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НАДЫШОЎ ЧАС САЛІЦЬ. АГУРКІ

 Чалавек справы

Прадпрыемствы спажывецкай кааперацыі распачалі перапрацоўку агуркоў. Сёлета гэта адбылося прыкладна на дзве
дэкады раней, чым летась.

ВЫЗНАЧАНА САНІТАРНАЯ ЗОНА
ВАКОЛ СВІНАГАДОЎЧЫХ КОМПЛЕКСАЎ

ПАДЗЕІ

У сувязі з масавымі зваротамі грамадзян Дэпартамент ветэрынарнага і харчовага нагляду Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь інфармуе, што ў
адпаведнасці з ветэрынарна-санітарнымі правіламі вырошчвання свіней, зацверджаных пастановай Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання № 15, забараняецца:
1. Утрыманне свіней на асабістым падворку работнікаў, якія абслугоўваюць пагалоўе свіней комплексу;
2. У радыусе не менш за 5 км ад комплексаў утрыманне свіней
сялянскімі (фермерскімі) гаспадаркамі і фізічнымі асобамі, у тым ліку
індывідуальнымі прадпрымальнікамі.
За невыкананне ветэрынарных правілаў прадугледжана адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. Паводле Кодэкса Рэспублікі
Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, за парушэнне
ветэрынарных правілаў прадугледжана папярэджанне або штраф
да 20 базавых велічынь (2 млн руб).
Парушэнне ветэрынарных правілаў, што пацягнула па неасцярожнасці распаўсюджванне заразных хвароб жывёл, цягне крымінальную адказнасць — абмежаванне або пазбаўленне волі на тэрмін да
двух гадоў.
Сяргей КУРКАЧ.

КНЯЗЬ АВЁС У ГРАЗЬ
ФАКТЫ

Перапрацоўку вядуць два прадпрыемствы: Краснаслабодскі кансервавы камбінат Салігорскага райпа, ПУП «Маладзечанскі харчовы
камбінат» і квасільна-засолачныя цэхі райпа. Сёлета запланавана
перапрацаваць 1220 тон агуркоў, у тым ліку метадам салення 1035
тон. Згодна з апошнімі аператыўнымі данымі, у цэлым па сістэме
Белкаапсаюза перапрацаваны ўжо 682 тоны агуркоў, што ў 1,4 раза больш, чым за аналагічны леташні перыяд, кансервавымі прадпрыемствамі — 272 тоны, што больш у тым жа параўнанні на 128
працэнтаў. Метадам салення перапрацавана 410 тон, што ў 1,4 раза
больш, чым было летась на аналагічны час.
Сяргей РАСОЛЬКА.

РЭАЛЬНЫЯ КРОКІ Ў ЛАГІСТЫКУ

АБ'ЁМ БІРЖАВЫХ ЗДЗЕЛАК
ПАВЯЛІЧЫЎСЯ НА 31%

ФАКТЫ

Беларуская ўніверсальная таварная біржа (БУТБ) сёлета ў
студзені — чэрвені павялічыла аб'ём біржавых здзелак на 31%
у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам да 924,6 млн
долараў (у эквіваленце 7 997,6 млрд рублёў). Кліенцкая база
біржы пастаянна павялічваецца, і цяпер на БУТБ заключаюць
здзелкі больш за 12400 кампаній, сярод якіх каля 2700 — нерэзідэнты з 56 краін свету.
Прыярытэтным кірункам дзейнасці біржы з'яўляецца нарошчванне экспарту беларускай прадукцыі. Цяпер на таргах рэгулярна
рэалізуюцца на экспарт тавары па 400 пазіцыях. За першае паўгоддзе экспартны біржавы абарот склаў 274 млн долараў, што на 21%
больш, чым за адпаведны леташні перыяд. Асноўныя артыкулы
беларускага біржавога экспарту — піламатэрыялы і круглыя лесаматэрыялы, фанера, ДСП і ДВП, сухое малако і сметанковае масла,
гарбарная сыравіна. Аб'ёмы экспарту па секцыі прамысловых і спажывецкіх тавараў таксама стабільна растуць: калі за ўвесь 2012 год
яны ацэньваліся сумай у 500 тыс. долараў, то за першае паўгоддзе
сёлета — ужо 460 тыс.
Прасоўванні беларускага экспарту спрыяе і распрацаваная БУТБ
схема біржавой лагістыкі, закліканая аптымізаваць перамяшчэнне
тавараў ад прадаўца да спажыўца праз біржавыя склады, зарэгістраваныя пераважна за межамі нашай краіны — у Расіі, Германіі,
Латвіі, Літве, Эстоніі, Польшчы, Казахстане, Балгарыі.

