
15 лістапада 2013 г.НАДЗЁННАЕ2

26 ноября 2013 г. в 10.30 состоится внеочередное общее собрание ак-
ционеров ОАО «Брестский КСМ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об изменении размера уставного фонда Общества.
2. О внесении и утверждении изменений в Устав Общества.
Местонахождение ОАО «Брестский КСМ»: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Время регистрации в день проведения собрания с 10.00 до 10.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

19.11.2013 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения Общества.
Совет директоров.
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Ма быць, ка лі б на мес цах 
да спраў гэ тых лю дзей у свой 
час па ста ві лі ся больш уваж лі-
ва, яны б даў но вы ра шы лі свае 
пы тан ні. Але ня ста ча гро шай, 
па мыл кі ад каз ных служ бо вых 
асоб, а дзесь ці, не вы клю ча на, 
і абы яка вае стаў лен не да чу-
жых праб лем зра бі лі не аб ход-
ным умя шан не больш вы со кай 
ін стан цыі.

У жы ха роў до ма 1955 го да па-
бу до вы па ву лі цы Вы твор чая вёс-
кі Са лта наў ка ад на праб ле ма на 
ўсіх — ня ма га ра чай ва ды. Ма гі-
лёў скі рай вы кан кам ле тась звяр-
нуў ся да жы ха роў з пра па но вай 
пад клю чыць дом да цэнт ра лі за-
ва на га га за за бес пя чэн ня. Лю дзі 
пад тры ма лі гэ ты зва рот і на ват па-
га дзі лі ся зра біць унут ры да ма вую 
«раз вяз ку» за свой кошт. Тэр мі ны 
ўво ду на мя ча лі ся на гэ ты год, але 
ча кан ні не спраў дзі лі ся.

Пра ект ная да ку мен та цыя га то-
ва, але рап там ста ла вя до ма, што 
га зі фі ка цыя ад клад ва ец ца на ня-
пэў ны тэр мін. Абу рэн не жы ха роў 
зра зу ме лае: ім зноў да вя дзец ца 
абы хо дзіц ца без га ра чай ва ды. 
Каб ра за брац ца ў гэ тым пы тан-
ні, на су стрэ чу бы лі за про ша ны 
прад стаў ні кі кі раў ніц тва га за вай 
і ка му наль най служ баў воб лас ці. 
Яны за пэў ні лі, што 1 лі пе ня на-
ступ на га го да бла кіт нае па лі ва 

прый дзе ў ква тэ ры гра ма дзян. 
Лю дзі за ста лі ся за да во ле ныя ад-
ка зам, а пы тан не бы ло па стаў ле-
на на кант роль у абл вы кан ка ме.

Больш скла да най ака за ла ся 
праб ле ма жы ха роў ква тэ ры ад-
на го з жы лых да моў па пра спек це 
Мі ру ў Ма гі лё ве. Пен сі я не ры на 
пра ця гу 7 га доў абі ва юць па ро гі 
роз ных ін стан цый. Пад іх ква тэ-
рай, што на 1-м па вер се, зна хо-
дзіц ца цеп ла ву зел. Па жы лыя лю-
дзі па скар дзі лі ся, што па 2-3 ра зы 
на год зда ра юц ца ава рыі, якія на-
но сяць шко ду іх ма ё мас ці. Да во-
дзіц ца ра біць чар го вы ра монт. А 
дзе браць гро шы? На прык лад, сё-
ле та ў лі пе ні да вя ло ся пад ні маць 
пад ло гу ў ад ным з па ко яў — бо 
пад ім лоп ну ла тру ба і не каль кі 
га дзін за пар лі ла ся ва да. Акра-
мя гэ та га, жы ха ры па ку ту юць ад 
бес пе ра пын на га шу му бой лер-
най. Праб ле му не вы ра шыў на ват 
кап ра монт, які ад быў ся сё ле та.

Гу бер на тар па тра ба ваў не ад-
клад на зра біць за ха ды і пра вес ці 
не за леж ную экс пер ты зу па гэ тай 
спра ве. А каб вы ні кі яе бы лі больш 
аб грун та ва ны мі, у склад ка мі сіі 
па ра іў уклю чыць і гас па ды ню зла-
шчас най ква тэ ры. Тым больш што 
яна вы кон вае аба вяз кі стар шай 
па пад' ез дзе. Пётр Руд нік так са ма 
за па тра ба ваў ад ад каз ных асоб, 
каб бы ла да пра ца ва на пра ект на-

каш та рыс ная да ку мен та цыя па 
бой лер най і раз гле джа на маг чы-
масць пе ра но су цеп ла вуз ла ў ін-
шае мес ца. Аб лас ной сан служ бе 
да ру ча на пра вес ці за мер шу му ў 
гэ тай ква тэ ры. Па вы ні ках зро-
бяць да пра цоў ку пра ект най да ку-
мен та цыі. Праб ле ма да са ма га яе 
вы ра шэн ня бу дзе зна хо дзіц ца на 
кант ро лі ў гу бер на та ра.

Пётр Руд нік вель мі кры тыч на 
ада зваў ся аб пра цы ка му наль ных 
служ баў го ра да. Ён па тра ба ваў 
ад ад каз ных асоб больш уваж лі-
ва зай мац ца кап ра мон та мі да моў. 
«Яны па він ны быць якас ны мі, 
каб мы не вяр та лі ся да ад на го і 
та го ж бу дын ка кож ны год»,  — 
пад крэс ліў ён. Акра мя гэ та га, 
больш уваж лі ва трэ ба ста віц ца 
і да зва ро таў гра ма дзян. Спра-
ва з цеп ла вуз лом па він на бы ла 
вы ра шац ца на ўзроў ні гар вы кан-
ка ма, ад нак вый сце так і не бы-
ло зной дзе на на пра ця гу 7 га доў. 
Пётр Руд нік вы ка заў над зею, што 
но вы мэр  — Ула дзі мір Цу ма раў — 
больш уваж лі ва бу дзе ста віц ца да 
скар гаў жы ха роў.

