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«Сей авёс у гразь i бу дзеш як 
князь» — ме на вi та так здаў на ка за лi 
на шы прод кi. На сва iм жыц цё вым до-
све дзе яны пе ра ка на лi ся, што гэ тая 
куль ту ра доб ра рас це на вiль гот най 
гле бе. Ме ха нi за тар ад кры та га ак-
цы я нер на га та ва рыст ва «Бра дзец» 
Сяр гей Аў сян скi се яць i да гля даць 
авёс ву чыў ся на аса бiс тым во пы це. 
Ужо не каль кi га доў за пар хле ба роб 
пер шым у ра ё не пры сту пае да гэ тай 
ад каз най спра вы. Са праў ды, ка му 
як не Аў сян ска му се яць авёс — на-
ват проз вi шча да гэ та га аба вяз вае, а 
вяс коў цы з па ва гай за вуць яго «кня-
зем».

«Кня зя» я за ста ла ў по лi за ўбор-
кай яра вой пша нi цы. Яго кам байн 
стра ка таў на су праць лег лым кан цы 
па лет ка. А па куль ма шы на на блi жа-
ец ца, гу та ру з бры га дзi рам.

— Ра нi цай Сяр гей Мi ка ла е вiч 
за араў су сед нi ўчас так, дзе толь кi 
ўчо ра зжаў пша нi цу, а ка лi вы сах ла 
ра са, зноў сеў за штур вал кам бай-
на. Вы дат ны ра бот нiк, што i ка заць. 
Та кое ўра жан не, што ён на ра дзiў ся 
хле ба ро бам, — рас па вя ла Тац ця на 
Ма ка рэ вiч. — У «Брад цы» ён займае 
пасаду бры га дзi ра ўжо сем га доў, i 
нi ра зу не за ўва жы ла, каб ён па кi нуў 
пасля сябе хоць адзiн ка ла сок...

Спы ня ец ца кам байн, i з ка бi ны вы-
скок вае ма ла джа вы, спрыт ны муж-
чы на.

— Да бры дзень, кня зю, — вi таю Аў-
сян ска га.

У ад каз ён смя ец ца:

— Якi ж я князь? Не толь кi авёс 
сею ды жну, але i пша нi цу, i жы та, i 
ку ку ру зу. Гэ та з лёг кай ру кi ра ён ных 
жур на лiс таў мя не ў вёс цы пра зва лi 
«кня зем».

— I не крыў ду е це на зем ля коў? — 
да пыт ва ю ся ў Сяр гея.

— А ча го крыў да ваць? У гэ тым ня-
ма нi чо га зне ва жаль на га. Вось ка лi б 
гуль та ём на зва лi...

— У та кiм вы пад ку ва ша жон ка — 
кня гi ня? — жар тую.

— А ча му б i не? — па ды гры вае 
су раз моў ца. — Мая Соф'я Мi хай лаў-
на, як са праўд ная кня гi ня, уме ла кi руе 
сва ёй вот чы най. — У нас на пад вор ку 
i ку ры, i кач кi, i тру сы, i свiн нi. Акра мя 
та го, гек тар зям лi ма ем, се ем буль бу, 
зба жы ну, каб пра кар мiць свойскую 
жы вё лу. Вы рошч ва ем ага род нi ну i для 
аса бiс та га ста ла.

Да па ма га юць ма цi спраў ляц ца па 
гас па дар цы дзве цу доў ныя дзяў чын кi. 
Ста рэй шая Вiк то рыя ву чыц ца на по-
ва ра, ма лод шая Яў ге нiя пе рай шла ў 
дзя ся ты клас.

— Шан цуе на шай ра дзi не на 
дзяўчат. У род на га бра та тры дач кi, i 
пад соб ная гас па дар ка вя лi кая, — ка-
жа Сяр гей Мi ка ла е вiч.

Да рэ чы, ма лод шы брат Сяр гея, Вi-
таль, у яго па моч нi кам кам бай не ра 
ўжо трэ цi се зон за пар.

— Так са ма спраў ны ра бот нiк, вель-
мi ад каз ны, — за зна чае Тац ця на Ля-
вонць еў на. — Та кi друж ны тан дэм 
па шу каць трэ ба. I на огул звя за ны 
бра ты моц ны мi сва яц кi мi ад но сi на мi, 

пад трым лi ва юць адзiн ад на го, да па-
ма га юць ва ўсiм.

На ра дзi лi ся яны ў Мiн ску. Тут прай-
шло iх дзя цiн ства, юнац тва. У ста лi цы 
жы вуць iх ма цi i сёст ры. Сяр гей пра-
ца ваў на Мiн скiм ве ла за вод зе. Але ў 
90-я га ды мi ну ла га ста год дзя вы ра-
шыў пе ра ехаць у вёс ку, дзе пус та ваў 
ба бу лiн дом. «Ча сы та ды бы лi цяж кiя, 
на прад пры ем стве пла цi лi ма лень-
кую зар пла ту, ды i то не рэ гу ляр на» 
— згад вае Сяр гей Мi ка ла е вiч. — А 
зям ля заў сё ды пра кор мiць, толь кi не 
ля нуй ся».

Сле дам за iм пад аў ся i ма лод шы 
Вi таль. Пла на ва лi ча со ва, але, як час-
цей за ўсё бы вае, ча со вае ста но вiц ца 
па ста ян ным. Акра мя та го, як нi кру цi, 
а пры еха лi не на чу жы ну, а на ра дзi-
му сва iх прод каў. Паз ней кi раў нiц тва 
кал га са (за раз ААТ «Бра дзец») ку-
пi ла для вы дат ных ра бот нi каў да мы. 
Жыц цё на ладж ва ла ся: ра бо та, дах 
над га ла вой, сям'я. Што яшчэ трэ ба 
ча ла ве ку?