«Сей авёс у гразь i будзеш як
князь» — менавiта так здаўна казалi
нашы продкi. На сваiм жыццёвым досведзе яны пераканалiся, што гэтая
культура добра расце на вiльготнай
глебе. Механiзатар адкрытага акцыянернага таварыства «Брадзец»
Сяргей Аўсянскi сеяць i даглядаць
авёс вучыўся на асабiстым вопыце.
Ужо некалькi гадоў запар хлебароб
першым у раёне прыступае да гэтай
адказнай справы. Сапраўды, каму
як не Аўсянскаму сеяць авёс — нават прозвiшча да гэтага абавязвае, а
вяскоўцы з павагай завуць яго «князем».
«Князя» я застала ў полi за ўборкай яравой пшанiцы. Яго камбайн
стракатаў на супрацьлеглым канцы
палетка. А пакуль машына наблiжаецца, гутару з брыгадзiрам.
— Ра нi цай Сяр гей Мi ка ла е вiч
заараў суседнi ўчас так, дзе толькi
ўчора зжаў пшанiцу, а калi высахла
раса, зноў сеў за штурвал камбайна. Выдатны работнiк, што i казаць.
Такое ўражанне, што ён нарадзiўся
хлебаробам, — распавяла Таццяна
Макарэвiч. — У «Брадцы» ён займае
пасаду брыгадзiра ўжо сем гадоў, i
нi разу не заўважыла, каб ён пакiнуў
пасля сябе хоць адзiн каласок...
Спыняецца камбайн, i з кабiны выскоквае маладжавы, спрытны мужчына.
— Дабрыдзень, князю, — вiтаю Аўсянскага.
У адказ ён смяецца:

— Якi ж я князь? Не толькi авёс
сею ды жну, але i пшанiцу, i жыта, i
кукурузу. Гэта з лёгкай рукi раённых
журналiстаў мяне ў вёсцы празвалi
«князем».
— I не крыўдуеце на землякоў? —
дапытваюся ў Сяргея.
— А чаго крыўдаваць? У гэтым няма нiчога зневажальнага. Вось калi б
гультаём назвалi...
— У такiм выпадку ваша жонка —
княгiня? — жартую.
— А чаму б i не? — падыгрывае
суразмоўца. — Мая Соф'я Мiхайлаўна, як сапраўдная княгiня, умела кiруе
сваёй вотчынай. — У нас на падворку
i куры, i качкi, i трусы, i свiннi. Акрамя
таго, гектар зямлi маем, сеем бульбу,
збажыну, каб пракармiць свойскую
жывёлу. Вырошчваем агароднiну i для
асабiстага стала.
Дапамагаюць мацi спраўляцца па
гаспадарцы дзве цудоўныя дзяўчынкi.
Старэйшая Вiкторыя вучыцца на повара, малодшая Яўгенiя перайшла ў
дзясяты клас.
— Шан цуе на шай ра дзi не на
дзяўчат. У роднага брата тры дачкi, i
падсобная гаспадарка вялiкая, — кажа Сяргей Мiкалаевiч.
Дарэчы, малодшы брат Сяргея, Вiталь, у яго памочнiкам камбайнера
ўжо трэцi сезон запар.
— Таксама спраўны работнiк, вельмi адказны, — зазначае Таццяна Лявонцьеўна. — Такi дружны тандэм
пашукаць трэба. I наогул звязаны
браты моцнымi сваяцкiмi адносiнамi,

падтрымлiваюць адзiн аднаго, дапамагаюць ва ўсiм.
Нарадзiлiся яны ў Мiнску. Тут прайшло iх дзяцiнства, юнацтва. У сталiцы
жывуць iх мацi i сёстры. Сяргей працаваў на Мiнскiм велазаводзе. Але ў
90-я гады мiнулага стагоддзя вырашыў пераехаць у вёску, дзе пуставаў
бабулiн дом. «Часы тады былi цяжкiя,
на прадпрыемстве плацiлi маленькую зарплату, ды i то нерэгулярна»
— згадвае Сяргей Мiкалаевiч. — А
зямля заўсёды пракормiць, толькi не
лянуйся».

