СПАЖЫВЕЦ 3

«ТУТ ВАМ
НЕ АМЕРЫКА!..»

«БЕЛАЎТАДАР» заклікае
вярнуць дарожны фонд і ўвесці плату за дарогі
22 ліпеня 2010 г.

П

РА становішча і паляпшэнне якасці
аўтамабільных дарог у краіне журналістам
расказаў начальнік упраўлення ўтрымання
дарожнай сеткі Дэпартамента «Белаўтадар»
Аляксандар ГАЛАЎНЁЎ. Па яго словах,
дарожным арганізацыям краіны не хапае
фінансавання на бягучы
і капітальны рамонт дарог.

альбо Як я з-за няправільнай
інструкцыі зламаў бензакасілку
На дзень народзінаў бацькі падаравалі мне
трымер — бензінавую ручную касілку для газона. Я ўзрадаваўся — хоць і ўмею трохі трымаць
у руках касу, але ж так зручней і цікавей, ды і
больш сучасна.
Прыехаў я ў сваю сядзібу ў дачным кааператыве
«Вітамін», выцягнуў з каробкі той трымер і пачаў вывучаць інструкцыю. Каб усталяваць на трымер нож
(для ўсялякіх лопухаў ды пругкага пустазелля) альбо
леску (якая за кошт хуткага кручэння ідэальна зразае траву), трэба было адкруціць гайку, што трымае
гэтыя прылады. Трэба прызнацца, што раней усе
гайкі ў маім жыцці — у хаце, камп'ютары ці аўтамабілі — адкручваліся традыцыйна, гэта значыць супраць
гадзіннікавай стрэлкі.
Фота
Каб галоўка трымера не круцілася, я, згодна з Таццяны
Пасля ўсіх прыгод
ШАПУЦЬКІ.
карэспандэнт Лабадзенка
інстукцыяй, замацаваў яе —
нарэшце можа
засунуў у адтуліну адвёрткарыстацца трымерам.
ку (гл. фота). А пасля — як
паслухмяны спажывец —
сэрвіс-цэнтра. — Гэта там
узяўся «адкручваць гайку».
вы маглі б з нас спагнаць
А яна не ідзе! Во — падумаў
за тое, што інструкцыя нея — зусім здохлікам зрабіўдакладная, а ў нас — плася, толькі і хапае моцы, што
ціце грошы і мяняйце.
на камп'ютары па клавішах
Я на пі саў ім скар гу
артыкулы стукаць. Паклікаў
ў кні гу пра па ноў, зана дапамогу сябра Валодзю
браў тры мер і пай шоў
Казанкова, вэб-рэдак тара
да ха ты. До ма, каб пасайта тэлеканала СТВ. Я
цвер дзіць свае мер катрымаў адвёртку ў адтулі- Трымаючы адной рукой адвёртку ў адтуліне (каб галоўка ванні, затэлефанаваў у
не, а Валодзя з усяе моцы не круцілася), трэба было адкруціць другой рукой гайку. гра мад скае аб' яд нан не
круціў гайку. А яна — ні на
«Мін скае та ва рыст ва
міліметр! Тады мы вырашылі, што, пэўна, бываюць спажыўцоў». Яны, што добра, па тэлефоне канжа гайкі, якія адкручваюцца і не па-чалавечы. Сталі сультуюць задарма. Чалавек на тым канцы дроту
круціць у іншы бок. Тое самае — колам стаіць. Пра- ўважліва выслу хаў мяне і падтрымаў. Маўляў, у
водзячы гэтыя практыкаванні, мы здорава раскалу- нас ёсць ДАСТ, дзе напісана: калі тавар мае асабпалі тую адтуліну, куды засаджвалі адвёртку — метал лівасць выкарыстання, пра гэта трэба папярэдзіць
мяккі, адвёртка перыядычна саскоквала, дзірка ў спажыўца ў інструкцыі. Мне параілі напісаць скаргу
выніку павялічылася разы ў два. Была нядзеля — і, (што я і сам ужо зрабіў), а калі атрымаю адмоўны
зразумела, што прадаўцы трымера, што сэрвіс-цэнтр адказ, тады звяртацца ў суд.
— не адказвалі.
Я затэлефанаваў прадаўцу трымера. Але ён раз— Лабадзенка, кідай дурное, ён нейкі сапсаваны, вёў рукамі: у нас дамова з сэрвіс-цэнтрам — усе пы— падсумаваў Валодзя. — Вязі ў сэрвіс-цэнтр, хай танні па рамонце і абслугоўванні да іх. Аднак параіў
як хочуць адкручваюць.
звяртацца не да таго начальніка сэрвіс-цэнтра, а да
У панядзелак я вярнуўся да тэмы. Прадавец па- ягонага дырэктара.
ведаміў мне, што гайка напраўду адкручваецца не
Дырэктара на месцы не было, быў ягоны намесяк звычайна, а па гадзіннікавай стрэлцы. Калі я за- нік спадар Андрэй — па голасе выхаваны чалавек
пытаўся, чаму пра гэта ані слова ў інструкцыі, ён гадоў трыццаці. Ён уважліва мяне выслухаў, узяў
адказаў, што прадаў трыста такіх трымераў — і ні ў інструкцыю — і пагадзіўся, што нідзе не значыцца,
кога падобнай праблемы не ўзнікла. Прыемна чуць, як адкручваць тую праклятую гайку. Паабяцаў, што
што з трохсот чалавек адзін ты такі пень аказаўся!.. накіруе ліст вытворцам — каб дадалі такі пункт у
У сэрвіс-цэнтры майстры нейкім чынам адкруцілі інструкцыю. А мяне папрасіў прыехаць зноў — ён
тую гайку. Я папрасіў замяніць мне раздзяўбаную га- дасць распараджэнне замяніць мне сапсаваную частлоўку, бо яна стала горш круціцца пасля маіх спробаў ку трымера.
Я прыехаў у сэрвіс-цэнтр, як Канстанцін Астрожпрывесці трымеру рабочы стан.
— А гэта вашыя праблемы, што не дадумаліся, скі пасля бітвы пад Оршай. Спадар Андрэй асабіста
як гайку адкруціць, — адказаў мне начальнік сэрвіс- спусціўся ўніз і даў каманду начальніку сэрвіс-цэнтра
цэнтра. — Вы яе самі раскалупалі, таму памяняць яе ў маёй прысутнасці замяніць тую галоўку. Начальнік
меў выраз твару — як тры лімоны з'еў.
можам толькі за ваш кошт.
Я падзякаваў спадару Андрэю за цывілізаваны
Я запратэставаў: у інструкцыі не напісана, як адкручваць гайку. Паведаміў, што скончыў журфак еўрапейскі падыход да вырашэння праблемы. А сабе
БДУ, дзе — уявіць толькі! — мяне не вучылі адкруч- падумаў — ну так, тут не Амерыка. Але ж і не Трынідад і Табага!
ваць гайкі.
Глеб ЛАБАДЗЕНКА.
— Тут вам не Амерыка! — выскаліўся начальнік