За Сяр ге ем Аў сян скiм у гас па дар-
цы за ма ца ва ны збожжаўбо рач ны кам-
байн, трак тар, два кор ма ўбо рач ныя 

кам бай ны. Па раў наць май го ге роя 
мож на са шмат ста ноч нi кам: з во ры-
ва пе ра клю ча ец ца на сяў бу, за тым 
— кор ма на рых тоў ка, жнi во. За раз ён 
жне на кам бай не «Па лес се».

— Та ко му во пыт на му сей бi ту маг лi 
б даць i больш кру ты кам байн, iм парт-
ны, — не стры ма ла ся я.

— А чым на шы, ай чын ныя, горш? 
— па ры руе Сяр гей Мi ка ла е вiч.

— Ка жуць, псу юц ца час та, — пя-
рэ чу яму.

Але ён не па га джа ец ца: «Мой кам-
байн убi рае якас на, збожжа, як ба чы-
це, за iм не сып лец ца. А ка лi сур' ёз на, 
то ў ля да шчых ру ках най леп шая тэх-
нi ка вы хо дзiць са строю».

— А ў Мiнск не пла ну е це вяр нуц ца? 
— па цi ка вi ла ся на пры кан цы ў свай го 
су раз моў цы.

— Дзя куй, не. У свой час па ды хаў 
га рад скiм пы лам. Та му не пра мя няю 
гэ тую пры га жосць нi на якiя вы го ды 
цы вi лi за цыi. Так, пра ца ў вёс цы не з 
лёг кiх, але на све жым па вет ры не так 
стам ля еш ся, як на за вод скiм кан ве-
е ры.

Ха це ла ся б да даць, што ў вя лi кiм 
ме га по лi се Аў сян скi бу дзе адзiн з мно-
гiх, а тут ён та кi адзi ны. I яму па ва га, 
го нар ад вяс коў цаў, кi раў нiц тва ра ё на 
i воб лас цi за шчы рую пра цу. Як за зна-
чыў Сяр гей Мi ка ла е вiч, за двац цаць 
га доў хле ба роб ства са бра ла ся столь-
кi па дзяк ды гра мат, што мож на сце ны 
аб кле iць.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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На род ная муд расць га во рыць: ка лі 
ра ней сту дэн ты ву чы лі ся і пад пра-
цоў ва лі, то за раз яны пра цу юць і 
пад вуч ва юц ца. Са праў ды, з ды ле май 
«пра ца-ву чо ба» ра на ці поз на су ты-
ка ец ца боль шасць на ву чэн цаў. Яно і 
зра зу ме ла: сты пен дыі ха пае хі ба што 
на сціп лае хар ча ван не без уся ля кіх 
да лі ка тэ саў. А што ра біць тым, хто 
гры зе гра ніт на ву кі, пла ця чы за гэ та 
гро шы? Ба га тыя баць кі, якія мо гуць 
утрым лі ваць свай го да рос ла га сы на-
сту дэн та ча ты ры-пяць га доў, ёсць да-
лё ка не ва ўсіх...

Не так прос та цяпер і з пра цай. Ча сам 
сту дэн ту з-за роз ных праб лем ста но віц-
ца цяж ка су мя шчаць пра цу і ву чо бу. Гэ тае 
пы тан не і ці ка ві ла лю дзей пад час пра мой 
тэ ле фон най лі ніі з на мес ні кам мі ніст ра 
пра цы і са цы яль най аба ро ны Іга рам 
СТА РА ВОЙ ТА ВЫМ.

— За клю чыў шы кант ракт, я ўлад ка ва-
ла ся на пра цу, — га во рыць мін чан ка Га-
лі на. — Па ра лель на ву чу ся на дзён ным 
ад дзя лен ні вы шэй шай на ву чаль най уста-
но вы. Ад нак з-за рас кла ду за ня ткаў маг-

чы масць паў на вар тас на пра ца ваць знік ла. 
З уні вер сі тэ та я сыс ці не ма гу, але і на 
пра цы са мной кант ракт не ска соў ва юць. 
Што мне ра біць?

Са праў ды, у та кую сі ту а цыю мо жа тра-
піць кож ны сту дэнт. Рас клад за ня ткаў 
мя ня ец ца кож ны се местр, а кант ракт мо-
гуць за клю чыць і на год. Та ды сту ды ё зус 
во ляй-ня во ляй вы му ша ны да маў ляц ца з 
вы клад чы кам аб на вед ван ні яго пар з ін-
шай гру пай у свой воль ны час. Аль бо пас ля 
атры маць праб ле мы зда чы за лі ку экс тэр-
нам, што так са ма не леп шы ва ры янт.

— Пра цоў ны кант ракт са сту дэн там не 
дае ні я кіх па ту ран няў для да тэр мі но ва га 
зваль нен ня, — ка мен туе сі ту а цыю Ігар Ста-
ра вой таў. — За ка на даў ства тут не пра-
ду гледж вае льгот для на ву чэн цаў. Да тэр-

мі но ва пра цоў ную кніж ку за браць мож на. 
Ад нак з бо ку най маль ні ка па він ны быць 
вы свет ле ны па ру шэн ні кант рак та...