Следам за iм падаўся i малодшы
Вiталь. Планавалi часова, але, як часцей за ўсё бывае, часовае становiцца
пастаянным. Акрамя таго, як нi круцi,
а прыехалi не на чужыну, а на радзiму сваiх продкаў. Пазней кiраўнiцтва
калгаса (зараз ААТ «Брадзец») купiла для выдатных работнiкаў дамы.
Жыццё наладжвалася: работа, дах
над галавой, сям'я. Што яшчэ трэба
чалавеку?
За Сяргеем Аўсянскiм у гаспадарцы замацаваны збожжаўборачны камбайн, трактар, два кормаўборачныя

CIТУАЦЫЯ НА ВАЛЮТНЫМ РЫНКУ
Ў ПЕРШЫМ ПАЎГОДДЗI ЗАСТАВАЛАСЯ СТАБIЛЬНАЙ
Аб гэтым, у прыватнасцi, гаварылася
на апошнiм пашыраным пасяджэннi праўлення Нацыянальнага банка
Беларусi.
Як адзначалася на пасяджэннi, грашова-крэдытная палiтыка праводзiцца ў адпаведнасцi з яе асноўнымi кiрункамi на 2013
год. Галоўная мэта — знiжэнне iнфляцыi да
ўзроўню не больш за 12%. Другой важнай
задачай з'яўляецца павелiчэнне мiжнародных рэзервовых актываў.
Спе цы я лiс ты Нац бан ка ад значы лi,
што ва ўмовах адноснай збалансаванасцi знешнегандлёвых плацяжоў i прыцягнення знешняга фiнансавання ў эканомiку
сiтуацыя на валютным рынку ў першым
паўгоддзi заставалася досыць стабiльнай.
Разам з тым, у лiпенi па меры ўскладнення сiтуацыi з плацёжным балансам краiны, ростам дэвальвацыйных чаканняў i
шэрагу iншых фактараў павялiчыўся попыт
на замежную валюту з боку насельнiцтва i
прадпрыемстваў, пачаўся адток рублёвых
укладаў i iх пераафармленне ў валютныя

дэпазiты. У вынiку прынятых Нацыянальным банкам своечасовых мер у сярэдзiне
лiпеня гэтыя негатыўныя працэсы ўдалося
спынiць, i сiтуацыя на ўнутраным валютным
рынку i рынку дэпазiтаў да цяперашняга
часу ў цэлым стабiлiзавалася.
Дынамiка золатавалютных рэзерваў
фармiравалася з улiкам стану знешняга
гандлю, плацежнага балансу, пагашэння
ўнутраных i знешнiх валютных абавязацельстваў урада i Нацыянальнага банка,
а таксама сiтуацыi на сусветным фiнансавым рынку. Пры гэтым прымалiся меры па
нарошчваннi золатавалютных рэзерваў з
дапамогай прыцягнення чацвёртага i пятага траншаў стабiлiзацыйнага крэдыту Антыкрызiснага фонду ЕўрАзЭС, а таксама
пакупкi Нацыянальным банкам замежнай
валюты.
Дынамiка абменнага курсу беларускага
рубля фармiравалася пад уплывам сiтуацыi
ў знешнiм гандлi, на ўнутраным валютным
рынку, а таксама з улiкам сiтуацыi на сусветным фiнансавым рынку. Абменны курс
беларускага рубля ў адносiнах да кошыка

ПАДЗЕІ

Не так проста цяпер і з працай. Часам
студэнту з-за розных праблем становіцца цяжка сумяшчаць працу і вучобу. Гэтае
пытанне і цікавіла людзей падчас прамой
тэлефоннай лініі з намеснікам міністра
працы і сацыяльнай абароны Ігарам
СТАРАВОЙТАВЫМ.
— Заключыўшы кантракт, я ўладкавалася на працу, — гаворыць мінчанка Галіна. — Паралельна вучуся на дзённым
аддзяленні вышэйшай навучальнай установы. Аднак з-за раскладу заняткаў маг-