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2010 года

ОАО «Завод «Легмаш»
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Нематериальные активы
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Доходные вложения
в материальные ценности
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Вложения во внеоборотные активы
в т.ч. незавершенное строительство
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты
В том числе:
сырье, материалы и другие
ангалогичные активы
затраты в незавершенном производстве
и полуфабрикаты
расходы на реализацию
готовая продукция и товары для реализации
расходы будущих периодов
Налоги по приобретенным товарам,
работам, услугам
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе:
прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе:
покупателей и заказчиков
поставщиков и подрядчиков
по налогам и сборам
по расчетам с персоналом
разных дебиторов
Денежные средства
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАHС (190+290)
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд
Резервный фонд
В том числе:
резервные фонды, образованные
в соответствии с законодательством
Добавочный фонд
Нераспределенная (неиспользованная)
прибыль (непокрытый убыток)
Целевое финансирование
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
В том числе:
перед поставщиками и подрядчиками
перед покупателями и заказчиками
по расчетам с персоналом по оплате труда
по налогам и сборам
по социальному страхованию
и обеспечению
перед прочими кредиторами
В том числе из строки 625:
инновационный фонд Минпрома
Задолженность перед участниками
(учредителями)
В том числе:
прочая задолженность
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАHС (490+590+690)
Из строки 620:
долгосрочная кредиторская
задолженность
краткосрочная кредиторская
задолженность

(в миллионах белорусских рублей)
На конец отчетКод стр. На начало года
ного периода