Між ін шым, сту дэн ты па чы на юць пад-
пра цоў ваць не толь кі з-за жа дан ня злез-
ці з баць коў скай шыі. Да стат ко ва ўзяць у 
ру кі лю бую га зе ту, дзе дру ку юц ца аб' явы 
аб ва кан сі ях, ці ад крыць спе цы я лі за ва ны 
ін тэр нэт-сайт па по шу ку пра цы. І пер шае, 
што кі нец ца ў во чы, — у ар га ні за цы ях, дзе 
абя ца юць доб рую зар пла ту, па трэб ны лю-
дзі з во пы там пра цы па спе цы яль нас ці. 
Вы клю чэн не скла да юць хі ба што груз чы-
кі, ад нак пе ра ця гаць за зме ну сот ні кі ла-
гра маў у той жа пра дук то вай кра ме пад 
сі лу да лё ка не ўсім. А дзе ж гэ ты во пыт 
узяць, ка лі сту дэнт пра во дзіць пяць га доў 
вы ключ на ва ўні вер сі тэц кіх аў ды то ры ях, а 
пе рай сці на за воч нае ад дзя лен не — гэ та 
ўжо зу сім ін шая на ву ка.

Зна чыць, ра шэн не пы тан ня — як су-
мя шчаць пра цу і ву чо бу — па-ра ней ша му 
за ста ец ца ўлас най спра вай кож на га сту-
дэн та.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
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Ужо 56 прад пры ем стваў, 
якiя пра цу юць у Бе ла ру сi, 
да лу чы лi ся за шэсць га доў 
да Гла баль на га да га во ра 
Ар га нi за цыi Аб' яд на ных 
На цый, які рэг ла мен туе 
ад каз насць ар га нi за цый за 
стан на ва коль на га ася род-
дзя, пра вы iх су пра цоў нi-
каў i спа жыў цоў пра дук-
цыi, а так са ма за ба раць бу 
з ка руп цы яй.
— Усе гэ тыя склад нi кi фар-

мi ру юць кар па ра тыў ную са-
цы яль ную ад каз насць. Гэ та 
аль фа i аме га па во дзiн лю бо-
га бiз не су ў раз вi тых кра i нах 
За ход няй Еў ро пы i Паў ноч най 
Аме ры кi, — мяр куе кi раў нiк 
пра ек та Пра гра мы раз вiц-

ця ААН i Мi нiс тэр ства пра-
цы i са цы яль най аба ро ны 
«Са дзей нi чан не са цы яль на 
ад каз на му рэ струк ту ра ван-
ню прад пры ем стваў у Рэс-
пуб лi цы Бе ла русь» Та i сiя 
ЯЛЕЦ КIХ. — Напры кла д, нi-
вод ная буй ная за меж ная кам-
па нiя не бу дзе су пра цоў нi чаць 
з ар га нi за цы яй, па лi ты ка якой 
да пус кае маг чы масць без ад-
каз ных ад но сiн да пер са на-
лу, якая за ме ша на ў ка руп-
цый ных скан да лах. Бо тым 
са мым бу дзе стра ча ны да вер 
да фiр мы з бо ку спа жыў цоў i 
па да рва на яе рэ пу та цыя. Гэ-
тым на вы кам бiз нес-шко лы 
аба вяз ко ва ву чаць сту дэн таў 
ва ўсiм све це.

Са праў ды, ка мер цый ныя 
прад пры ем ствы су свет на га 
маш та бу тым са мым пра цу-
юць не толь кi на сваю доб рую 
рэ пу та цыю, але i на ўма ца-
ван не даб ра бы ту гра мад ства, 
яго ўстой лi вае раз вiц цё. Яны 
ва ло да юць iн вес ты цый ным 
па тэн цы я лам i на пра ца ва ным 
прак тыч ным во пы там. Дзе ля 
рэа лi за цыi гэ тых пла наў iм на 
да па мо гу пры хо дзiць дзяр жа ва 
ра зам з раз на стай ны мi гра мад-
скi мi ар га нi за цы я мi.

— Як ка заў адзiн кла сiк, 
нель га жыць у гра мад стве i быць 
воль ным ад яго, — га во рыць 
пер шы на мес нiк ге не раль-
на га ды рэк та ра за меж на га 
прад пры ем ства «Ко ка-Ко ла 

Беў ры джыз Бе ла ру сiя» Анд-
рэй Ра шчуп кiн. — На прык лад, 
мы пяць га доў фi нан са ва лi пра-
ект вы ра та ван ня са ма га вя лi ка-
га еў ра пей ска га ба ло та Ель нi, 
якое зна хо дзi ла ся да гэ туль пад 
па гро зай знi шчэн ня. Ва лан цё-
ры бу да ва лi на асу шаль ных ка-
на лах за га ра джаль ныя дам бы. 
Як вы нiк, за гэ ты час на ба ло це 
не ад бы ло ся нi вод на га па жа-
ру. Там зноў з'я вi лi ся рас лi ны i 
птуш кi, за не се ныя ў Чыр во ную 
кнi гу. На шы на шчад кi ўба чаць 
ба ло та та кiм, якiм яно бы ло сот-
нi га доў та му. I гэ тую ка рысць 
на ўрад цi мож на аца нiць у гра-
шо вым эк вi ва лен це...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК
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Ча ла век спра выЧа ла век спра вы  ��

КНЯЗЬ АВЁС У ГРАЗЬ

Бiз нес i гра мад скасцьБiз нес i гра мад скасць  ��

Рысы часуРысы часу  ��

Аб гэ тым, у пры ват нас цi, га ва ры ла ся 
на апош нiм па шы ра ным па ся джэн-
нi праў лен ня На цы я наль на га бан ка 
Бе ла ру сi.