Не да пра цоў кай на мес цах на-
зваў гу бер на тар і праб ле му, звя-
за ную з аб' яд нан нем сель са ве таў. 
На пры ём звяр нуў ся прад стаў нік 
4-х вё сак Ма гі лёў ска га ра ё на, 
якія збі ра юц ца да лу чыць да Ма-
хаў ска га сель са ве та. Пад зва ро-

там пад пі са лі ся 247 гра ма дзян. 
Яны не су праць ап ты мі за цыі, але 
ім больш да спа до бы ін шы сель-
са вет — Вей нян скі, які да та го ж 
зна хо дзіц ца знач на блі жэй да іх 
вё сак. Жы ха рам зруч ней да бі-
рац ца да Вей на, чым да Ма ха ва. 
Як вы свет лі ла ся, пад ста вай для 
хва ля ван няў ста ла ін фар ма цыя 
пра да лу чэн не, раз ме шча ная на 
сай це рай вы кан ка ма. Пётр Руд-
нік ад зна чыў, што з'яў лен ню гэ тай 
ін фар ма цыі па ві нен быў па пя рэд-
ні чаць агуль ны сход жы ха роў, дзе 
б ім рас тлу ма чы лі, у чым спра-
ва... Пы тан не аб ап ты мі за цыі ад-
мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль на га 
ўпа рад ка ван ня бу дзе раз гля дац-
ца аб лас ным Са ве там дэ пу та таў 
праз не каль кі тыд няў. І гэ тае па-
жа дан не жы ха роў Ма гі лёў ска га 
ра ё на бу дзе так са ма ўлі ча на.

— Ап ты мі за цыя са праў ды не-
аб ход на, — ад зна чыў Пётр Мі хай-
ла віч. — Ёсць вёс кі, дзе сён ня пра-
жы вае ўся го не каль кі ча ла век. Іх 
аб слу гоў ван не вя дзе да не аб грун-
та ва ных эка на міч ных вы дат каў. 
Гэ та так са ма трэ ба ра зу мець.

Па ўсіх пы тан нях, якія бы лі раз-
гле джа ны на пры ёме ў гу бер на-
та ра, бы лі пры ня ты кан крэт ныя 
ра шэн ні і пры зна ча ны да ты іх вы-
ка нан ня.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

ВЯ ЛІ КІЯ ПРАБ ЛЕ МЫ МА ЛЕНЬ КА ГА ЧА ЛА ВЕ КА
абмяркоўваліся на пры ёме ў стар шы ні вы кан ка ма Ма гі лёў скай воб лас ці Пят ра Руд ні ка

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Час та да па ру шэн няў пры во-
дзіць не вы ка нан не ка рыс таль ні-
кам па тра ба ван няў да ўста ноў кі 
бар та вых пры лад на транс парт-
ным срод ку, хоць гэ тыя па тра-
ба ван ні пра пі са ны ў ін струк цы ях 
ка рыс таль ні каў. Да па ру шэн няў 
пры во дзіць ня ўваж лі васць да гу-
ка вых і свет ла вых сіг на лаў, якія 
вы да юць пры ла ды пад час ру ху 
па плат ных да ро гах, не вы ка нан не 
ка рыс таль ні кам умоў да га во ра аб 
ка ры стан ні сет кай плат ных да рог. 
Як да даў Сяр гей Бу ры, у вы ключ-
ных вы пад ках па ру шэн ні мо гуць 
быць аб умоў ле ны збо я мі ў пра цы 
сіс тэ мы BelToll, што бы ло за фік-
са ва на толь кі не каль кі ра зоў за 
ўвесь тэр мін экс плу а та цыі.

БОЛЬ ШАСЦЬ ПА РУ ШАЛЬ НІ КАЎ  — 
РЭ ЗІ ДЭН ТЫ КРА І НЫ

На 12 ліс та па да, ад па вед ны мі 
служ ба мі бы ло скла дзе на ка ля 
56 ты сяч ак таў аб па ру шэн нях 
пла ты за пра езд па аў та да ро гах 
Бе ла ру сі. На мес нік на чаль ні ка 
Транс парт най ін спек цыі Мі ніс тэр-
ства транс пар ту і ка му ні ка цый 
Аляк сей Ку ца еў па ве да міў, што 
рэ зі дэн там Бе ла ру сі за гэ ты час 
бы ло ад праў ле на ка ля 35 ты сяч 
ак таў з па тра ба ван нем уня сен-
ня пла ты. У да чы нен ні да не рэ-
зі дэн таў скла дзе на пры клад на 
21 ты ся ча ак таў. Гэ та па ру шэн-
ні, па якіх бы лі пры ня ты пэў ныя 
ме ры. Рэ зі дэн там на кі ра ва на 
па тра ба ван не аб уня сен ні пла ты 
ў па вя лі ча ным па ме ры. Не рэ зі-
дэн ты ў боль шас ці вы пад каў ужо 
ажыц ця ві лі апла ту, бо ў іх ёсць 
пра ва апла ты на мес цы. Трэ ба 
ад зна чыць, што кож ны ліст для 
рэ зі дэн таў фік суе асоб нае па-
ру шэн не. Пры гэ тым у ак це для 
не рэ зі дэн таў мо жа змя шчац ца 
як ад но, так і ўсе па ру шэн ні, якія 
бы лі вы яў ле ны па пэў ным транс-
парт ным срод ку.