Працоўны кантракт са студэнтам
не дае ніякіх патуранняў
для датэрміновага звальнення.
Заканадаўства тут не прадугледжвае
льгот для навучэнцаў.
чымасць паўнавартасна працаваць знікла.
З універсітэта я сысці не магу, але і на
працы са мной кантракт не скасоўваюць.
Што мне рабіць?
Сапраўды, у такую сітуацыю можа трапіць кожны студэнт. Расклад заняткаў
мяняецца кожны семестр, а кантракт могуць заключыць і на год. Тады студыёзус
воляй-няволяй вымушаны дамаўляцца з
выкладчыкам аб наведванні яго пар з іншай групай у свой вольны час. Альбо пасля
атрымаць праблемы здачы заліку экстэрнам, што таксама не лепшы варыянт.
— Працоўны кантракт са студэнтам не
дае ніякіх патуранняў для датэрміновага
звальнення, — каментуе сітуацыю Ігар Старавойтаў. — Заканадаўства тут не прадугледжвае льгот для навучэнцаў. Датэр-

замежных валют за студзень — лiпень знiзiўся на 1 працэнт.
Правядзенне працэнтнай i эмiсiйнай палiтыкi было накiравана на ўмацаванне манетарнай стабiльнасцi. Нацыянальны банк з
улiкам запаволення iнфляцыйных працэсаў
на фоне захавання дадатнага сальда знешняга гандлю таварамi i паслугамi, а таксама
адносна ўстойлiвай сiтуацыi на ўнутраным
валютным i дэпазiтным рынках у першым
паўгоддзi сёлета ажыццяўляў паступовае
знiжэнне стаўкi рэфiнансавання. З пачатку
года яна была зменшана на 6,5 працэнтнага
пункта i склала 23,5 працэнта гадавых. Па
меры ўзмацнення напружанасцi на валютным i дэпазiтным рынках у летнiя месяцы
праўленне Нацыянальнага банка прыняло
рашэнне аб нязменнасцi стаўкi рэфiнансавання ў лiпенi. Прынятыя Нацбанкам у
лiпенi меры дазволiлi ў цэлым стабiлiзаваць
сiтуацыю на дэпазiтным рынку. У канцы
лiпеня прыток тэрмiновых рублёвых дэпазiтаў насельнiцтва ў банкi аднавiўся.
Сяргей ПАЛIНIН



мінова працоўную кніжку забраць можна.
Аднак з боку наймальніка павінны быць
высветлены парушэнні кантракта...
Між іншым, студэнты пачынаюць падпрацоўваць не толькі з-за жадання злезці з бацькоўскай шыі. Дастаткова ўзяць у
рукі любую газету, дзе друкуюцца аб'явы
аб вакансіях, ці адкрыць спецыялізаваны
інтэрнэт-сайт па пошуку працы. І першае,
што кінецца ў вочы, — у арганізацыях, дзе
абяцаюць добрую зарплату, патрэбны людзі з вопытам працы па спецыяльнасці.
Выключэнне складаюць хіба што грузчыкі, аднак перацягаць за змену сотні кілаграмаў у той жа прадуктовай краме пад
сілу далёка не ўсім. А дзе ж гэты вопыт
узяць, калі студэнт праводзіць пяць гадоў
выключна ва ўніверсітэцкіх аўдыторыях, а
перайсці на завочнае аддзяленне — гэта
ўжо зусім іншая навука.
Значыць, рашэнне пытання — як сумяшчаць працу і вучобу — па-ранейшаму
застаецца ўласнай справай кожнага студэнта.
Валяр'ян ШКЛЕННІК



 Бiзнес i грамадскасць

БЕЗ ПРЭТЭНЗІЙ ДА ПАСТАЎШЧЫКА

САЦЫЯЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ... ПРАДПРЫЕМСТВАЎ

Ні дня не адпрацавала ў СВК імя Чарняхоўскага Карэліцкага
раёна даільнае абсталяванне вытворчасці Германіі коштам
больш за 470 мільёнаў рублёў, паведамляе Камітэт дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці.

