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НАДЗЁННАЕ

МІХАІЛ МЯСНІКОВІЧ ДАРУЧЫЎ...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Міхаіл Мясніковіч звярнуў увагу Мінпрама на неабходнасць больш
актыўнай работы з расійскімі і кітайскімі інвестарамі. «Кітайцы хочуць
увайсці ў Еўропу са сваім капіталам, і мы не павінны ўпускаць магчымасці супрацоўнічаць», — сказаў ён. У сувязі з гэтым найбольш
перспектыўным варыянтам партнёрства выступае стварэнне сумесных прадпрыемстваў і вытворчасцяў.
Кіраўнік урада таксама паставіў задачу Мінпраму не зацягваць
буйныя інвестпраекты, запланаваныя да рэалізацыі. «Трэба мэтанакіравана працаваць і не весці гадамі размовы аб «Інтэграле»,
МАЗе — вы ж гэту работу ператварылі ў працэс, усё нейкая незавершанасць, у выніку прадпрыемствы з-за недахопу інвестыцый
страчваюць канкурэнтаздольнасць», — заявіў Міхаіл Мясніковіч.
Ён даў даручэнне Мінпраму звярнуць асаблівую ўвагу на вырашэнне
гэтых пытанняў.

БЕЛАРУСКІ САЮЗ ЖУРНАЛІСТАЎ
ЗВЯРНУЎСЯ ДА ЗАМЕЖНЫХ КАЛЕГ
«Сі туа цыя, з якой су тык нулі ся бе ла рус кія жур на ліс ты, беспрэцэдэнт ная для су часнага свету. 13 прадстаў ні коў СМІ былі
ўклю чаны Саве там Еўра пейска га Саю за ў спіс асоб, якім забаронены ўезд на тэрыто рыю дзяржаў — удзельніц ЕС, — сказана ў зваро це. — Гэтыя дзеян ні супя рэ чаць Еўра пей скай хартыі
сва бо ды прэ сы, пры ня тай у Гам бур гу 25 мая 2009 г. Пункт 3
хартыі абвяшчае: «Права журналіс таў на збор і распаўсюджванне ін фар ма цыі і мерка ванняў не па вінна ставіцца пад па гро зу,
абмяжоўвацца ці з'яўляцца нагодай для санкцый». Гэта значыць,
прыня тае кі раў ніцтвам ЕС рашэнне пра ма супя рэ чыць даку ментам, якія ў свой час былі ім жа ўхвале ныя».
Старшыня БСЖ Анатоль Лемяшонак патлумачыў, што зварот з'яўляецца своеасаблівым папярэджаннем для замежных калег: спісы
«невыязных» журналістаў з'яўляюцца небяспечным прэцэдэнтам і
могуць паўтарыцца ў іншых краінах.
«На наш погляд, размова ідзе пра непрыхаваны ціск на беларускія масмедыя з мэтай прымусіць іх да змены рэдакцыйнай палітыкі
і поглядаў асобных журналістаў», — лічаць аўтары звароту.
У тэксце звароту змешчаны заклік выказаць салідарнасць з Беларускім саюзам журналістаў у адстойванні свабоды слова і права
на выказванне свайго пункту гледжання.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ФЕМІДА З'ЯВІЛАСЯ НАД УВАХОДАМ
У БУДЫНАК СУДА ЕЎРААЗЭС

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

У нішы над уваходам у будынак Суда Еўразійскай эканамічнай супольнасці ўстанавілі скульптуру багіні Феміды. Агульнапрызнаны сімвал правасуддзя, як паведаміў «Звяздзе» майстар
будаўнічага ўпраўлення № 26 будтрэста № 4 Юрый БУНЧУК,
адліты з бронзы. Яго вага — каля 60 кілаграмаў.
Скульптура ўяўляе сабой жанчыну з павязкай
на вачах. У левай руцэ Феміда трымае шалі, у правай — меч. Шалі — гэта
сімвал меры і справядлівасці, меч — сімвал пакарання. Павязка ж на вачах
багіні сімвалізуе бесстарон насць: пра ва суд дзе
не бачыць розніцы паміж
людзьмі, — ні маёмаснай,
ні сацыяльнай; яно невідушчае ў тым сэнсе, што
карае толькі па праве.
На га да ем, што суд
ЕўраАзЭС, які па рашэнні
прэзідэнтаў Беларусі, Расіі і Казахстана прызваны
разглядаць спрэчныя пытанні ў межах Адзінай эканамічнай прасторы і краін Мытнага саюза, пачаў
сваю працу з 1 студзеня
2012 года. Размяшчаецца
ён у гістарычным будынку ў цэнтры Мінска па вуліцы Кірава, 5. Нацыянальныя заканадаўствы дзяржаў «тройкі» адрозніваюцца, таму
спрэчкі ўжо ўзнікаюць. Так, у суд ужо звярнуліся некалькі кіраўнікоў
аўтатранспартных прадпрыемстваў з просьбай вырашыць вызначаныя заканадаўчыя калізіі, якія перашкаджаюць нармальным перавозкам грузаў паміж Расіяй і Казахстанам.
Надзея ДРЫЛА.