Асоб на Аляк сей Ку ца еў ад зна-
чыў, што тэр мін скла дан ня ак та, у 
ад роз нен не ад ад мі ніст ра цый на га 
пра цэ су, не пра ду гле джа ны. Ён 
рэ гу лю ец ца гра ма дзян скім за ка-
на даў ствам, ка лі па ру шаль ні ка 
штраф мо жа «шу каць» мі ні мум 
тры га ды. Ін спек цыя мае пра ва 
вы лу чыць па тра ба ван не ўнес ці 
апла ту ў па вя лі ча ным па ме ры ў 
гэ ты пе ры яд. На пер шым эта пе 
за пус ку і функ цы я на ван ня сіс-
тэ мы ў су ткі вы яў ля ла ся 2,5-3 
тыс. па ру шэн няў. Та му тэх ніч най 
і фі зіч най маг чы мас ці та ды для 
апе ра тыў на га афарм лен ня па-
доб най да ку мен та цыі не бы ло. 
Ця пер спе цы я ліс ты ін спек цыі мо-
гуць апра цоў ваць і ад праў ляць 1,3 
ты ся чы па доб ных ліс тоў у дзень. 
А вось да кан ца ліс та па да пла-
ну ец ца ска ра ціць час апра цоў кі 
да ных і на праў лен ня апа вя шчэн ня 
на ўня сен не пла ты ў па вя лі ча ным 
па ме ры, да ад на го дня. Ра зам з 
тым, Аляк сей Ку ца еў пад крэс ліў, 
што, ро бя чы та кія пра гно зы, вар-
та ўліч ваць мност ва фак та раў, у 

тым лі ку і коль касць за фік са ва-
ных па ру шэн няў.

НЕ ЗА КОН НЫ ШТРАФ АД МЕ НЯЦЬ, 
А ГРО ШЫ ВЕР НУЦЬ

— Да 1 ліс та пада кам па нія сіс-
тэ мы атры ма ла ка ля 3,6 ты ся чы 
прэ тэн зій у да чы нен ні да збі ран-
ня пла ты ў па вя лі ча ным па ме ры. 
Коль касць прэ тэн зій у ліс та па дзе 
пай шла на спад, — па ве да міў 
на мес нік стар шы ні Ды рэк цыі 
па ка мер цый най экс плу а та цыі 

кам па ніі-апе ра та ра сіс тэ мы 
BelToll Дзміт рый МА ЗА НІК. Пры-
клад на 80% па ру шэн няў кі роў ца-
мі па рад ку апла ты за пра езд бы лі 
па цвер джа ны на тэх ніч ным уз роў-
ні. А ў 20% вы пад каў, ка лі па ру-
шэн не апла ты пра ез ду ад бы ло ся 
з-за тэх ніч на га збою ў сіс тэ ме, у 
Транс парт ную ін спек цыю на кі роў-
ва ла ся экс перт нае за клю чэн не, на 
пад ста ве яко га ін спек цыя мо жа 
ад мя няць штра фы ці вяр нуць гро-
шы. Ужо ця пер кі роў цам вер ну та 
больш за 20 ты сяч еў ра.

У цэ лым ад рэ зі дэн таў і не рэ зі-
дэн таў у бюд жэт ужо па сту пі ла ка ля 
4 млн еў ра ў якас ці пла ты за пра езд 
у па вя лі ча ным па ме ры. Як па ве да-
міў на мес нік на чаль ні ка Транс парт-
най ін спек цыі Мі ніс тэр ства транс-
пар ту і ка му ні ка цый Аляк сей Ку-
ца еў, за фік са ва ны вы пад кі, ка лі 
пла ту ў па вя лі ча ным па ме ры 
і пош лі ну ў па ме ры 50% 
ад гэ тай пла ты 
бра лі ад па ру-
шаль ні каў праз 
суд.

Па вод ле слоў Дзміт рыя Ма за-
ні ка, з пер шых дзён экс плу а та цыі 
сіс тэ мы ка рыс таль ні кам вы да дзе-
на 140 ты сяч бар та вых пры лад. 
Уся го, згод на з ін вест да га во рам, 
у Бе ла русь за ве зе на ка ля 400 ты-
сяч пры лад, і гэ тай коль кас ці цал-
кам да стат ко ва, упэў не ны спе цы-
я ліс ты кам па ніі. Акра мя та го, ра-
бот ні кі сіс тэ мы ў ан лайн-рэ жы ме 
ад соч ва юць коль касць пры лад 
у кож ным пунк це аб слу гоў ван ня 
клі ен таў. У Бе ла ру сі на па ча так 

ка мер цый най экс плу а та цыі BelToll 
бы ло ад кры та 48 пунк таў аб слу-
гоў ван ня клі ен таў, аб ста ля ва ны 
два су час ныя цэнт ры апра цоў кі 
ін фар ма цыі.

РАС ПРА ЦОЎ ВА ЕЦ ЦА 
ПРА ГРА МА ПА ДА ДАТ КО ВЫМ 
ІН ФАР МА ВАН НІ

— У су вя зі з тым, што ў на-
ступ ным го дзе ў Бе ла ру сі бу дзе 
пра хо дзіць чэм пі я нат све ту па 

ха кеі, пры ня та ра шэн не, у ад па-
вед нас ці з якім кам па нія су мес-
на з Мінт ран сам рас пра цоў вае 
пра гра му па да дат ко вым ін фар-
ма ван ні ўсіх ка тэ го рый ула даль-
ні каў транс парт ных срод каў аб 
ню ан сах дзей нас ці сіс тэ мы,  — 
па ве да міў ме не джар па мар ке-
тын гу і су вя зях з гра мад скас-
цю кам па ніі-апе ра та ра сіс тэ мы 
BelToll Сяр гей Бу ры.

Пра гра ма бу дзе ўклю чаць 
ін фар ма ван не ў пунк тах пе ра-

ся чэн ня мя жы, уста ноў ку стэн-
даў, рас паў сюдж ван не дру ка-
ва най пра дук цыі. Не па срэд на 
ў пунк тах про пус ку бу дзе раз-

ме шча на вон ка вая рэ кла ма. 
Па сло вах Сяр гея Бу ра га, 

но выя ін фар ма цый ныя 
ма тэ ры я лы ў пер шую 

чар гу бу дуць раз лі-
ча ны на ту рыс таў, 
якія пры едуць на 
чэм пі я нат. Ад-
нак ін фар ма цый-

ная кам па нія бу дзе 
пра цяг вац ца і пас ля 

спар тыў на га фо ру му. 
Усе ўста ноў ле ныя 
срод кі вон ка вай рэ-
кла мы бу дуць на мі 

экс плу а та вац ца і пад-
трым лі вац ца за кошт срод-

каў апе ра та ра і ін вес ты цый-
на га бюд жэ ту.