НАВІНЫ

Абсталяванне, якое набылі яшчэ ў 2007 годзе за сродкі абласнога бюджэту, аказалася няспраўным, аднак прэтэнзіі пастаўшчыку
не прад'яўляліся. Цяпер падчас рэканструкцыі малочнатаварнай
фермы для мадэрнізацыі даільнай устаноўкі з частковай заменай
асобных вузлоў патрабуецца каля 160 мільёнаў рублёў.
Запазычанасць сельскагаспадарчых арганізацый Гродзеншчыны
перад падрадчыкамі за выкананыя будаўніча-мантажныя работы па
рэканструкцыі і мадэрнізацыі фермаў па стане на сярэдзіну ліпеня
перавышала 50 мільярдаў рублёў. Па гэтай прычыне работы на
шэрагу аб'ектаў былі спынены. А ў некаторых выпадках Камітэту
дзяржкантролю прыйшлося спыняць няякасную працу. Напрыклад,
на ферме «Пісарукі» СВК імя Кутузава Навагрудскага раёна ўстаноўлена адступленне ад праекта, адсутнічалі апорныя падушкі сцен.
На ферме «Аўдзеевічы» СВК «Шчорсы» гэтага ж раёна выкарыстоўваліся блокі са сколамі глыбінёй да 40 мм, не прытрымліваліся
неабходнай таўшчыні швоў. А на ферме «Хілімонаўцы» саўгаса
«Вялікасельскі» Свіслацкага раёна на падсыпку падмурка падлогі
выкарыстоўваўся ўрадлівы грунт.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Ужо 56 прадпрыемстваў,
якiя працуюць у Беларусi,
далучылiся за шэсць гадоў
да Глабальнага дагавора
Ар га нi за цыi Аб' яд на ных
На цый, які рэгла мен туе
адказнасць арганiзацый за
стан навакольнага асяроддзя, правы iх супрацоўнiкаў i спажыўцоў прадукцыi, а таксама за барацьбу
з карупцыяй.
— Усе гэтыя складнiкi фармi ру юць кар па ра тыў ную сацы яль ную ад каз насць. Гэ та
альфа i амега паводзiн любога бiзне су ў развi тых кра i нах
Заходняй Еўропы i Паўночнай
Аме рыкi, — мяркуе кiраў нiк
пра ек та Пра гра мы раз вiц-

ця ААН i Мi нiстэр ства працы i са цы яль най аба ро ны
«Садзейнiчанне са цы яль на
адказнаму рэструк тураванню прад пры емстваў у Рэспуб лi цы Бе ла русь» Та i сiя
ЯЛЕЦ КIХ. — Напры кла д, нiводная буйная замежная кампанiя не будзе супрацоўнiчаць
з арганiзацыяй, палiтыка якой
да пус кае магчы масць без адказ ных ад но сiн да пер са налу, якая за ме ша на ў ка рупцый ных скан да лах. Бо тым
самым будзе страча ны давер
да фiр мы з бо ку спажыў цоў i
па да рва на яе рэпу тацыя. Гэтым на вы кам бiз нес-школы
аба вяз кова ву чаць студэнтаў
ва ўсiм свеце.

Са праўды, ка мер цый ныя
прад пры ем ствы су свет на га
маштабу тым самым працуюць не толькi на сваю добрую
рэпу тацыю, але i на ўмацаванне дабрабыту грамадства,
яго ўстойлiвае развiццё. Яны
ва ло да юць iн вес ты цый ным
патэнцыялам i напрацаваным
прак тычным вопытам. Дзеля
рэалiзацыi гэтых планаў iм на
дапамогу прыходзiць дзяржава
разам з разнастайнымi грамадскiмi арганiзацыямi.
— Як казаў адзiн класiк,
нельга жыць у грамадстве i быць
вольным ад яго, — гаворыць
першы намеснiк генеральнага дырэк тара замежнага
прадпрыемства «Кока-Кола



Камітэтам дзяржкантролю Віцебскай вобласці ўстаноўлены факты безгаспадарчага выкарыстання дзяржаўнай уласнасці арганізацыямі, якія вядуць дзейнасць у галіне будаўніцтва.