2

3

4

101
102
110

189 031
163 631
25 400

192 007
163 602
28 405

111
112
120

2
2

2
1
1

121
122
130
140
141
190

3 636
172
3 464
5 000
3 833
33 866

1 358
328
1 030
5 221
3 993
34 657

210

8 111

12 090

211

4 711

4 833

213

1 743

731

214
215
218

1
1 594
62

4
6 502
20

220

246

6

230

575

553

232

575

553

240

2 042

2 089

241
242
243
244
245
260
261
270
280
290
300

1 099
568
218
1
156
585
1
1
882
12 442
46 308

841
274
228
746
369
1
849
15 957
50 614

410
420

9 511
587

9 511
874

421

587

874

430

29 913

31 918

450

-1 470

-880

460
470
490

118
376
39 035

369
41 792

510
590

260
260

610
620

6 408

772
7 593

621
622
623
625

1 493
4 157
362
236

2 236
4 753
331
124

626

143

132

628

17

17

629

3

4

630

794

197

632
640
650
690
700

794

197

71
7 273
46 308

8 562
50 614

701

10

702

6 398

7 593

Аднак перш чым перайсці да праблемных пытанняў, Аляксандр Фёдаравіч спачатку расказаў пра рэканструкцыю і
будаўніцтва новых дарог:
— На сёння дарожная сетка ў краіне налічвае 86 337
кіламетраў, з якіх 15 495 кіламетраў — рэспубліканскія, астатнія — мясцовыя. Паляпшэнне стану дарог — гэта вялікая
і амбіцыйная праграма, — сказаў Аляксандр Галаўнёў.
Ён паведаміў, што цяпер пачалося будаўніцтва дарогі ў
абход Белавежскай пушчы, засталося дарэканструяваць
103 кіламетры дарогі Мінск — Магілёў, да чэмпіянату свету
па хакеі ў 2014 годзе павінен быць пабудаваны першы этап
другой кальцавой дарогі вакол Мінска, вядуцца перамовы з
Сусветным Банкам і Кітаем аб выдзяленні крэдытаў на рэканструкцыю дарогі М5 на ўчастках Асіповічы — Бабруйск
і Бабруйск — Жлобін адпаведна. Што датычыцца другой
МКАД, то геаграфічна яна пройдзе па частцы дарогі М1 ад
Дзяржынска і на поўдзень ад Мінска, а таксама ўжо існуючая
дарога ад Дзяржынска да Заслаўля будзе перароблена ў чатырохпалосную. Гэта будзе зроблена да 2014 года, а пазней
дабудуецца наступны этап ад Заслаўя за Мінскім морам да
дарогі Р80. Як расказаў Аляксандр Галаўнёў, інвестар для
будаўніцтва другой МКАД яшчэ не выбраны, але цяпер вядуцца перамовы з аўстрыйцамі, немцамі і французамі.
Ёсць пэўныя праблемы ў перамовах і з Кітаем наконт
выдзялення крэдытаў на рэканструкцыю беларускіх дарог.
Іх сутнасць у тым, што кітайцы даюць крэдыты толькі тады, калі і пераважную большасць прац будуць выконваць
кітайскія фірмы:
— Каб атрымаць кітайскі крэдыт, я не магу правесці
тэндар: я павінен знайсці кітайскую кампанію і разам з ёй
пайсці ў кітайскі банк — толькі тады дадуць крэдыт, — тлумачыць Аляксандр Галаўнёў. — Я павінен за выдадзеныя
грошы купіць кітайскае абсталяванне, прыцягнуць кітайскіх
спецыялістаў, хоць у нас ёсць сваё не горшае абсталяванне, і магутнасці нашых арганізацый сёння загружаны каля
70 %. Акрамя таго, крэдытаванне мінімум пад 6 % плюс
страхавыя рызыкі і далей — атрымліваецца не зусім тое,
што нам трэба. Але мы сёння прапрацоўваем гэтыя пытанні,
спрабуем паменшыць долю звязанасці крэдыту — кітайскія
кампаніі пачыналі з патрабавання, каб 70 % прац выконвалі
яны, а цяпер мы падыходзім да долі ў 30 %, што ўжо больш
прымальна.
Такім чынам, ходам рэканструкцыі дарог Дэпартамент
«Белаўтадар» у прынцыпе задаволены:
— Праграма рэканструкцыі дарог вельмі насычаная: калі
апошнія 5 гадоў недзе 40—60 кіламетраў рэканструявалася, то за апошні год мы выходзім на паказчык 100—150
кіламетраў за год, прычым дарог першай катэгорыі. Таму ў
плане па развіцці дарожнай сеткі мы ідзём вялікімі тэмпамі
і нават перавышаем заданне праграмы Дарогі Беларусі на
2006—2015 гады, — сказаў Аляксандр Галаўнёў.
Але вось на рамонт ужо існуючых дарог «Белаўтадару»
грошай не хапае — а толькі на падтрыманне іх у больш-менш
належным стане:
— Калі будаўніцтву ў нас надаецца вялікая ўвага, то на ўсё
віды рамонтаў на працягу апошніх пяці гадоў сумы сродкаў
не павялічваюцца, а падтрымліваюцца на адным узроўні з
улікам інфляцыі, — кажа Аляксандр Галаўнёў. — Прычым на

