходящееся
на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней до погашения облигаций, приходящееся на
календарный год, состоящий из 366 дней.
Количество дней до погашения облигаций определяется со дня их
продажи по день погашения. При этом день продажи и день погашения
считаются одним днем.
Текущая стоимость облигаций рассчитывается по следующей формуле:
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где:
С – текущая стоимость облигаций;
Ц – цена продажи облигаций, установленная эмитентом в день начала открытой продажи;
Д – доходность, рассчитанная исходя из цены продажи на дату
начала размещения облигаций (процентов годовых), установленная
эмитентом;
Т – количество дней обращения дисконтных облигаций данного выпуска. Количество дней обращения дисконтных облигаций определяется
с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости.
При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем;
Т365 – количество дней срока обращения облигаций, приходящееся
на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней до погашения облигаций, приходящееся на
календарный год, состоящий из 366 дней.
Расчет цены продажи и текущей стоимости облигаций осуществляется исходя из фактического количества дней в году.
При расчете количества дней срока обращения (до погашения) и
периода начисления дохода первый и последний дни срока (периода)
считаются одним днем. При этом, если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год,
состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений
Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.
При определении текущей стоимости и цены продажи облигации,
расчет дохода производится по каждой облигации с точностью до одного
рубля.
Облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости и погашаются по номинальной стоимости.
Доходом у держателя облигаций является дисконт, который в случае
приобретения облигаций до погашения рассчитывается по формуле:
Д= Н-Ц,
где:
Д – дисконт (доход);
Н – номинальная стоимость облигаций;
Ц – цена покупки облигации.
В случае досрочного выкупа облигаций эмитентом доход рассчитывается по формуле:
Д=Цв-Ц,
где:
Д – дисконт (доход);
Цв – цена выкупа эмитентом;
Ц – цена покупки облигации.
21. Минимальная цена продажи облигаций.
87 723 (Восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать три) белорусских
рубля.
22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций.
При запрещении выпуска облигаций эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении
выпуска облигаций возвращает инвесторам средства, полученные в
оплату размещенных облигаций.
23. Порядок перехода прав собственности на облигации на вторичном рынке ценных бумаг, условия конвертации, условия и порядок досрочного погашения облигаций.
Эмитент имеет право выкупать облигации по договорной цене в
течение всего срока обращения. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи
и/или на биржевом рынке в порядке, установленном ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа».
Эмитент имеет право продавать на вторичном рынке выкупленные
ранее облигации по договорным ценам.
Эмитент имеет право досрочно погасить выкупленные облигации с
прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника
и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
Эмитент имеет право совершать иные операции с облигациями,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
Конвертация облигаций не производится.
24. Дата и номер государственной регистрации облигаций.
№ 5-200-02-0985 от «04» февраля 2011 года.
Председатель Правления

Д.Л. Михалевич

Главный бухгалтер

Н.А. Кузьмицкая

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.05.2010 г.