Як ад зна ча ла ся на па ся джэн нi, гра шо-
ва-крэ дыт ная па лi ты ка пра во дзiц ца ў ад па-
вед нас цi з яе асноў ны мi кi рун ка мi на 2013 
год. Га лоў ная мэ та — знi жэн не iн фля цыi да 
ўзроў ню не больш за 12%. Дру гой важ най 
за да чай з'яў ля ец ца па ве лi чэн не мiж на род-
ных рэ зер во вых ак ты ваў.

Спе цы я лiс ты Нац бан ка ад зна чы лi, 
што ва ўмо вах ад нос най зба лан са ва нас-
цi знеш не ганд лё вых пла ця жоў i пры цяг-
нен ня знеш ня га фi нан са ван ня ў эка но мi ку 
сi ту а цыя на ва лют ным рын ку ў пер шым 
паў год дзi за ста ва ла ся до сыць ста бiль-
най.

Ра зам з тым, у лi пе нi па ме ры ўсклад-
нен ня сi ту а цыi з пла цёж ным ба лан сам кра-
i ны, рос там дэ валь ва цый ных ча кан няў i 
шэ ра гу iн шых фак та раў па вя лi чыў ся по пыт 
на за меж ную ва лю ту з бо ку на сель нiц тва i 
прад пры ем стваў, па чаў ся ад ток руб лё вых 
укла даў i iх пе ра афарм лен не ў ва лют ныя 

дэ па зi ты. У вы нi ку пры ня тых На цы я наль-
ным бан кам свое ча со вых мер у ся рэ дзi не 
лi пе ня гэ тыя не га тыў ныя пра цэ сы ўда ло ся 
спы нiць, i сi ту а цыя на ўнут ра ным ва лют ным 
рын ку i рын ку дэ па зi таў да ця пе раш ня га 
ча су ў цэ лым ста бi лi за ва ла ся.

Ды на мi ка зо ла та ва лют ных рэ зер ваў 
фар мi ра ва ла ся з улi кам ста ну знеш ня га 
ганд лю, пла цеж на га ба лан су, па га шэн ня 
ўнут ра ных i знеш нiх ва лют ных аба вя за-
цель стваў ура да i На цы я наль на га бан ка, 
а так са ма сi ту а цыi на су свет ным фi нан са-
вым рын ку. Пры гэ тым пры ма лi ся ме ры па 
на рошч ван нi зо ла та ва лют ных рэ зер ваў з 
да па мо гай пры цяг нен ня чац вёр та га i пя та-
га тран шаў ста бi лi за цый на га крэ ды ту Ан-
ты кры зiс на га фон ду Еў рА зЭС, а так са ма 
па куп кi На цы я наль ным бан кам за меж най 
ва лю ты.

Ды на мi ка аб мен на га кур су бе ла рус ка га 
руб ля фар мi ра ва ла ся пад уплы вам сi ту а цыi 
ў знеш нiм ганд лi, на ўнут ра ным ва лют ным 
рын ку, а так са ма з улi кам сi ту а цыi на су-
свет ным фi нан са вым рын ку. Аб мен ны курс 
бе ла рус ка га руб ля ў ад но сi нах да ко шы ка 

за меж ных ва лют за сту дзень — лi пень знi-
зiў ся на 1 пра цэнт.

Пра вя дзен не пра цэнт най i эмi сiй най па-
лi ты кi бы ло на кi ра ва на на ўма ца ван не ма-
не тар най ста бiль нас цi. На цы я наль ны банк з 
улi кам за па во лен ня iн фля цый ных пра цэ саў 
на фо не за ха ван ня да дат на га саль да знеш-
ня га ганд лю та ва ра мi i па слу га мi, а так са ма 
ад нос на ўстой лi вай сi ту а цыi на ўнут ра ным 
ва лют ным i дэ па зiт ным рын ках у пер шым 
паў год дзi сё ле та ажыц цяў ляў па сту по вае 
знi жэн не стаў кi рэ фi нан са ван ня. З па чат ку 
го да яна бы ла змен ша на на 6,5 пра цэнт на га 
пунк та i скла ла 23,5 пра цэн та га да вых. Па 
ме ры ўзмац нен ня на пру жа нас цi на ва лют-
ным i дэ па зiт ным рын ках у лет нiя ме ся цы 
праў лен не На цы я наль на га бан ка пры ня ло 
ра шэн не аб ня змен нас цi стаў кi рэ фi нан-
са ван ня ў лi пе нi. Пры ня тыя Нац бан кам у 
лi пе нi ме ры да зво лi лi ў цэ лым ста бi лi за ваць 
сi ту а цыю на дэ па зiт ным рын ку. У кан цы 
лi пе ня пры ток тэр мi но вых руб лё вых дэ па-
зi таў на сель нiц тва ў бан кi ад на вiў ся.

Сяр гей ПА ЛI НIН

�

Гро шыГро шы  ��

CIТУАЦЫЯ НА ВА ЛЮТ НЫМ РЫН КУ
Ў ПЕР ШЫМ ПАЎ ГОД ДЗI ЗА СТА ВА ЛА СЯ СТА БIЛЬ НАЙ

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ АДКАЗНАСЦЬ... ПРАДПРЫЕМСТВАЎ

ЯК СУ МЯС ЦІЦЬ ВУ ЧО БУ І ПРА ЦУ?
Пра цоў ны кант ракт са сту дэн там 
не дае ні я кіх па ту ран няў 
для да тэр мі но ва га зваль нен ня. 
За ка на даў ства тут не пра ду гледж вае 
льгот для на ву чэн цаў.