11 красавіка 2012 г.

Кантроль
і арэнда:
Б

АЗАВАЕ паняцце для амаль любога бізнэсу — гэта ўласнасць. Калі ёсць свае (а
не арандаваныя) кавалак зямлі ці нейкае памяшканне, то на іх можна спакойна
будаваць і развіваць бізнэс і нават не хвалявацца, што заўтра арэндадаўца падыме плату або наогул выганіць на вуліцу. На апошнім пасяджэнні Савета па развіцці
прадпрымальніцтва якраз і абмяркоўвалася тэма арэндных адносін і новага заканадаўства ў гэтай сферы. І, як аказалася, праблем з арэнднымі адносінамі і выкупам
маёмасці ў краіне яшчэ хапае.

Вельмі паказальны
прык лад пры вёў дырэк тар таварыства з
абмежаванай адказнас цю «Голд Траст»
Дзміт рый ЭЛЕН ТУХ
(яго фірма займаецца
заменай аўтамабільных
масел і шынамантажом),
прадстаўнік таго самага
малога бізнэсу, пра падтрымку якога любяць казаць чыноўнікі.
— Я шэсць гадоў таму пачаў арандаваць памяшканне, пабудаванае ў 1956 годзе. Яно было
амаль што ў аварыйным стане і не выкарыстоўвалася. Мы зрабілі касметычны рамонт за свае
сродкі — адрамантавалі столі, сцены, зрабілі ўязныя вароты, правялі электрычнасць — і пачалі
працаваць, — расказвае ён.
Калі выйшла Дырэк тыва № 4 «Аб развіцці
прадпрымальніцкай ініцыятывы і стымуляванні
дзелавой актыўнасці ў Рэспубліцы Беларусь»,
ТАА «ГолдТраст» вырашыла скарыс тацца яе
пунктам 2.6 і выкупіць памяшканне, якое арандуецца.
— Былі знойдзены грошы на выкуп будынка і
яго капітальны рамонт. Мы звярнуліся з вуснай
просьбай аб выкупе будынка згодна з Дырэктывай № 4 ва ўнітарнае прадпрыемства «Партызанскае» — атрымалі адмову. Потым мы звярнуліся ў Мінгарвыканкам — таксама атрымалі
адмову: маўляў, «здача ў арэнду маёмасці, якая
знаходзіцца на праве гаспадарчага вядзення
ва УП «Партызанскае», з'яўляецца дадатковай
крыніцай даходу і дазваляе часткова пакрываць
страты»...
І фактычна атрымліваецца, што сітуацыя зайшла ў тупік: рабіць рамонт у арандаваным будынку прыватнае прадпрыемства, вядома, не
хоча — бо ўкладваць як мінімум 800 мільёнаў
(такая сума спатрэбіцца на рамонт па папярэдніх падліках) у чужое памяшканне, згадзіцеся,
нелагічна. А само УП «Партызанскае» таксама
наўрад ці зможа знайсці грошы і адрамантаваць
памяшканне за свае сродкі... Пры гэтым Дзмітрый Элентух прызнаецца, што ён не разумее,
у чым дзяржаўны інтарэс не прадаваць стары
будынак, у які не праведзена ні вада, ні каналізацыя:
— Тут жа пытанне рацыянальнага выкарыстання дзяржаўнай уласнасці: калі ў гэтую маёмасць
сёння не пачаць укладваць грошы, то будынак
хутка трэба будзе зносіць. Грошай, каб укладваць у рамонт, наколькі я разумею, у дзяржаўнага
прадпрыемства няма. Трох мільёнаў арэнды, якія
мы плацім, таксама на гэта не хопіць... Распараджальнік дзяржмаёмасці павінен дбаць перш за
ўсё аб дабрабыце дзяржавы, а выгада дзяржавы
ў гэтым выпадку толькі ў адным — прадаць памяшканне, на ўтрыманне якога няма сродкаў (па
папярэдніх ацэнках ТАА «ГолдТраст», яго кошт
складае 30-40 тысяч долараў. — Аўт.). І каб гэты
будынак нехта адрамантаваў, захаваў працоўныя
месцы і плаціў падаткі. Сёння ўсё разбіваецца аб
нежаданне прадаваць ва ўласнасць маёмасць.