 Рысы часу

Народная мудрасць гаворыць: калі
раней студэнты вучыліся і падпрацоўвалі, то зараз яны працуюць і
падвучваюцца. Сапраўды, з дылемай
«праца-вучоба» рана ці позна сутыкаецца большасць навучэнцаў. Яно і
зразумела: стыпендыі хапае хіба што
на сціплае харчаванне без усялякіх
далікатэсаў. А што рабіць тым, хто
грызе граніт навукі, плацячы за гэта
грошы? Багатыя бацькі, якія могуць
утрымліваць свайго дарослага сынастудэнта чатыры-пяць гадоў, ёсць далёка не ва ўсіх...

камбайны. Параўнаць майго героя
можна са шматстаночнiкам: з ворыва пераключаецца на сяўбу, затым
— корманарыхтоўка, жнiво. Зараз ён
жне на камбайне «Палессе».
— Такому вопытнаму сейбiту маглi
б даць i больш круты камбайн, iмпартны, — не стрымалася я.
— А чым нашы, айчынныя, горш?
— парыруе Сяргей Мiкалаевiч.
— Кажуць, псуюцца часта, — пярэчу яму.
Але ён не пагаджаецца: «Мой камбайн убiрае якасна, збожжа, як бачыце, за iм не сыплецца. А калi сур'ёзна,
то ў лядашчых руках найлепшая тэхнiка выходзiць са строю».
— А ў Мiнск не плануеце вярнуцца?
— пацiкавiлася напрыканцы ў свайго
суразмоўцы.
— Дзякуй, не. У свой час падыхаў
гарадскiм пылам. Таму не прамяняю
гэтую прыгажосць нi на якiя выгоды
цывiлiзацыi. Так, праца ў вёсцы не з
лёгкiх, але на свежым паветры не так
стамляешся, як на заводскiм канвееры.
Хацелася б дадаць, што ў вялiкiм
мегаполiсе Аўсянскi будзе адзiн з многiх, а тут ён такi адзiны. I яму павага,
гонар ад вяскоўцаў, кiраўнiцтва раёна
i вобласцi за шчырую працу. Як зазначыў Сяргей Мiкалаевiч, за дваццаць
гадоў хлебаробства сабралася столькi падзяк ды грамат, што можна сцены
абклеiць.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

І НАВОШТА
СПІСАЛІ БУДЫНКІ?

ЯК СУМЯСЦІЦЬ ВУЧОБУ І ПРАЦУ?

200 ТЫСЯЧ — ПАЛЁТ НАРМАЛЬНЫ
Сёлета ў лiпенi Нацыянальная авiякампанiя «Белавiя» ўпершыню перасягнула мяжу ў 200 тыс. перавезеных пасажыраў
за месяц, калi паслугамi кампанii скарысталiся 235 тыс. 280
чалавек, што на 26,1% больш, чым за лiпень 2012 года. Грузаў i пошты было перавезена 156,6 тоны, што складае 137,2%
да леташнiх вынiкаў за такi ж месяц, паведамiлi рэдакцыi ў
прэс-службе айчынных авiятараў.
За сем месяцаў 2013 года было перавезена 878 тыс. 974 пасажыры, што на 26,6% больш, чым за адпаведны леташнi перыяд.
Аб'ём перавезеных грузаў i пошты павялiчыўся на 18,6% i склаў
1 тыс. 126,9 тоны.
Паводле даных IATA (Мiжнароднай асацыяцыi паветранага транспарту), за першае паўгоддзе сёлета ў свеце было перавезена на
6% больш пасажыраў, чым за такi ж перыяд летась. Спецыялiсты
кампанii нагадваюць, што з 10 лiпеня 2013 года ўступiла ў сiлу кодшэрынгавае пагадненне памiж Нацыянальнай авiякампанiяй «Белавiя» i авiяпрадпрыемствам «Северсталь», а з 27 лiпеня «Белавiя»
павялiчыла частату палётаў у Кiеў (Украiна) да 2 рэйсаў штодня. У
гэтым месяцы было прынята рашэнне аб пачатку выканання рэгулярных рэйсаў па маршруце Мiнск—Жэнева—Мiнск з 17 снежня
2013 года.
Сяргей КУРКАЧ.