Элект рон ная сіс тэ ма збо-
ру пла ты за пра езд BelToll за-
сна ва на на вы ка ры стан ні тэх-
на ло гіі спе цы я лі за ва най ра дыё-
су вя зі на ка рот кіх ад лег лас цях 
і да зва ляе спа га няць збо ры з 
ка рыс таль ні каў да ро гі без спы-
нення транс парт ных срод каў. 
Яе ка мер цый ная экс плу а та цыя 
па ча ла ся ў Бе ла ру сі з 1 жніў ня. 
Ця пер сіс тэ ма ахоп лі вае 815 км 
бе ла рус кіх да рог. Ра бо ты па па-
шы рэн ні сет кі вя дуц ца на ўчаст-
ках рэс пуб лі кан скіх аў та ма гіст-

ра ляў М4 (Мінск — Ма гі лёў) і М5 
(Мінск — Го мель).

У ад па вед нас ці з Ука зам № 
426 ад 27 ве рас ня 2012 го да, ад 
да рож ных збо раў вы зва ля юц-
ца транс парт ныя срод кі, за рэ-
гіст ра ва ныя на тэ ры то рыі кра ін 
Мыт на га са ю за, з тэх ніч на да-
пу шчаль най агуль най ма сай не 
больш за 3,5 т. Бяс плат на мо гуць 
пра ехаць ма пе ды і ма та цык лы, 
за рэ гіст ра ва ныя ў Бе ла ру сі, ко-
ла выя трак та ры і са ма ход ныя 
ма шы ны, транс парт ныя срод кі 
апе ра тыў на га пры зна чэн ня, а 
так са ма транс парт, што вы ка-
рыс тоў ва ец ца ў мэ тах за бес пя-
чэн ня аба ро наз доль нас ці і пра-
ва па рад ку. Не трэ ба пла ціць кі-
роў цам марш ру так для га рад скіх 
пе ра во зак па са жы раў, аў та ма бі-
ляў, якія вы ка рыс тоў ва юц ца для 
ака зан ня мед да па мо гі, лік ві да-
цыі над звы чай ных сі ту а цый або 
пе ра во зак гру заў гу ма ні тар най 
да па мо гі на сель ніц тву Бе ла ру сі 
і ін шых кра ін.

Ула даль ні кам элект рон най 
сіс тэ мы збо ру пла ты за пра езд 
па аў та тра сах з'яў ля ец ца ДУ 
«Бел аў та стра да». Кі руе пра цай 
BelToll ў Бе ла ру сі кам па нія-апе ра-
тар «Капш Тэ ле ма ты ка Сэр ві сіз». 
Кант ра люе спаг нан не збо раў на 
плат ных аў та ма гіст ра лях Транс-
парт ная ін спек цыя.

Сяр гей КУР КАЧ.

КІ РОЎ ЦЫ ПА ВІН НЫ «ПА СЯБ РА ВАЦЬ» З ЭЛЕКТ РО НІ КАЙ...
ДА ВЕ ДА МА

Каб сіс тэ ма збо ру элект рон ных пла ця жоў пра ца ва ла 
на аў та ма бі лях з ме та лі за ва ным ла ба вым шклом, на іх 
па він на быць ўста ля ва на бар та вая пры ла да з вон ка вай 
ан тэ най. У гэ тым вы пад ку бар та вая пры ла да і ан тэ на 
ўпа ка ва ны ў ад ну ка роб ку і злу ча юц ца па між са бой спе-
цы яль ным ка бе лем.

Пла та за пе ра мя шчэн не па бе ла рус кіх аў та ма гіст ра-
лях пра ду гле джа на для лю бых транс парт ных срод каў 
ма сай больш за 3,5 то ны, у тым лі ку і цяж кіх джы паў. Не 
да пус ка ец ца пе ра ўста лёў ка бар та вых пры лад на ін шыя 
транс парт ныя срод кі.

Кар та плат ных да рог Бе ла ру сі.

ДА ВЕД КА
Та ры фы за пе ра мя шчэн не па бе ла-

рус кіх аў та ма гіст ра лях уста ноў ле ны ў 
за леж нас ці ад тэх ніч на да пу шчаль най 
агуль най ма сы транс парт на га срод ку і 
коль кас ці во сяў і скла да юць ад 0,04 еў ра 
да 0,12 еў ра за кі ла метр.

НА НА СТУП НЫМ ТЫД НІ ЗНОЎ ПА ЦЯП ЛЕЕ
У пят ні цу тэ ры то рыя на шай кра і ны тра піць у зо ну 
па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, які быў сфар мі ра-
ва ны ў віль гот ным па вет ры, па ве да мі ла рэ дак цыі 
спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мін-
п ры ро ды Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Ме на ві та та му бу дзе без іс тот ных апад каў, толь кі мес ца мі 
ў Ві цеб скай воб лас ці прой дуць не вя лі кія апад кі ў вы гля дзе 
мок ра га сне гу і даж джу. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўдзень плюс 1—6 гра ду саў. А вось у су бо ту да нас за ві та-
юць ат мас фер ныя фран ты з бо ку Бал тый ска га мо ра, якія 
пры ня суць у паў ноч на-ўсход ні рэ гі ён Бе ла ру сі мок ры снег і 
дождж. Мес ца мі маг чы мы ту ман. Уна чы і ра ні цай у асоб ных 
ра ё нах сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на су бо ту 
ад мі нус 3 да плюс 2 гра ду саў, удзень — ад 0 да 6 цяп ла.