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ЗА БАЛАНСОМ

Арендованные (в т.ч. полученные
в пользование, лизинг) основные средства
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Амортизационный фонд воспроизводства
основных средств
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)
Нематериальные активы, полученные в пользование
Амортизационный фонд воспроизводства
нематериальных активов
Потеря стоимости основных средств

Код стр.

На начало года

На конец отчетного периода

001

7 000

1 191

002

5

7

003
006

468
1

252
1

007

94

94

010

3 072

3 510

23 772

33 011

3 766

5 524

20 006

27 487

17 098

22 032

2 908
88

5 455
98

2 820

5 357

1 009

2 493

133

147

876

2 346

1
875
1 024

1 220
1 126
2 842

1 024

140
1 618
1 084

-148

-496

114

2 594

2 594

Кватэрнае пытанне

013

1
86

107

ОАО «Завод «Легмаш»
(в миллионах белорусских рублей)
За аналогичный
За отчетный
период прошлого
период
года

Код стр.

5
109
791

862

-682

1 732

1 990

6 593

334

1 029
1 641

2 324

5 981

492
391
39

1 381
447
102

1 068

4 663

2
1
1 068

10
1
4 663

5-9. Информация о дивидендах и акциях, количестве акционеров, задолженности
Показатель

Количество акционеров, всего
в том числе: юридических лиц
в том числе: физических лиц
Начислено на выплату дивидендов
в данном отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся
на одну акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции
имуществом общества
Среднесписочная численность
работающих

С начала года

За аналогичный
период прошлого
года

лиц
лиц
лиц
миллионов
рублей

6200
1
6199

6200
1
6199

194

788,00

рублей

0,407450584960

1,65

тысяч
рублей

0,09

0,08

человек

532

599

Единица
измерения

Збіраючыся ў лес,
Наладзілі выпуск...
не забудзьце
неканкурэнтаздольнай прадукцыі

4

1 358
284

014

Операционные доходы (за вычетом
налогов и сборов, включаемых
090
в операционные доходы) (080-081)
В том числе:
проценты к получению
091
доходы от операций с активами
093
Операционные расходы
100
В том числе:
проценты к уплате
101
расходы от операций с активами
102
прочие операционные расходы
109
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных
120
доходов и расходов (090-100)
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы
130
Налоги и сборы, включаемые
131
во внереализационные доходы
Внереализационные доходы
(за вычетом налогов и сборов,
140
включаемых во внереализационные
доходы) (130-131)
Внереализационные расходы
150
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
от внереализационных доходов
160
и расходов (140-150)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (070+120+160)
200
Расходы, не учитываемые
210
при налогообложении
Доходы, не учитываемые
220
при налогообложении
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения
240
(200+210-220)
Налоги на прибыль
250
Прочие налоги, сборы из прибыли
260
Прочие расходы и платежи из прибыли
270
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
300
(200-250-260-270)
Прибыль (убыток) на акцию, руб.
320
Количество прибыльных организаций
330
Сумма прибыли
331

Эпіднагляд

Дзяржкантроль

3

011
012

1
2
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации товаров,
010
продукции, работ, услуг
Налоги и сборы, включаемые в выручку от
011
реализации товаров, продукции, работ, услуг
Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг
020
(за вычетом налогов и сборов,
включаемых в выручку) (010-011)
Себестоимость реализованных товаров,
030
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (020-021-030)
040
Расходы на реализацию
060
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
от реализации товаров, продукции,
070
работ, услуг (020-030-050-060)
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы
080
Налоги и сборы, включаемые
081
в операционные доходы