НЕ КОЖНАЕ СУЧАСНАЕ МЯСТЭЧКА МОЖА ПАХВАЛIЦЦА СВАIМ КНЯЗЕМ.
А ВОСЬ У ВЁСЦЫ БРАДЗЕЦ, ШТО Ў БЯРЭЗIНСКIМ РАЁНЕ, ТАКI ЁСЦЬ

 Грошы
НАВІНЫ

У Беларусі рэалізуецца 46 інвестыцыйных праектаў па стварэнні лагістычных цэнтраў, у тым ліку 36 — у адпаведнасці
з праграмай развіцця лагістычнай сістэмы краіны на перыяд
да 2015 года. Для ажыццяўлення праектаў прыцягнута больш
за 2,18 трыльёна рублёў, гаворыцца ў паведамленні прэсслужбы ўрада.
Зараз у краіне дзейнічаюць 12 лагістычных цэнтраў, а кампаніям,
якія хочуць інвеставаць у лагістыку, прапануецца яшчэ 8 участкаў
для будаўніцтва цэнтраў у Гомельскай, Гродзенскай і Магілёўскай
абласцях.
У краіне таксама працягваецца рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы
развіцця транзітнага патэнцыялу на 2011—2015 гады, якая накіравана на развіццё міжнародных транспартных калідораў, што праходзяць па тэрыторыі краіны, удасканаленне тэхналогіі арганізацыі
перавозак транзітных грузаў прамымі паскоранымі цягнікамі, у тым
ліку кантэйнернымі.
Праз паветраную прастору Беларусі, паведамляе прэс-служба, у
першым паўгоддзі выканана больш за 83 тысячы транзітных рэйсаў,
даходы ад абслугоўвання якіх склалі 29,8 млн долараў, што на 10%
больш за адпаведны леташні перыяд.
Колькасць транзітных паездак грузавых аў тамабіляў дасягнула больш за 760 тысяч, што таксама іс тотна вышэй за леташнія
па каз чы кі. Экс парт па слуг чы гу нач на га транс пар ту кра і ны за
студзень—май 2013 года павялічыўся на 12,5%, аў тамабільнага транспарту — на 16,4%, паветранага транспарту — на 27%.
Намаганнямі транспартнікаў і дарожных будаўнікоў Мінтранса за
паўгода экспарт паслуг галіны павялічыўся на чвэрць. Па інфармацыі Нацбанка, станоўчае сальда знешняга гандлю паслугамі за
студзень—май 2013 года на 79% сфарміравана станоўчым сальда
паслуг транспарту.
Пятро РАМАНЧУК.
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Беўрыджыз Беларусiя» Андрэй Рашчупкiн. — Напрыклад,
мы пяць гадоў фiнансавалi праект выратавання самага вялiкага еўрапейскага балота Ельнi,
якое знаходзiлася дагэтуль пад
пагрозай знiшчэння. Валанцёры будавалi на асушальных каналах загараджальныя дамбы.
Як вынiк, за гэты час на балоце
не адбылося нiводнага пажару. Там зноў з'явiлiся раслiны i
птушкi, занесеныя ў Чырвоную
кнiгу. Нашы нашчадкi ўбачаць
балота такiм, якiм яно было сотнi гадоў таму. I гэтую карысць
наўрад цi можна ацанiць у грашовым эквiваленце...
Валяр'ян ШКЛЕННIК