І НА ВОШ ТА
СПІ СА ЛІ БУ ДЫН КІ?

Ка мі тэ там дзярж кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці ўста-
ноў ле ны фак ты без гас па дар ча га вы ка ры стан ня дзяр-
жаў най улас нас ці ар га ні за цы я мі, якія вядуць дзей-
насць у га лі не бу даў ніц тва.

— Ад па вед ным Ука зам Прэ зі дэн та «Аб не ка то рых пы-
тан нях спі сан ня аб’ек таў, якія не вы ка рыс тоў ва юц ца» бы-
ло пра да стаў ле на пра ва ар га ні за цы ям, якія ажыц цяў ля юць 
дзей насць у га лі не бу даў ніц тва і пра мыс ло вас ці бу даў ні чых 
ма тэ ры я лаў, ра біць спі сан не ў 2008-2010 га дах бу дын каў, 
іза ля ва ных па мяш кан няў. Ма юц ца на ўва зе бу дын кі, якія 
не вы ка рыс тоў ва юц ца больш за 2 га ды, зна хо дзяц ца ў ава-
рый ным ста не. Гэ та ты чы ла ся так са ма не за кан сер ва ва ных, 
не за вер ша ных аб' ек таў з пе ра вы шэн нем нар ма тыў на га тэр-
мі ну бу даў ніц тва больш за 2 га ды, сту пень га тоў нас ці якіх 
не пе ра вы шае 60 пра цэн таў, — па ве да мі лі ў кант роль ным 
ве дам стве.

Як вы свет лі лі рэ ві зо ры, у вы ні ку з ба лан саў пад па рад-
ка ва ных ка мі тэ ту па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма прад пры ем стваў бы ло зроб ле на спі сан не 
больш за 150 аб' ек таў дзяр жаў най ма ё мас ці на агуль ную 
су му ка ля 40 міль яр даў руб лёў.

Пад час пра вя дзен ня кант роль ных ме ра пры ем стваў бы ло 
ўста ноў ле на, што част ка з на зва ных аб' ек таў не бы ла лік ві-
да ва ная, асоб ныя з іх ма юць вы со кую сту пень га тоў нас ці і 
за па тра ба ва ны суб' ек та мі гас па да ран ня.

Пры гэ тым ра бот ні кі ар га ні за цый ба лан сат ры маль ні каў, 
а так са ма мяс цо вых ор га наў ула ды, аба вя за ных за бяс печ-
ваць эфек тыў нае вы ка ры стан не дзяр жаў най ма ё мас ці, у 
па ру шэн не па тра ба ван няў дзе йна га за ка на даў ства на пра-
ця гу больш за 4 га ды пас ля спі сан ня «ні бы та не за ўва жа лі» 
на яў насць не ўлі ча ных аб' ек таў дзяр жаў най улас нас ці. У 
вы ні ку, пра ца па іх да лей шым эфек тыў ным вы ка ры стан ні 
не пра во дзі ла ся, ма ё масць без гас па да роў па прос ту руй-
на ва ла ся.

Па па тра ба ван ні Ка мі тэ та дзярж кант ро лю ўсе вы яў ле-
ныя не ра за бра ныя на буд ма тэ ры я лы аб' ек ты ад ноў ле ны 
на ўлі ку іх ра ней шых ба лан сат ры маль ні каў (на агуль ную 
су му 5 міль яр даў руб лёў). Пры ня ты ме ры па за бес пя чэн ні 
іх эфек тыў на га вы ка ры стан ня.

За да пу шча ныя па ру шэн ні пры цяг ну лі да дыс цып лі нар най 
ад каз нас ці 15 ра бот ні каў ка мі тэ та па ар хі тэк ту ры і бу даў-
ніц тве Ві цеб ска га абл вы кан ка ма і пад па рад ка ва ных яму 
бу даў ні чых прад пры ем стваў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пы та лі ся — ад каз ва емПы та лі ся — ад каз ва ем  ��

ЗА АХО ВУ 
ДВУХ ПА ВЯР ХО ВА ГА ДО МА — 

ПА ДВОЕ НАЯ ПЛА ТА
«Я жы ву ў двух па вяр хо вым до ме. Не ра зу мею, ча му пры 
на лі чэн ні пла ты за па слу гі яго ахо вы бя рэц ца пад ува гу 
не зай ма е мая пло шча, а коль касць па вер хаў у бу дын ку? 
Так са ма пра шу па ве да міць, ча му пры паў тор ным за клю-
чэн ні да га во ра на ахо ву з ад па вед ным дэ парт амен там 
МУС ча сам трэ ба да пра цоў ваць сіс тэ му сіг на лі за цыі за 
свой кошт».

У. Гай ду ке віч, Баб руйск.