Іншых эканамічных абгрунтаванняў я не бачу, —
лічыць дырэктар прыватнай фірмы.
Ён расказаў, што зараз у яго ў гэтым памяшканні працуе 4 чалавекі, і ён гатовы павялічыць
колькасць работнікаў у два разы, але развіццё
немагчыма без вырашэння пытання з будынкам.
Калі да лета справа не зрушыцца з месца, то, па
словах дырэктара ТАА «ГолдТраст», прыйдзецца
або закрывацца, або пераязджаць у іншае месца.
Прычым фірма даўно пераехала б і не змагалася
б з ветракамі, але трымае кліенцкая база, напрацаваная на працягу шасці гадоў...
Праўда, яшчэ ёсць
надзея на станоўчае
вырашэнне праблемы
— Дзмітрый ЯДРЫШЧАНСКІ, начальнік
аддзела выкарыстання і метадалогіі арэндных адносін Дзяржкамітэта па маёмасці,
параіў прадпрымальнікам зрабіць афіцыйны
зварот у яго камітэт і
паабяцаў разабрацца ў
сітуацыі. Дарэчы, ён таксама расказаў, што ў Адміністрацыі Прэзідэнта знаходзіцца праект новага
нарматыўнага акта па распараджэнні дзяржаўнай нерухомай маёмасцю. Яго асноўныя мэты
— паскорыць працэс уцягнення дзяржмаёмасці,
якая не выкарыстоўваецца, у гаспадарчы абарот
(у тым ліку і праз продаж на льготных умовах).
Таксама гэты дакумент будзе рэгуляваць і выкуп арандатарамі маёмасці, якую яны арандуюць
працяглы час...

Па выніках маніторынгу
замест штрафу дадуць парады?
У хуткім часе беларускі бізнэс чакаюць і
зме ны ў кант рольнай дзейнасці — на
па ся джэн ні Са ве та
па развіцці прадпрымальніцтва намеснік
мі ніст ра па па датках і зборах Васіль
КАМЕНКА расказаў
прадстаўнікам дзелавой супольнасці пра
змены ў кантрольнай
дзейнасці, якія плануецца ў хуткім часе прыняць. Сярод асноўных змен
трэба назваць вылучэнне маніторынгаў і тэхнічных інспекцый за рамкі планавых і пазапланавых
праверак:
— Напрыклад, зараз, каб праверыць, ці правільна ўсталяваны пад'ёмны кран на будаўнічай
пляцоўцы, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях вымушана спачатку прыходзіць з планавай праверкай, а затым — з пазапланавымі. А
такія мерапрыемствы павінны праводзіцца наогул без усялякіх праверак, — адзначыў Васіль
Каменка.
Што ты чыц ца ма ні то рын гу, то ён па ві нен
праводзіцца без выкарыстання паўнамоцтваў,