Пад уплы вам ат мас фер ных фран тоў ат лан тыч на га па-
хо джан ня на боль шай част цы кра і ны бу дуць іс ці ка рот-
ка ча со выя даж джы. У асоб ных ра ё нах ту ман. Уна чы на 
ня дзе лю тэм пе ра тур ны фон скла дзе ад мі нус 1 да плюс 5 
гра ду саў, удзень — 3—8 цяп ла.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных сі ноп ты-
каў, у па ня дзе лак мес ца мі ча ка юц ца не вя лі кія даж джы. У 
асоб ных ра ё нах ту ман. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы на па ня дзе лак ад 0 да плюс 5 гра ду саў, пры пра яс-
нен нях — да мі нус 2, удзень — 2—7 цяп ла. А ўво гу ле да 
ся рэ дзі ны на ступ на га тыд ня ча ка ец ца ўме ра на цёп лае для 
ліс та па да на двор'е, ка лі ўдзень бу дзе плюс 3—9 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

БА ЗА ВАЯ ВЕ ЛІ ЧЫ НЯ Ў 2014 ГО ДЗЕ 
МО ЖА БЫЦЬ ПА ВЯ ЛІ ЧА НА ДА BR150 ТЫС.

Аб гэ тым па ве да міў учо ра на мес нік мі ніст ра фі нан-
саў Мак сім Ер ма ло віч на па шы ра ным су мес ным па-
ся джэн ні па ста ян ных ка мі сій Па ла ты прад стаў ні коў 
па эка на міч най па лі ты цы і па бюд жэ це і фі нан сах, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

З 1 каст рыч ні ка 2013 го да ба за вая ве лі чы ня ў Бе ла ру сі 
бы ла па вя лі ча на на Br30 тыс. да Br130 тыс. Да гэ та га яна 
бы ла па вы ша на з 1 кра са ві ка 2012 го да — з Br35 тыс. да 
Br100 тыс.

Ба за вая ве лі чы ня — гэ та эка на міч ны па каз чык, які вы-
зна чае аб стракт ную каш тоў насць па куп ной здоль нас ці гро-
шай, не звя за ную з ацэн кай якіх-не будзь кан крэт ных ма тэ-
ры яль ных або не ма тэ ры яль ных да брот. Ба за вая ве лі чы ня 
бы ла ўве дзе на ў Бе ла ру сі з 2002 го да, пры мя ня ец ца для 
вы лі чэн ня мно гіх па каз чы каў і нар ма ты ваў у сфе ры пра цоў-
ных пра ва ад но сін, вы зна чае па мер штра фаў і пош лін.

У НА СТУП НЫМ ГО ДЗЕ ТА РЫ ФЫ НА ПАСЛУГІ 
ЖКГ ПА ВІН НЫ ПА ВЫ СІЦ ЦА НА 10-11%

Кам пен са цыю на сель ніц твам па слуг ЖКГ у Бе ла ру сі 
пла ну ец ца па вы сіць у 2014 го дзе да 35%. Аб гэ тым 
за явіў учо ра ў пар ла мен це на мес нік мі ніст ра эка но-
мі кі Аляк сандр ЯРА ШЭН КА.

Раз мо вы аб тым, што да та цыі дзяр жа вы на па слу гі ЖКГ 
не аб ход на ска ра чаць, вя дуц ца ўжо даў но.

— Сён ня на сель ніц тва не апраў да на ма ла пла ціць за ка му-
наль ныя па слу гі, якія пра да стаў ля юц ца дзяр жа вай, — лі чыць 
Аляк сандр Яра шэн ка. — Гэ тая ліч ба скла дае ка ля 24%. У 
на ступ ным го дзе мы раз ліч ва ем з улі кам па вы шэн ня рэ аль-
ных да хо даў на сель ніц тва па вы сіць па крыц цё на сель ніц твам 
рас хо даў на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі да 35%. 

Ін фля цыя за 2014 год, па раз лі ках, па він на склас ці 11%.
Свят ла на БУСЬ КО.

З РАС КЛА ДУ ЗДЫ МА ЮЦ ЦА ПА ЯЗ ДЫ
У су вя зі са зні жэн нем па са жы ра па то ку з 15 ліс та-
па да з рас кла ду ру ху знік нуць не каль кі па яз доў 
рэ гі я наль ных лі ній эка ном-кла са.

Як па ве да мі лі ва ўні тар ным прад пры ем стве «Мін скае 
ад дзя лен не Бе ла рус кай чы гун кі», на ўчаст ку Мінск — Ма-
ла дзеч на гэ та бу дуць па яз ды: Мінск — Алях но ві чы — Мінск 
ад праў лен нем з пры пы нач на га пунк та Мінск-Паў ноч ны ў 
8.20 (ад праў лен нем з Алях но ві чаў у 10.00) — па су бо тах 
і ня дзе лях; Мінск — Алях но ві чы — Мінск, што вы хо дзіць 
з та го ж пры пы нач на га пунк та ў 10.00 (з Алях но ві чаў — у 
12.30) — так са ма па су бо тах і ня дзе лях; Мінск — Алях но-
ві чы — Мінск ад праў лен нем са стан цыі Мінск-Па са жыр скі 
ў 14.06 (ад праў лен нем з Алях но вічаў у 15.51) — па су бо тах 
і ня дзе лях; Мінск — Алях но ві чы — Мінск, што вы хо дзіць з 
пры пы нач на га пунк та Мінск-Паў ноч ны ў 16.56 (з Алях но ві-
чаў — у 19.09) — па пят ні цах, су бо тах і ня дзе лях.