— Да во лі жорст кія па тра ба ван ні па ахо ве пер ша га па вер-
ха зу сім не азна ча юць тое, што праз ін шыя па вер хі зла мыс-
нік тэ а рэ тыч на не здо лее за лез ці з вы ка ры стан нем якіхсь ці 
пад руч ных срод каў, — га во рыць Аляк сандр МО НІЧ, на-
мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня срод каў і сіс тэм ахо вы 
Дэ парт амен та ахо вы МУС Бе ла ру сі. — Ад паў на ты бла кі-
роў кі кож на га па вер ха за ле жыць тое, на коль кі бу дзе аба ро-
не ны сам дом цал кам, за які мы па чы на ем ад каз ваць пас ля 
та го, як гра ма дзя нін за клю чыў з на мі да га вор. Ме на ві та 
та му і іс нуе та кі ды фе рэн цы ра ва ны та рыф. Усё ж хо чац ца 
ад зна чыць, што па слу га па ахо ве жы лых па мяш кан няў у 
нас зболь ша га са цы яль ная. І што ме сяч ная пла та за яе, якая 
скла дае па ло ву ба за вай ве лі чы ні (за раз — 50 ты сяч руб лёў), 
не акуп ляе на шы вы дат кі на 100%.

Пры му со вай уста ноў кі но ва га аб ста ля ван ня пры паў тор-
ным за клю чэн ні да га во ра быць не мо жа. Вы шэй зга да ная 
сі ту а цыя маг ла ўзнік нуць па дзвюх пры чы нах. Па-пер шае, 
аб' ект мог ахоў вац ца да во лі пра цяг лы час, на прык лад, не-
каль кі га доў. Зра зу ме ла, што за гэ ты тэр мін тэх ніч ны пра-
грэс на мес цы не ста яў. Так, у 2010 го дзе бы ла за цвер джа на 
апош няя рэ дак цыя ін струк цыі па асна шчэн ні па мяш кан няў 
ахоў най і руч ной тры вож най сіг на лі за цы ямі, дзе і пра пі са ны 
ўсе па тра ба ван ні да аб ста ля ван ня. Ка лі но вая да мо ва за-
клю ча ец ца пас ля пры няц ця гэ та га да ку мен та, то ма дэр ні за-
цыя сіс тэ мы прос та не аб ход ная, бо мы ня сём за ма ё масць, 
якая зна хо дзіц ца пад ахо вай, ма тэ ры яль ную ад каз насць.

Дру гой жа пры чы най мог стаць эле мен тар ны фі зіч ны знос 
эле мен таў ахоў най сіс тэ мы. На кож ны яе эле мент прад пры-
ем ства-вы твор ца па зна чае ў паш пар це пэў ны час на пра цоў кі 
на ад мо ву. І той кам па нент, які гэ ты тэр мін ад слу жыў, аба-
вяз ко ва па ві нен быць за ме не ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

НЕ КОЖ НАЕ СУ ЧАС НАЕ МЯС ТЭЧ КА МО ЖА ПА ХВА ЛIЦ ЦА СВА IМ КНЯ ЗЕМ.
А ВОСЬ У ВЁС ЦЫ БРА ДЗЕЦ, ШТО Ў БЯ РЭ ЗIН СКIМ РА Ё НЕ, ТА КI ЁСЦЬ
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НА ДЫ ШОЎ ЧАС СА ЛІЦЬ. АГУР КІ
Прад пры ем ствы спа жы вец кай ка а пе ра цыі рас па ча лі пе ра-
пра цоў ку агур коў. Сё ле та гэ та ад бы ло ся пры клад на на дзве 
дэ ка ды ра ней, чым ле тась.

Пе ра пра цоў ку вя дуць два прад пры ем ствы: Крас нас ла бод скі кан-
сер ва вы кам бі нат Са лі гор ска га рай па, ПУП «Ма ла дзе чан скі хар чо вы 
кам бі нат» і ква сіль на-за со лач ныя цэ хі рай па. Сё ле та за пла на ва на 
пе ра пра ца ваць 1220 тон агур коў, у тым лі ку ме та дам са лен ня 1035 
тон. Згод на з апош ні мі апе ра тыў ны мі да ны мі, у цэ лым па сіс тэ ме 
Бел ка ап са ю за пе ра пра ца ва ны ўжо 682 то ны агур коў, што ў 1,4 ра-
за больш, чым за ана ла гіч ны ле таш ні пе ры яд, кан сер ва вы мі прад-
пры ем ства мі — 272 то ны, што больш у тым жа па раў на нні на 128 
пра цэн таў. Ме та дам са лен ня пе ра пра ца ва на 410 тон, што ў 1,4 ра за 
больш, чым бы ло ле тась на ана ла гіч ны час.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВЫ ЗНА ЧА НА СА НІ ТАР НАЯ ЗО НА
ВА КОЛ СВІ НА ГА ДОЎ ЧЫХ КОМП ЛЕК САЎ

У су вя зі з ма са вы мі зва ро та мі гра ма дзян Дэ парт амент ве-
тэ ры нар на га і хар чо ва га на гля ду Мі ніс тэр ства сель скай гас-
па дар кі і хар ча ван ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь ін фар муе, што ў 
ад па вед нас ці з ве тэ ры нар на-са ні тар ны мі пра ві ла мі вы рошч-
ван ня сві ней, за цвер джа ных па ста но вай Мі ніс тэр ства сель-
скай гас па дар кі і хар ча ван ня № 15, за ба ра ня ец ца:
1. Утры ман не сві ней на аса біс тым пад вор ку ра бот ні каў, якія аб-

слу гоў ва юць па га лоўе сві ней комп лек су;
2. У ра ды у се не менш за 5 км ад комп лек саў утры ман не сві ней 

ся лян скі мі (фер мер скі мі) гас па дар ка мі і фі зіч ны мі асо ба мі, у тым лі ку 
ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі.