якія прад стаўле ны дзяржор га нам для пра вядзення пра верак. Яго можна праводзіць як з
вы ез дам на прад пры ем ства і з фі зіч ным навед ван нем агуль на да ступ най тэ ры то рыі, так
і дыс тан цый на з вы ка ры стан нем до сту пу да
ін фар ма цый ных сіс тэм пла цель шчы ка і ба з
даных.
Калі па выніках маніторынгу ўстаноўлены парушэнні, то прадугледжаны два варыянты развіцця
падзей — пры адсутнасці пагрозы для бяспекі
кантралюючы орган павінен будзе даць рэкамендацыю па недапушчэнні і ліквідацыі гэтых парушэнняў без прымянення мер адказнасці. А калі
сітуацыя сур'ёзная (скажам, ёсць уцечка звадкаванага кіслароду ці іншага выбухованебяспечнага
рэчыва), то ў такіх выпадках кантралёр мае права
прыпыніць дзейнасць арганізацыі да ліквідацыі
парушэння.
Ве ні я мін БІ РУКОЎ,
начальнік
упраўлен ня эка намічнай бяспекі Дзяржаўнага сакратарыя та Са ве та бяс пе кі
Бе ла русі, вы ка заў
мер ка ван не, што,
ня гле дзя чы на дзве
фор мы ма ні то рынгу (дыс тан цый ная і
з вы ез дам на прадпры ем ства), пе ра вага павінна надавацца менавіта дыс танцыйнаму
маніторынгу:
— Па сутнасці, для любога суб'ек та гаспада ран ня не важ на, як будзе на зы вац ца праверка — прос та праверка ці ма ніторынг. Яго
заўсёды турбуе прыезд кантралёраў, і ад гэтага нікуды не падзецца. Таму тут вельмі важна
пра вільна расставіць акцэн ты. Я глыбока пера кананы, што маніторынг павінен у большай
ступені ажыццяўляцца праз вывучэнне суб'екта
гас па да ран ня і яго дзей нас ці без вы ез ду на
мес ца, каб не за мі наць сва ёй пры сут нас цю
яму працаваць.
Намеснік міністра па падатках і зборах запэўніў
Веніяміна Аркадзьевіча, што ў новым указе ўсё
вышэйназванае будзе вельмі выразна прапісана і ўвага персаналу фірмы не будзе адцягнута
на кантралёраў. Але пры гэтым Васіль Каменка
падкрэсліў, што дыстанцыйна не ўсё можна праверыць:
— Вядома, па да кументах таксама можна
правяраць, але ёсць рэчы, якія не праверыш
на адлегласці. Скажам, выбух, які адбыўся на
«Пінскдрэве», быў выкліканы тым, што элементарна не прыбіраўся пыл пасля распілу драўляных дэталяў. Вось у такіх выпадках і прадугле джа ны вы езд на мес ца — каб кант ра лёр
прайшоў па цэхах і на свае вочы пабачыў, ад
чаго можа зыходзіць небяспека. Таму задача
маніторынгу — гэта папярэдзіць дырэк тара без
усялякіх пратаколаў.
Ён таксама падкрэсліў, што, згодна з патрабаваннямі Дырэктывы № 4, у новы нарматыўны
дакумент закладваецца наступная норма: тыя
суб'екты гаспадарання, якія добрасумленна выконваюць свае абавязкі перад бюджэтам і не парушаюць заканадаўства, будуць правярацца не
часцей за 1 раз у 5 гадоў.
Дарэчы, будуць працягнуты і праверкі саміх
кантралёраў — такую функцыю мае Камітэт дзяржаўнага кантролю. Як расказала Данута РЫЖЫКАВА, начальнік аддзела каардынацыі

ГАРЫЦЬ ТРАВА — ГІНУЦЬ ЛЮДЗІ

 Купляй беларускае!