На ўчаст ку Ор ша — Ле пель зды ма ец ца з рас кла ду 
по езд Ор ша — Ле пель — Ор ша ад праў лен нем са стан цыі 
Ор ша-Цэнт раль ная ў 13.41 (са стан цыі Ле пель — у 18.15) 
— па су бо тах і ня дзе лях.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НО ВЫ МА ТЫ ЛЁК
Сён ня На цы я наль ны банк уво дзiць у аба ра чэн не 
ся рэб ра ную па мят ную ма не ту «Пе ра лiў нi ца вя лi кая 
(Apatura iris)» се рыi «Ма тыль кi», па ве дам ляе ўпраў-
лен не iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў Нац бан ка.

Ма не та мае на мi нал 20 руб лёў, про бу спла ву 925, ма-
су 28,28 гра ма, дыя метр 38,61 мi лi мет ра. Ад ча ка не на на 
Ма нет ным два ры Поль шчы якас цю «пруф». Ты раж — да 
8000 штук.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

У П'Я НА ГА МІН ЧА НІ НА КАН ФІС КА ВА ЛІ FІAT
Пер шае ра шэн не аб кан фіс ка цыі аў та ма бі ля за «п'я нае кі ра ван не» 13 ліс та па да 
вы нес суд Пер ша май ска га ра ё на Мін ска.
На ла ву пад суд ных тра піў 28-га до вы кі роў ца FІAT, які раней пры цяг ваў ся да кры мі-

наль най ад каз нас ці за не за кон ны аба рот моц на дзей ных ці атрут ных рэ чы ваў. Яго спы ні лі 
на МКАД 27 каст рыч ні ка. У кры ві ма ла до га ча ла ве ка вы яві лі 1 пра мі ле ал ка го лю. Як 
па ве да мі лі ў АДАІ Пер ша май ска га РУ УС Мін ска, упер шы ню за кі ра ван не ў не цвя ро зым 
ста не яго аштра фа ва лі і па зба ві лі пра воў 14 каст рыч ні ка гэ та га го да.

На гэ ты раз суд пры зна чыў ма ла до му ча ла ве ку па ка ран не ў вы гля дзе 1 го да і 6 
ме ся цаў па праў чых ра бот з утры ман нем 20% за роб ку ў бюд жэт што ме сяц, штраф 300 
ба за вых ве лі чынь (39 млн руб лёў), па зба віў пра воў на тры га ды і кан фіс ка ваў аў та ма-
біль, за ру лём яко га зна хо дзіў ся аб ві на ва ча ны. Да рэ чы, FІAT, які фак тыч на на ле жаў 
28-га до ва му мін ча ні ну, за рэ гіст ра ва ны на ін ша га ча ла ве ка. Але як ад зна чы ла стар шы ня 
су да Пер ша май ска га ра ё на Мін ска Та ма ра Вы соц кая, для су да не мае пра ва во га зна-
чэн ня пры на леж насць транс парт на га срод ку. За раз FІAT зна хо дзіц ца на штрафс та ян цы. 
Пры суд у за кон ную сі лу не ўсту піў і мо жа быць аб скар джа ны на пра ця гу 10 дзён.

На га да ем, што за кон аб кан фіс ка цыі аў та ма бі ля, на якім п'я ны кі роў ца па паў ся ў дру гі раз 
за год, ус ту піў у сі лу 24 каст рыч ні ка гэ та га го да. Ця пер суд мае поў нае пра ва, згод на з арт. 
317 прым. Кры мі наль на га ко дэк са, кан фіс ка ваць аў та ма біль, на якім бы ло здзейс не на гэ тае 
зла чын ства (не за леж на ад та го, ка му ён на ле жыць, за вы клю чэн нем вы пад каў зго ну).

На дзея ДРЫ ЛА.

ГЭТА НАШЫ ЛЮДЗІ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

З бе ла ру са мі за мя жой пра цу юць у на шай дзяр жа ве мі ніс тэр-
ствы за меж ных спраў, куль ту ры, аду ка цыі, ін фар ма цыі, апа рат 
Упаў на ва жа на га па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў. Ме на ві та 
праз апа рат Упаў на ва жа на га з 1993 го да рэа лі зу ец ца пра гра ма 
«Бе ла ру сы ў све це». Дзя ку ю чы гэ тай пра гра ме за кошт бюд жэт-
ных срод каў бы лі на бы ты і ад праў ле ны ў бе ла рус кія ды яс па ры 
ат ры бу ты дзяр жаў най сім во лі кі, на цы я наль ныя строі для мас-
тац кіх ка лек ты ваў, му зыч ныя ін стру мен ты, арг тэх ні ка, ві дэа ма-
тэ ры я лы.

— У маі на па ся джэн ні «круг ла га ста ла» ў Мі ніс тэр стве за меж-
ных спраў Бе ла ру сі, якое бы ло пры све ча на за ко на пра ек ту, іш ла 
раз мо ва пра тое, што ня дрэн на бы ло б мець «кар ту бе ла ру са», 
але мы па куль яшчэ не мо жам са бе гэ та га да зво ліць, — за ўва жыў 
пар ла мен та рый. — Тым не менш, мы не ма ем пра ва ка заць, што 
ма ла ро бім для су ай чын ні каў.

Пры пад рых тоў цы за ко на пра ек та вы ка рыс тоў ваў ся до свед Азер-
бай джа на, Венг рыі, Із ра і ля, Кі тая, Укра і ны, Ра сіі, Сла ва кіі і мно гіх 
ін шых кра ін, па ве да міў Вік тар Фя сак.

Згод на з да ку мен там, га лоў ным ка ар ды на та рам у дзяр жаў ным 
рэ гу ля ван ні ад но сін з бе ла ру са мі за меж жа бу дзе вы сту паць Мі ніс-
тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі.

— Мы лі чым, што пры няц це та ко га за ко на бу дзе са дзей ні чаць 
за бес пя чэн ню са лі дар нас ці бе ла ру саў ва ўсім све це, за ха ван ню 
на цы я наль на-куль тур най ідэн тыч нас ці бе ла ру саў за меж жа і ўма ца-
ван ню су вя зяў з Бе ла рус сю, — ска заў Вік тар Фя сак. — Спа дзя ём ся 
так са ма, што но вы за кон бу дзе са дзей ні чаць вяр тан ню бе ла ру саў 
на ра дзі му.