За не вы ка нан не ве тэ ры нар ных пра ві лаў пра ду гле джа на ад мі ніст-
ра цый ная і кры мі наль ная ад каз насць. Па вод ле Ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, за па ру шэн не 
ве тэ ры нар ных пра ві лаў пра ду гле джа на па пя рэ джан не або штраф 
да 20 ба за вых ве лі чынь (2 млн руб).

Па ру шэн не ве тэ ры нар ных пра ві лаў, што па цяг ну ла па не асця рож-
нас ці рас паў сюдж ван не за раз ных хва роб жы вёл, цяг не кры мі наль-
ную ад каз насць — аб ме жа ван не або па збаў лен не во лі на тэр мін да 
двух га доў.

Сяр гей КУР КАЧ.

РЭ АЛЬ НЫЯ КРО КІ Ў ЛА ГІС ТЫ КУ
У Бе ла ру сі рэа лі зу ец ца 46 ін вес ты цый ных пра ек таў па ства-
рэн ні ла гіс тыч ных цэнт раў, у тым лі ку 36 — у ад па вед нас ці 
з пра гра май раз віц ця ла гіс тыч най сіс тэ мы кра і ны на пе ры яд 
да 2015 го да. Для ажыц цяў лен ня пра ек таў пры цяг ну та больш 
за 2,18 трыль ё на руб лёў, га во рыц ца ў па ве дам лен ні прэс-
служ бы ўра да.

За раз у кра і не дзей ні ча юць 12 ла гіс тыч ных цэнт раў, а кам па ні ям, 
якія хочуць ін вес та ваць у ла гіс ты ку, пра па ну ец ца яшчэ 8 участ каў 
для бу даў ніц тва цэнт раў у Го мель скай, Гро дзен скай і Ма гі лёў скай 
аб лас цях.

У кра і не так са ма пра цяг ва ец ца рэа лі за цыя Дзяр жаў най пра гра мы 
раз віц ця тран зіт на га па тэн цы я лу на 2011—2015 га ды, якая на кі ра-
ва на на раз віц цё між на род ных транс парт ных ка лі до раў, што пра-
хо дзяць па тэ ры то рыі кра і ны, удас ка на лен не тэх на ло гіі ар га ні за цыі 
пе ра во зак тран зіт ных гру заў пра мы мі па ско ра ны мі цяг ні ка мі, у тым 
лі ку кан тэй нер ны мі.

Праз па вет ра ную пра сто ру Бе ла ру сі, па ве дам ляе прэс-служ ба, у 
пер шым паў год дзі вы ка на на больш за 83 ты ся чы тран зіт ных рэй саў, 
да хо ды ад аб слу гоў ван ня якіх скла лі 29,8 млн до ла раў, што на 10% 
больш за ад па вед ны ле таш ні пе ры яд.

Коль касць тран зіт ных па ез дак гру за вых аў та ма бі ляў да сяг ну-
ла больш за 760 ты сяч, што так са ма іс тот на вы шэй за леташнія 
па каз чы кі. Экс парт па слуг чы гу нач на га транс пар ту кра і ны за 
сту дзень—май 2013 го да па вя лі чыў ся на 12,5%, аў та ма біль на-
га транс пар ту — на 16,4%, па вет ра на га транс пар ту — на 27%. 
На ма ган ня мі транс парт ні каў і да рож ных бу даў ні коў Мінт ран са за 
паў го да экс парт па слуг га лі ны па вя лі чыў ся на чвэрць. Па ін фар-
ма цыі Нац бан ка, ста ноў чае саль да знеш ня га ганд лю па слу га мі за 
сту дзень—май 2013 го да на 79% сфар мі ра ва на ста ноў чым саль да 
па слуг транс пар ту.

Пят ро РАМАНЧУК.

АБ' ЁМ БІР ЖА ВЫХ ЗДЗЕ ЛАК 
ПА ВЯ ЛІ ЧЫ ЎСЯ НА 31%

Бе ла рус кая ўні вер саль ная та вар ная бір жа (БУТБ) сё ле та ў 
сту дзе ні — чэр ве ні па вя лі чы ла аб' ём бір жа вых здзе лак на 31% 
у па раў на нні з ана ла гіч ным ле таш нім пе ры я дам да 924,6 млн 
до ла раў (у эк ві ва лен це 7 997,6 млрд руб лёў). Клі енц кая ба за 
бір жы па ста ян на па вя ліч ва ец ца, і ця пер на БУТБ за клю ча юць 
здзел кі больш за 12400 кам па ній, ся род якіх ка ля 2700 — не-
рэ зі дэн ты з 56 кра ін све ту.

Пры яры тэт ным кі рун кам дзей нас ці бір жы з'яў ля ец ца на рошч-
ван не экс пар ту бе ла рус кай пра дук цыі. Ця пер на тар гах рэ гу ляр на 
рэа лі зу юц ца на экс парт та ва ры па 400 па зі цы ях. За пер шае паў год-
дзе экс парт ны бір жа вы аба рот склаў 274 млн до ла раў, што на 21% 
больш, чым за ад па вед ны ле таш ні пе ры яд. Асноў ныя ар ты ку лы 
бе ла рус ка га бір жа во га экс пар ту — пі ла ма тэ ры я лы і круг лыя ле са-
ма тэ ры я лы, фа не ра, ДСП і ДВП, су хое ма ла ко і сме тан ко вае мас ла, 
гар бар ная сы ра ві на. Аб' ёмы экс пар ту па сек цыі пра мыс ло вых і спа-
жы вец кіх та ва раў так са ма ста біль на рас туць: ка лі за ўвесь 2012 год 
яны ацэнь ва лі ся су май у 500 тыс. до ла раў, то за пер шае паў год дзе 
сё ле та — ужо 460 тыс.