— Адпаведным Указам Прэзідэнта «Аб некаторых пытаннях спісання аб’ектаў, якія не выкарыстоўваюцца» было прадастаўлена права арганізацыям, якія ажыццяўляюць
дзейнасць у галіне будаўніцтва і прамысловасці будаўнічых
матэрыялаў, рабіць спісанне ў 2008-2010 гадах будынкаў,
ізаляваных памяшканняў. Маюцца на ўвазе будынкі, якія
не выкарыстоўваюцца больш за 2 гады, знаходзяцца ў аварыйным стане. Гэта тычылася таксама незакансерваваных,
незавершаных аб'ектаў з перавышэннем нарматыўнага тэрміну будаўніцтва больш за 2 гады, ступень гатоўнасці якіх
не перавышае 60 працэнтаў, — паведамілі ў кантрольным
ведамстве.
Як высветлілі рэвізоры, у выніку з балансаў падпарадкаваных камітэту па архітэктуры і будаўніцтве Віцебскага
аблвыканкама прадпрыемстваў было зроблена спісанне
больш за 150 аб'ектаў дзяржаўнай маёмасці на агульную
суму каля 40 мільярдаў рублёў.
Падчас правядзення кантрольных мерапрыемстваў было
ўстаноўлена, што частка з названых аб'ектаў не была ліквідаваная, асобныя з іх маюць высокую ступень гатоўнасці і
запатрабаваны суб'ектамі гаспадарання.
Пры гэтым работнікі арганізацый балансатрымальнікаў,
а таксама мясцовых органаў улады, абавязаных забяспечваць эфектыўнае выкарыстанне дзяржаўнай маёмасці, у
парушэнне патрабаванняў дзейнага заканадаўства на працягу больш за 4 гады пасля спісання «нібыта не заўважалі»
наяўнасць не ўлічаных аб'ектаў дзяржаўнай уласнасці. У
выніку, праца па іх далейшым эфектыўным выкарыстанні
не праводзілася, маёмасць без гаспадароў папросту руйнавалася.
Па патрабаванні Камітэта дзяржкантролю ўсе выяўленыя не разабраныя на будматэрыялы аб'екты адноўлены
на ўліку іх ранейшых балансатрымальнікаў (на агульную
суму 5 мільярдаў рублёў). Прыняты меры па забеспячэнні
іх эфектыўнага выкарыстання.
За дапушчаныя парушэнні прыцягнулі да дысцыплінарнай
адказнасці 15 работнікаў камітэта па архітэктуры і будаўніцтве Віцебскага аблвыканкама і падпарадкаваных яму
будаўнічых прадпрыемстваў.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

 Пыталіся — адказваем

ЗА АХОВУ
ДВУХПАВЯРХОВАГА ДОМА —
ПАДВОЕНАЯ ПЛАТА
«Я жыву ў двухпавярховым доме. Не разумею, чаму пры
налічэнні платы за паслугі яго аховы бярэцца пад увагу
не займаемая плошча, а колькасць паверхаў у будынку?
Таксама прашу паведаміць, чаму пры паўторным заключэнні дагавора на ахову з адпаведным дэпартаментам
МУС часам трэба дапрацоўваць сістэму сігналізацыі за
свой кошт».
У. Гайдукевіч, Бабруйск.
— Даволі жорсткія патрабаванні па ахове першага паверха зусім не азначаюць тое, што праз іншыя паверхі зламыснік тэарэтычна не здолее залезці з выкарыстаннем якіхсьці
падручных сродкаў, — гаворыць Аляксандр МОНІЧ, намеснік начальніка ўпраўлення сродкаў і сістэм аховы
Дэпартамента аховы МУС Беларусі. — Ад паўнаты блакіроўкі кожнага паверха залежыць тое, наколькі будзе абаронены сам дом цалкам, за які мы пачынаем адказваць пасля
таго, як грамадзянін заключыў з намі дагавор. Менавіта
таму і існуе такі дыферэнцыраваны тарыф. Усё ж хочацца
адзначыць, што паслуга па ахове жылых памяшканняў у
нас збольшага сацыяльная. І штомесячная плата за яе, якая
складае палову базавай велічыні (зараз — 50 тысяч рублёў),
не акупляе нашы выдаткі на 100%.
Прымусовай устаноўкі новага абсталявання пры паўторным заключэнні дагавора быць не можа. Вышэйзгаданая
сітуацыя магла ўзнікнуць па дзвюх прычынах. Па-першае,
аб'ект мог ахоўвацца даволі працяглы час, напрыклад, некалькі гадоў. Зразумела, што за гэты тэрмін тэхнічны прагрэс на месцы не стаяў. Так, у 2010 годзе была зацверджана
апошняя рэдакцыя інструкцыі па аснашчэнні памяшканняў
ахоўнай і ручной трывожнай сігналізацыямі, дзе і прапісаны
ўсе патрабаванні да абсталявання. Калі новая дамова заключаецца пасля прыняцця гэтага дакумента, то мадэрнізацыя сістэмы проста неабходная, бо мы нясём за маёмасць,
якая знаходзіцца пад аховай, матэрыяльную адказнасць.
Другой жа прычынай мог стаць элементарны фізічны знос
элементаў ахоўнай сістэмы. На кожны яе элемент прадпрыемства-вытворца пазначае ў пашпарце пэўны час напрацоўкі
на адмову. І той кампанент, які гэты тэрмін адслужыў, абавязкова павінен быць заменены.
Валяр'ян ШКЛЕННІК