Ва ле рый КА ЗА КОЎ, стар шы ня Фе дэ раль най на цы я наль на-
куль тур най аў та но міі «Бе ла ру сы Ра сіі»:

— Гэ та за кон ак ту аль ны, па трэб ны, пры маць яго трэ ба бы ло 
даў но. Мы ўсе яго аб мяр коў ва лі, прый шлі да кан сен су су па праб-
лем ных пы тан нях. Доб ра, што бе ла рус кая дэ ма кра тыя дае маг-
чы масць браць удзел у за ка нат вор час ці гра ма дзя нам не толь кі 
сва ёй кра і ны, але і ін шых кра ін, бо бу ду чы за кон іх да ты чыц ца. Мы 
аб мяр коў ва лі за ко на пра ект ва ўсіх ар га ні за цы ях. У вы ні ку бе ла-
рус кая ды яс па ра ў Ра сіі ўнес ла больш за 20 пра па ноў, боль шасць 
з якіх у пра ек це ўлі ча на. Але не за бы вай це, што за кон пры ма ец ца 
для дзярж слу жа чых, яны па він ны бу дуць вы ка рыс тоў ваць яго ў 
сва ёй прак ты цы.

Што ты чыц ца «кар ты бе ла ру са», то для бе ла ру саў, якія пра жы-
ва юць у Ра сіі, яна не ак ту аль ная. Мы і без та го жы вём у Са юз най 
дзяр жа ве, не ад чу ва ем ні я кай дыс кры мі на цыі, па які б бок мя жы 
ні зна хо дзі лі ся. Каб не атры ма ла ся, што той, хто ва ло дае «кар тай 
бе ла ру са», не ака заў ся па ста ту се вы шэй за гра ма дзя ні на Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь. У Поль шчы пры ду ма лі «кар ту па ля ка» для та го, каб 
перш за ўсё пры цяг нуць да ся бе тан ную пра цоў ную сі лу з Бе ла ру сі 
і Укра і ны. Для Бе ла ру сі гэ та не ак ту аль на.

Ян СЫ ЧЭЎ СКІ, кі раў нік Бе ла рус ка га гра мад ска-куль тур на га 
та ва рыст ва ў Поль шчы:

— Мы за да во ле ны тым, што дзяр жа ва ці ка віц ца бе ла ру са мі за-
меж жа. Да лей усё бу дзе за ле жаць ад та го, як за кон гэ ты, ка лі яго 
пры муць, бу дзе рэа лі зоў вац ца. Вя до ма, што за ко ны рэа лі зу юц ца 
па-роз на му. Гэ та за ле жыць ад доб рай во лі і ад маг чы мас цяў. Ка лі 
здзейс ніц ца і пер шае, і дру гое, то гэ та бу дзе вы дат на для бе ла ру-
саў за меж жа.

«Да гэ туль доб рая во ля з бо ку бе ла рус кай дзяр жа вы яр ка 
пра яў ля ла ся ў да чы нен ні да бе ла ру саў за меж жа, — ка заў Ян 
Сы чэў скі жур на ліс там яшчэ ў маі, пад час свай го ўдзе лу ў па ся-
джэн ні «круг ла га ста ла» ў Мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў Бе ла-
ру сі, якое бы ло пры све ча на за ко на пра ек ту. — Яна да па ма га ла 
нам як маг ла, а ча сам — і на мно га больш. Мы ба чы лі тое з бо ку 
дзяр жаў ных дзея чаў, мі ніс тэр стваў, рэ гі я наль ных улад: усе яны 
нам да па ма га лі. З гэ тай мэ тай быў ство ра ны і Куль тур ны цэнтр 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Поль шчы, які вы дат на пра цуе ў сфе ры 
куль ту ры, асве ты».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Стаў ка дзярж пош лі ны за до пуск аў та ма бі ля да да рож-
на га ру ху ў за леж нас ці ад яго ма сы, ві ду і ўла даль ні ка 
бу дзе скла даць ад 1 да 25 ба за вых ве лі чынь (1 ба за вая 
скла дае Br130 тыс.). Аб гэ тым па ве да міў учо ра на мес-
нік мі ніст ра фі нан саў Мак сім Ер ма ло віч на па шы ра-
ным су мес ным па ся джэн ні па ста ян ных ка мі сій Па ла ты 
прад стаў ні коў па эка на міч най па лі ты цы і па бюд жэ це 
і фі нан сах, пе рад ае БЕЛ ТА.

«Ся род но ва ўвя дзен няў 2014 го да — увя дзен не так зва на-
га транс парт на га па да тку, дак лад ней, гэ та дзяр жаў ная пош-
лі на за до пуск транс парт на га срод ку да ўдзе лу ў да рож ным 
ру ху», — ад зна чыў Мак сім Ер ма ло віч. Стаў кі дзярж пош лі ны 
бу дуць уста ноў ле ны ў па ме ры ад 1 да 25 ба за вых ве лі чынь 

у за леж нас ці ад ма сы і ві ду транс парт на га срод ку, а так са ма 
та го, хто ім ва ло дае — фі зіч ная або юры дыч ная асо ба. Спа-
га няц ца пош лі на для спра шчэн ня ад мі ніст ра ван ня бу дзе ў 
час пра хо джан ня тэх агля ду транс парт на га срод ку. «За кошт 
увя дзен ня та кой дзяр жаў най пош лі ны мы пла ну ем атры маць 
ка ля Br1 трлн. Гэ та пош лі на бу дзе за ліч вац ца ў рэс пуб лі кан скі 
бюд жэт»,  — па ве да міў на мес нік мі ніст ра.