Пра соў ван ні бе ла рус ка га экс пар ту спры яе і рас пра ца ва ная БУТБ 
схе ма бір жа вой ла гіс ты кі, за клі ка ная ап ты мі за ваць пе ра мя шчэн не 
та ва раў ад пра даў ца да спа жыў ца праз бір жа выя скла ды, за рэ гіст-
ра ва ныя пе ра важ на за ме жа мі на шай кра і ны — у Ра сіі, Гер ма ніі, 
Лат віі, Літ ве, Эс то ніі, Поль шчы, Ка зах ста не, Бал га рыі.

200 ТЫ СЯЧ — ПА ЛЁТ НАР МАЛЬ НЫ
Сё ле та ў лi пе нi На цы я наль ная авiя кам па нiя «Бел авiя» ўпер-
шы ню пе ра сяг ну ла мя жу ў 200 тыс. пе ра ве зе ных па са жы раў 
за ме сяц, ка лi па слу га мi кам па нii ска рыс та лi ся 235 тыс. 280 
ча ла век, што на 26,1% больш, чым за лi пень 2012 го да. Гру-
заў i пош ты бы ло пе ра ве зе на 156,6 то ны, што скла дае 137,2% 
да ле таш нiх вы нi каў за та кi ж ме сяц, па ве да мi лi рэ дак цыi ў 
прэс-служ бе ай чын ных авiя та раў.

За сем ме ся цаў 2013 го да бы ло пе ра ве зе на 878 тыс. 974 па са-
жы ры, што на 26,6% больш, чым за ад па вед ны ле таш нi пе ры яд. 
Аб' ём пе ра ве зе ных гру заў i пош ты па вя лi чыў ся на 18,6% i склаў 
1 тыс. 126,9 то ны.

Па вод ле да ных IATA (Мiж на род най аса цы я цыi па вет ра на га транс-
пар ту), за пер шае паў год дзе сё ле та ў све це бы ло пе ра ве зе на на 
6% больш па са жы раў, чым за та кi ж пе ры яд ле тась. Спе цы я лiс ты 
кам па нii на гад ва юць, што з 10 лi пе ня 2013 го да ўсту пi ла ў сi лу код-
шэ рын га вае па гад нен не па мiж На цы я наль най авiя кам па нi яй «Бел-
авiя» i авiя прад пры ем ствам «Се верс таль», а з 27 лi пе ня «Бел авiя» 
па вя лi чы ла час та ту па лё таў у Кi еў (Укра i на) да 2 рэй саў што дня. У 
гэ тым ме ся цы бы ло пры ня та ра шэн не аб па чат ку вы ка нан ня рэ гу-
ляр ных рэй саў па марш ру це Мiнск—Жэ не ва—Мiнск з 17 снеж ня 
2013 го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

БЕЗ ПРЭ ТЭН ЗІЙ ДА ПА СТАЎ ШЧЫ КА
Ні дня не ад пра ца ва ла ў СВК імя Чар ня хоў ска га Ка рэ ліц ка га 
ра ё на да іль нае аб ста ля ван не вы твор час ці Гер ма ніі кош там 
больш за 470 міль ё наў руб лёў, па ве дам ляе Ка мі тэт дзяр жаў-
на га кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці.

Аб ста ля ван не, якое на бы лі яшчэ ў 2007 го дзе за срод кі аб лас но-
га бюд жэ ту, ака за ла ся ня спраў ным, ад нак прэ тэн зіі па стаў шчы ку 
не прад' яў ля лі ся. Ця пер пад час рэ кан струк цыі ма лоч на та вар най 
фер мы для ма дэр ні за цыі да іль най уста ноў кі з част ко вай за ме най 
асоб ных вуз лоў па тра бу ец ца ка ля 160 міль ё наў руб лёў.

За па зы ча насць сель ска гас па дар чых ар га ні за цый Гро дзен шчы ны 
пе рад пад рад чы ка мі за вы ка на ныя бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты па 
рэ кан струк цыі і ма дэр ні за цыі фер маў па ста не на ся рэ дзі ну лі пе ня 
пе ра вы ша ла 50 міль яр даў руб лёў. Па гэ тай пры чы не ра бо ты на 
шэ ра гу аб' ек таў бы лі спы не ны. А ў не ка то рых вы пад ках Ка мі тэ ту 
дзярж кант ро лю прый шло ся спы няць ня якас ную пра цу. На прык лад, 
на фер ме «Пі са ру кі» СВК імя Ку ту за ва На ва груд ска га ра ё на ўста-
ноў ле на ад ступ лен не ад пра ек та, ад сут ні ча лі апор ныя па душ кі сцен. 
На фер ме «Аў дзе е ві чы» СВК «Шчор сы» гэ та га ж ра ё на вы ка рыс-
тоў ва лі ся бло кі са ско ла мі глы бі нёй да 40 мм, не пры трым лі ва лі ся 
не аб ход най таў шчы ні швоў. А на фер ме «Хі лі мо наў цы» саў га са 
«Вя лі ка сель скі» Свіс лац ка га ра ё на на пад сып ку пад мур ка пад ло гі 
вы ка рыс тоў ваў ся ўрад лі вы грунт.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.