— Мы сёння на ўсіх узроўнях выступаем за вяртанне
дарожнага фонду, і прычым фонду мэтавага. У першую
чаргу мы прапануем вярнуцца да такога паняцця, як акцызы на паліва, якія б ішлі ў дарожныя фонды: гэта найбольш
дэмакратычны і правільны метад, які ацэньвае ўзровень
карыстання кожным дарожнай сеткі, — лічыць Аляксандр
Галаўнёў.
Што датычыцца платы за праезд, то ён расказаў, што яна
не будзе ўводзіцца ні ў 2010-м, ні ў 2011 годзе:
— Гэтае пытанне адкладзенае да заканчэння рэканструкцыі да 4 палос дарог паміж Мінскам і абласнымі цэнтрамі.
Прычым мы плануем браць плату толькі з грузавых аўтамабіляў агульнай масай больш за 12,5 тоны — каб плацілі тыя,
хто зарабляе грошы пры дапамозе дарогі, гэта сусветная
практыка. І плата будзе не за сам факт праезду, а за кожны
пройдзены кіламетр.
Прынамсі, сёння, па словах Аляксандра Фёдаравіча, плата за праезд па трасе М1 акупляе яе ўтрыманне і часткова
рамонт:
— Дарога М1 мае некалькі момантаў, якія змяншаюць яе
акупляльнасць. Па-першае, яна не закрытая, гэта значыць,
па ёй можна праехаць і не заплаціць, калі аб'ехаць пункты
пропуску. Шмат хто так і рабіў пасля ўвядзення аплаты, а
цяпер ужо не так: народ пачынае плаціць за камфорт, а не
імкнецца праехаць па вёсках і зэканоміць. Ну а па-другое,
сёння далёка не ўсе плацяць за гэту дарогу — напрыклад,
беларускія карыстальнікі на легкавых аўтамабілях не плацяць наогул, хоць гэта вельмі значная частка транспартнага
патоку.
Павел БЕРАСНЕЎ.

З-за непрадуманай інвестыцыйнай палітыкі «будаўніцтве газаматорнай электрастанцыі» ў
кіраўніцтвам прадпрыемства «Ваўкавыскбуд- ААТ «Гродна Азот». А затраты — ажно 143 мільматэрыялы» наладжаны выпуск прадукцыі ярды рублёў.
(мяшкоў), якая аказалася неканкурэнтаздольНа Лідскай птушкафабрыцы з 2008 года не
най і не карыстаецца попытам. Пры гэтым бы- выкарыс тоўвалі абсталяванне для ўтрымання
ло затрачана каля аднаго мільярда рублёў з бройлераў коштам 1094 мільёны рублёў, прычым
абласнога бюджэту.
не забяспечыўшы яго захаванасць і дапусціўшы
А службовыя асобы прадпрыемстваў «Дзіт- нястачу на 24 мільёны рублёў. І толькі пасля ўмява» і «Лідскае», купляючы прэсы за кошт інава- шання Камітэта дзяржкантролю распачалі працу
цыйнага фонду Мінэнерга ў рамках дзяржаўнай па ўкараненні гэтага праекта.
праграмы «Торф», не правялі маркетынгавага
А вось групавыя прыборы ўліку цеплавой энердаследавання, што дазволіла пастаўшчыку за- гіі на суму 78,2 мільёна рублёў, якія больш за
высіць іх кошт на 709,5 мільёна рублёў.
дзесяць гадоў ляжаць на складзе УЖРЭП ЛенінГэтыя факты былі агучаныя на пасяджэнні скага раёна г. Гродна, ужо наўрад ці спатрэбяцкалегіі Камітэта дзяржкантролю Гродзенскай ца — састарэлі. Не «пашанцавала» і набытым у
вобласці па выніках праверкі ходу выканан- снежні 2008-га і сакавіку 2009 года за бюджэтныя
ня аблвыканкамам, дзяржаўнымі органамі і сродкі энергазберагальным ПІ-трубам і трубам
іншымі арганізацыямі рэгіёна патрабаванняў «Ізапрафлекс» — у колькасці 4,7 тысячы метраў
Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (коштам 465,4 мільёна рублёў). Яны захоўваліся...
ад 14 чэрвеня 2007 года «Эканомія і беражлі- пад адкрытым небам.
васць — галоўныя фактары эканамічнай бясКамітэт дзяржкантролю звярнуў таксама ўвагу
пекі дзяржавы».
на тое, што прадпрыемПра вер ка па ка за ла, Камітэтам дзяржкантролю па выніках праве- ствы ЖКГ недастаткошто срод каў на тыя ці рак за дапушчаныя парушэнні ў дачыненні вымі тэмпамі працуюць
ін шыя пра ек ты з іна ва- да юрыдычных асобаў прыменена адмініст- па пе ра вод зе ка муцыйнага фонду Мінэнер- рацыйных штрафаў на суму 1646 мільёнаў нальных кацельняў на
га і ін шых фі нан са вых рублёў, 54 службовыя асобы аштрафаваныя мясцовыя віды паліва:
крыніц траціцца нямала, на 36 мільёнаў рублёў. 45 чалавек прыцяг- з 27 набытых згодна з
ад нак да лё ка не заўсё- нутыя да дысцыплінарнай адказнасці, двое праграмай катлоў устады гэ тыя гро шы «вяр- вызваленыя ад пасадаў. У бюджэт даналіча- ноўлена толькі 19. Шмат
та юц ца» ад па вед ным на плацяжоў на 16,4 мільярда рублёў.
хібаў выяўлена і ў аргаэка на міч ным эфек там. Па матэрыялах праверак заведзены
нізацыі рацыянальнага
У пры ват нас ці, лі чыць чатыры крымінальныя справы.
вы ка ры стан ня, улі ку і
Ка мі тэт дзярж кант ролю
расходавання паліўнаГро дзен скай воб лас ці, не за бяс пе ча на эфек- энергетычных і матэрыяльных рэсурсаў. Натыўнае выкарыстанне 52,6 мільярда бюджэтных прыклад, ТАА «Іўенафтапрадукт» ажыццяўляла
рублёў, выдзеленых у 2005—2008 гадах на раз- рэалізацыю нафтапрадуктаў, мінуючы АЗС, без
віццё льноперапрацоўчай галіны. 17,5 мільярда прымянення касава-падсумоўваючага апарата і
рублёў затрачана на праекты (міні-ЦЭЦ, кагене- адлюстравання выручкі па звестках бухгалтаррацыйная ўстаноўка) у адкрытых акцыянерных скага ўліку. А Смаргонскі філіял РДУП «Беларуставарыствах «Мас тоўдрэў» і «Альберцін», а за- нафта — Гроднааблнафтапрадукт» у 2008 годзе
яўленых праектных харак тарыс тык пакуль так прадаваў біядызельнае паліва... пад выглядам
і не дасягнулі. Не дасягну ты эканамічны эфект дызельнага і ў выніку незаконна атрымаў 152,3
і ад двух праек таў 2008—2009 гадоў па «па- мільёна рублёў выручкі.
вышэнні эфек тыўнасці выкарыстаня паліва» і
Барыс ПРАКОПЧЫК.
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Наименование показателей