На слыхуНа слыху  ��

14 лiс та па да ад быў ся се мi нар з кi раў нi ка мi рэс пуб лi кан скiх 
срод каў ма са вай iн фар ма цыi на тэ му «Су час ны стан i перс пек-
ты вы раз вiц ця Уз бро е ных Сiл Рэс пуб лi кi Бе ла русь». Кi раў нi кi 
рэс пуб лi кан скiх СМI азна ё мi лi ся з су час ны мi i перс пек тыў ны мi 
кi рун ка мi ва ен на га бу даў нiц тва, аб мер ка ва лi пры яры тэт ныя 
ас пек ты су пра цоў нiц тва Мi нiс тэр ства аба ро ны i дзяр жаў ных 
СМI ў iн фар ма цый най сфе ры ў iн та рэ сах за бес пя чэн ня на цы-
я наль най бяс пе кi Бе ла ру сi.

На здым ку: вы сту пае па моч нiк мi нiст ра аба ро ны па iдэа ла гiч-
най ра бо це ва Уз бро е ных Сi лах — на чаль нiк га лоў на га ўпраў лен ня 
iдэа ла гiч най ра бо ты Мi нiс тэр ства аба ро ны Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Аляк сандр ГУ РА.
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СТАЎ КА ДЗЯРЖ ПОШ ЛІ НЫ 
НА АЎ ТА МА БІ ЛІ — 
АД 1 ДА 25 БА ЗА ВЫХ ВЕ ЛІ ЧЫНЬ

УНП 200295903

Аляк сандр Лу ка шэн ка 14 ліс та па да пры-
няў з дак ла дам Ге не раль на га пра ку ро ра 
Аляк санд ра Ка ню ка.

У цэнт ры ўва гі бы ла кры мі на ген ная сі ту а цыя 
ў кра і не, а так са ма вы ка нан не да дзе ных ра-
ней да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка кан ста та ваў рост коль кас ці цяж кіх 
і асаб лі ва цяж кіх зла чын стваў. «Яны ёсць, на-
сця рож вае рост. Хай на дзя ся так — гэ та рост», 
— ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на важ-
насць пра фі лак ты кі зла чын стваў. «Ся мей на-
бы та выя ад но сі ны. Што там ад бы ва ец ца? Я 
ду маю, што трэ ба ў блі жэй шы час па гля дзець 
на гэ тыя пы тан ні», — ска заў Аляк сандр Лу -
кашэн ка. Прэ зі дэнт за кра нуў тэ му эфек тыў на-
га вы ка ры стан ня срод каў, што на кі роў ва юц ца 
на ма дэр ні за цыю прад пры ем стваў, якая ак тыў-
на вя дзец ца сён ня ў кра і не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў так-
са ма ад соч ваць сі ту а цыю са свое ча со вай вы-

пла тай за ра бот най пла ты: «Так, у нас гэ та не 
на бы вае шы ро ка га раз ма ху, але ёсць ка лек-
ты вы, дзе зар пла ту пла цяць не свое ча со ва. 
Пра ку рор гэ та па ві нен ба чыць».

Кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба ваў да ла-
жыць аб кан крэт ных кры мі наль ных спра вах, 
у тым лі ку ка руп цый ных, якія ма юць гра-
мад скае гу чан не і зна хо дзяц ца на кант ро лі 
ў Прэ зі дэн та. «Пас ля та го як нам прый шло-
ся ад мо віц ца ад па слуг ва ша га на мес ні ка 
Ар хі па ва, гэ та мя не па чы нае на сця рож ваць. 
Мо жа, у нас са праў ды ў пра ва ахоў ных ор га-
нах асоб ныя лю дзі зай ма юц ца не тым, чым 
трэ ба. Не да пу шчаль на, ка лі мы ад маў ля ем у 
да ве ры на мес ні ку Ге не раль на га пра ку ро ра, 
зваль ня ем яго. Гэ та не нар маль на», — за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Друж кі там яго ўцяг ну лі ў гэ тую афе ру, ча-
ла ве ка за бі лі, п'я ны кі роў ца. Не важ на, якія ў іх 
там бы лі ад но сі ны, але ча ла век за гі нуў. Уя ві це, 
як рэ агуе на гэ та сям'я. З да па мо гай ула ды 
гэ тую спра ву «за мя лі». Што па ду ма юць лю дзі, 

сям'я? Па ду ма юць, што ў нас ула ды ня ма? Дзе 
спра вяд лі васць?» — ска заў Прэзідэнт.

Ён да ру чыў Ге не раль най пра ку ра ту ры су-
мес на з Вяр хоў ным Су дом больш ста ран на 
раз бі рац ца ў рэ за нанс ных спра вах, та кіх, як 
жорст кае за бой ства дзяў чы ны ў Го ме лі. «Ка-
лі ты ня год нік і па до нак ідзеш і не пер шы раз 
ужо ро біш зла чын ства, за бі ва еш ча ла ве ка, то 
якое пра ва ты ма еш жыць на гэ тай зям лі? Я не 
кры ва жэр ны, але ад пла та і па ка ран не па він ны 
быць ад па вед ны мі».

Як бы ло да ло жа на кі раў ні ку дзяр жа вы, агуль-
ны ўзро вень зла чын нас ці ў кра і не зні зіў ся пры не-
ка то рым рос це коль кас ці асаб лі ва цяж кіх і цяж кіх 
зла чын стваў. Ад на з пры чын, на дум ку Аляк санд-
ра Ка ню ка, кры ец ца ў не да стат ко вай ува зе, якая 
на да ва ла ся пра фі лак ты цы бы та вых зла чын стваў 
на фо не ак ты ві за цыі ба раць бы з эка на міч ны мі, 
ка руп цый ны мі пра ва па ру шэн ня мі. Ге не раль ны 
пра ку рор вы ка заў упэў не насць, што ў блі жэй шы 
час сі ту а цыя бу дзе вы праў ле на. 
Прэс-служ ба Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

ПРАКУРОР ПАВІНЕН БАЧЫЦЬ УСЁ