некаторыя віды дарожна-будаўнічых матэрыялаў цэны растуць больш
хутка, чым інфляцыя,
таму перад намі стаіць
за дача — за ха ван не
стану дарожнай сеткі,
мы нават не кажам пра
паляпшэнне. Менавіта
таму даводзіцца прымяняць непапулярныя
ў грамадстве тэхналогіі накшталт ямачнага
рамонту і паверхневай
апрацоўкі.
Ён паведаміў таксама, што пэўныя праблемы ёсць і з рамонтам
мас тоў: больш за 650
мастоў у краіне маюць клас грузапад'ёмнасці, не адпаведны сучасным нагрузкам, прыкладна столькі ж мастоў маюць
недастатковыя габарыты:
— Мы на 15-20 % штогод павялічваем аб'ём маставых
прац, але нам яшчэ не ўдалося спыніць прырост колькасці
збудаванняў, што патрабуюць рамонту: мы робім, напрыклад, 20 %, а за год 22 % прырастае...
Асноўную прычыну ў недахопе грошай на рамонт і паляпшэнне якасці дарог «Белаўтадар» бачыць у скасаванні так
званага мэтавага дарожнага фонду:
— Напэўна, ліквідацыя дарожнага фонду была не зусім
правільнай, бо бюджэт да бясконцасці не расцягваецца і там
заўсёды знаходзяцца больш ці менш важныя напрамкі. А калі існаваў дарожны фонд, то ён мэтава выкарыстоўваўся на
дарогі, і ў тыя гады якраз адбылося істотнае паляпшэнне стану дарожнай сеткі, — кажа Аляксандр Галаўнёў. — Нагадаю,
тады ў дарожны фонд ішоў 1 % ад абароту прамысловых
прадпрыемстваў, падаткі з набыцця аўтамабіляў, падаткі з
замежных карыстальнікаў дарог, ну і адна з асноўных крыніц папаўнення — акцыз з паліва. Існуе такое меркаванне,
што дарожныя фонды выкарыстоўваліся неэфектыўна і не
мэтава, аднак нас два разы правяраў дзяржкантроль, і неэфектыўнае і нямэтавае выкарыстанне склала ўсяго 0,1 %
ад аб'ёму дарожнага фонду. Зразумела, і такія недахопы —
гэта дрэнна, але ў цэлым, я лічу, эфектыўнасць заслугоўвае
павагі, — сказаў Аляксандр Галаўнёў.
Ён жа паведаміў, што сёлета на дарожныя працы — рамонт і ўтрыманне — рэспубліканскіх дарог выдзелена 850
мільярдаў рублёў і паспрабаваў прыкінуць, колькі ж трэба
насамрэч.
— Колькі я сустракаўся з дарожнікамі іншых краін, але
яшчэ ніхто мне не сказаў, што ім хапае грошай на дарогі,
— пачаў Аляксандр Галаўнёў. — Што датычыцца ўтрымання дарог, то сума, якая выдзяляецца нам, блізкая да аптымальнай, а калі павялічыць яе на 20 %, будзе зусім добра.
Бо існуюць патрабаванні па знешнім выглядзе дарог — каб
трава была скошаная да лесу як на полі для гольфа, прыбранае смецце і гэтак далей. Гэта, безумоўна, добра, але
таксама каштуе вялікіх грошай. Калі казаць пра бягучы рамонт, то лічбу сродкаў, што выдаткоўваецца на гэта, трэба
павялічыць у 2,5 раза, а сродкаў на капітальны рамонт —
нават страшна казаць, разоў у 5. Калі сказаць папросту, то
мы рамантуем за год 100 кіламетраў з 15 тысяч. Палічыце
міжрамонтны перыяд — толькі праз 150 гадоў мы вернемся на гэты ж кіламетр, хоць міжрамонтны тэрмін не павінен
перавышаць 20 гадоў.
Такім чынам, «Белаўтадар» прапануе вярнуцца да практыкі фарміравання дарожнага фонду і ўвядзення платы за
праезд па дарогах:

Руководитель

Бегляк А.С.

Главный бухгалтер

Чайкина В.Г.

На «роздум» дзесяць гадоў
Мы з мужам-інвалідам і дачкой, якой налета
споўніцца 18, жывём у кватэры сацыяльнага
карыстання. Якія правы на яе будзе мець дачка, калі нас не стане?
А.Г., Мінскі раён.
Парадак выдзялення жылых памяшканняў сацыяльнага карыстання дзяржаўнага жыллёвага
фонду вызначаны Палажэннем, зацверджаным
Указам Прэзі дэнта Рэспуб лі кі Бела русь ад 29
ліс тапа да 2005 г. № 565 (з наступны мі змя неннямі і дапаўненнямі). Гэтыя жылыя памяшканні
вы дзяля юц ца грамадзя нам, якія маюць пра ва
на атры ман не та ко га жы ло га па мяш кан ня, і
жонцы (мужу), якія сумесна з імі пражываюць, іх
няпоўнагадовым і поўнагадовым непрацаздольным дзецям і непраца здоль ным бацькам, якія
не ма юць ва ўлас нас ці жы лых памяш кан няў у
гэ тым на селе ным пунк це.
У вы пад ку вы ез ду най маль ні ка жы ло га памяш кан ня па дагаво ры най му жы ло га памяшкан ня са цы яль на га ка ры стан ня дзяр жаў на га
жыллёвага фонду на пастаяннае пражыванне ў
іншае жылое памяшканне альбо яго смерці такі
дага вор скасоў ваец ца (спы ня ец ца).
Калі непрацаздольныя поўнагадовыя члены
сям'і най маль ні ка, якія жы вуць су мес на з ім,
не ма юць у ка ры стан ні жы ло га па мяш кан ня
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду на пад ста ве
дагавора найму альбо ва ўласнасці іншага жыло га па мяш кан ня ў гэ тым на се ле ным пунк це

агуль най пло шчай 15 кв. мет раў і больш на
ад на го ча лавека, якое ад па вя дае вы значаным
для пражывання санітарным і тэхнічным патраба ван ням, з ад ным з іх за клю чаец ца да гавор
найму жылога памяшкання сацыяльнага карыстання дзяржаў на га жыл лё вага фон ду.
Ка лі пра ца здоль ныя поў на га до выя чле ны
сям'і, якія жывуць сумесна з наймальнікам, не
маюць у карыстанні жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду на падставе дагавора
найму альбо ва ўласнасці іншага жылога памяшкання ў гэтым населеным пункце агульнай
плошчай 15 кв. метраў і больш на аднаго чалавека, якое адпавядае вызначаным для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням, з
адным з іх заключаецца дагавор найму жылога
памяшкання сацыяльнага карыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду тэрмінам да 10 гадоў.
На працягу названага тэрміну грамадзянам,
якія жывуць у гэтым жылым памяшканні, даецца пазачарговае права ў паляпшэнні жыллёвых
умоў шля хам будаў ніц тва (рэ канструкцыі) або
на быц ця жы ло га па мяш кан ня з дзяр жаў най
пад трым кай.
Пасля заканчэння тэрміну дзеяння названага да гаво ра гра ма дзяне, якія жы вуць у гэ тым
жы лым памяш кан ні, падля га юць высялен ню ў
судо вым парад ку без выдзя лен ня ін шага жыло га па мяш кання.
Віктар САВІЦКІ.

надзець капялюш
У апошнія гады на тэрыторыі Беларусі павялічваецца колькасць кляшчоў. Расце і захваральнасць на клешчавы энцэфаліт і хваробу Лайма, якія
перадаюцца з кляшчамі. Як адзначыў
урач-па ра зі то лаг Рэс пуб лі кан ска га
цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Андрэй ВЕДЗЯНЬКОЎ,
цыркуляцыя віруса клешчавага энцэфаліту ўстаноўлена ў 99 раёнах краіны (76 % тэрыторыі), а ўзбуджальніка
хваробы Лайма — у 120 раёнах (92 %
тэрыторыі).
Сёлета са скаргамі на ўкусы кляшчоў
у медыцынскія ўстановы краіны звярнуліся каля 13,5 тысячы чалавек — на 25 %
больш, чым за такі ж перыяд летась.
Назіраецца і пашырэнне арэала гэтых крывасмокаў. Калі раней яны жылі
толькі ў лесе, то цяпер «перабіраюцца»
на дачныя і прысядзібныя ўчасткі, сустракаюцца ў парках буйных гарадоў. Такім
чынам узрастае рызыка заражэння людзей інфекцыямі, якія могуць працякаць
вельмі цяжка і нават стаць прычынай інваліднасці.
Каб засцерагчы сябе ад магчымай небяспекі, трэба прытрымлівацца пэўных
правілаў.
 Калі вы збіраецеся ў лес, абавязкова надзеньце галаўны ўбор і вопратку,
якая б шчыльна прылягала да цела, з
зашпіленымі манжэтамі на рукавах. Штаны павінны быць запраўленыя ў боты або
перацягнутыя ля шчыкалатак тасьмой ці
гумкай.
 Неабходна таксама праз кожныя
дзве гадзіны рабіць агляд адзення і адкрытых участкаў цела. Кляшчы бачныя
няўзброеным вокам.
 Страсаць варта ўсіх насякомых, якіх
вы знайшлі. Акрамя таго, калі вы аматар
лясных букетаў ці захапляецеся зборам
лекавых раслін, абавязкова агледзьце
гэтыя дары прыроды, ператрасіце іх таксама, каб не прынесці ў дом кляшчоў.
 Калі гулялі па лесе з сабакам, агледзьце і яго — кляшчы без цяжкасці могуць перапаўзці з поўсці жывёліны на чалавека ці
на пасцельную бялізну, адзенне. Дарэчы,
для свайго чатырохногага сябра лепш набыць спецыяльны ашыйнік, апрацаваны
сродкам для адпужвання насякомых.
 Для кароткачасовага адпачынку
лепш выбіраць адкрытыя паляны без сухастою, ламачча, падалей ад скірдаў сена, саломы, месцаў выпасу і стаянак жывёлы.
Што рабіць, калі клешч усё ж прысмак таўся? Не спяшайцеся выдзіраць
яго адным махам — можаце адарваць і
пакінуць пад скурай хабаток пераносчыка інфекцыі. Можна змазаць самога кляшча і скуру вакол яго вазелінам, крэмам,
абкласці ватай ці марлевым тампонам і
заляпіць пластырам.
Можна выдаліць кляшча з дапамогай
баваўнянай ніткі. Трэба абвязаць яго бліжэй да таго месца, дзе ён прысмактаўся,
ці за брушка і хістальнымі рухамі паспрабаваць выдаліць кляшча.
Можна таксама выкарыстаць іголку
ад аднаразовага шпрыца, якой насякомае падкалупліваюць як стрэмку. Пасля
выдалення месца ўкусу змазваюць спіртазмяшчальнымі растворамі. Пажадана
выдаленага крывасмока змясціць у флакон і аднесці на даследаванне ў тэрытарыяльны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі,
каб праверыць яго на заражанасць узбуджальнікамі хваробаў.
Вольга ШАЎКО.