РАПСАВЫ АЛЕЙ — ВЫДАТНАЯ
АЛЬТЭРНАТЫВА АЛІЎКАВАМУ?
Рапсавы алей — той прадукт, які вырабляецца ў Беларусі
на сучасным абсталяванні згодна з высакакласнымі тэхналогіямі, імпартуецца ў развітыя краіны, з'яўляецца проста
выдатнай заменай сланечнікаваму алею і адэкватнай альтэрнатывай блізкаму па складзе алею аліўкаваму.
З-за кліматычных умоў бе- пазбаўлены прыродных пахаў і
ларускі рынак алеяў заўсёды смаку, захоўваць у ачышчаным
залежаў ад імпарту і ўраджаю прадукце ўсе карысныя рэчывы.
сланечніку ў бліжэйшых сусе- Рапсавы алей, які вырабляецца
дзяў. Аднак дзякуючы поспехам на прадпрыемстве, сёння шысучаснай селекцыйнай навукі рока прадстаўлены гандлёвымі
ў краінах з умераным кліматам маркамі «Наше», «Донское разстала магчымым вырошчванне долье», «Нёманское янтарное»,
гатункаў рапсу з высакаякасным «Золотое поле». Уся гэта прадукхарчовым алеем. Больш за тое, цыя выраблена з экалагічна чыссёння рапс як масленічная культу- тай айчыннай сыравіны лепшых
ра набывае папулярнасць нават у гатункаў.
рэгіёнах, «багатых на сонца».
Не так даўно СЗАТ «ГроднаТа кая се лек цый ная культу- Біяпрадукт» выйшла на новы рыра, як рапс, пер ша пачат ко ва нак збыту — Ізраіль. Прадпрыемвы рошч ва ла ся для тэх ніч ных ства наведваў прадстаўнік Галоўпатрэб, але паступова былі вы- нага Равіната Ізраіля, які правёў
ве дзе ны хар чо выя га тун кі, а экспертызу працэсу вытворчасці
тэх ніч ныя — за ба ро не ны для рапсавага рафінаванага дэзадавы рошч ван ня. З мас ле ніч ных рыраванага, фасаванага ў ПЭТкультур у нас добра выспявае, бу тэльку алею. Вось ужо дзве
як вя до ма, толь кі рапс і лён, партыі прадукцыі адправіліся,
аднак вырошчванне апошняга згодна з дамоўленасцямі, у розскі ра ва на най перш на да лей- нічны гандаль Ізраіля. Дарэчы, у
шы выраб ільновалакна. Больш гэтай краіне каля 70 працэнтаў
за ўсё рапсавага насення сёння рознічнага бу тыляванага алею
вырабляе Кітай, на другім і трэ- складае менавіта рапсавы, асцім месцах — Канада і Індыя. татнія 30 працэнтаў прыпадаюць
У 2009 годзе Беларусь знахо- на соевы і аліўкавы.
дзілася на 13-м месцы, аднак
— Ці здольныя беларускія выне здолела пасунуцца вышэй, творцы алейна-тлушчавай галіпаколькі 2010 і 2011 гады вы- ны забяспечыць унутраны рынак
даліся неўраджайнымі.
алеем? — ставіць глабальнае
Восем гадоў таму ў нашай пытанне намеснік дырэктара па
краіне з'явілася прадпрыемства, камерцыі СЗАТ «ГроднаБіяпраякое забяспечвае ўвесь цыкл дукт» Яўген КАНДРАЦЬЕЎ і сам
атрымання здаровага прадук- жа на яго адказвае: — Адназначту — ад вырошчвання насення на здольныя. Беларусь сёння спарапсу і перапрацоўкі насення жывае каля 80-85 тыс. тон алею.
да атрымання гатовага бутыля- Летась у краіне было выпушчана
ванага прадукту. Размова ідзе 24 тыс. тон бутыляванага алею,
пра «ГроднаБіяпрадукт», што ў аднак магутнасці айчынных прадг. Скідалі, дзе першымі ў Бела- прыемстваў дазваляюць гаварыць
русі ўзялі на ўзбраенне ачыстку аб вырабе не менш як 100 тыс.
алею метадам фізічнай рафі- тон. У чым жа праблема? Тольнацыі без прымянення хімічных кі ў недахопе сыравіны. У краіне
рэагентаў, што стала магчымым вельмі мала вырошчваецца рапсу.
дзякуючы імпартнаму абсталя- Тым часам камерцыйныя струкванню высокага класа. Сучасныя туры актыўна імпартуюць шырокі
тэхналогіі рафінацыі, дарэчы, спектр алейна-тлушчавай прадукдазваляюць атрымліваць алей, цыі — алей, маргарын, маянэз,

ЯКІЯ ЗМЕНЫ ЧАКАЮЦЬ
БЕЛАРУСКІ БІЗНЭС?

кетчуп, куды ўваходзіць алей...
Такім чынам, мы па-ранейшаму
трацім валюту на набыццё таго,
што з поспехам можа быць выраблена ўнутры краіны...
Згодна з навуковымі данымі, у рэйтынгу карысных алеяў
на першым месцы знаходзіцца
аліўкавы, затым ільняны, потым
рапсавы і толькі пасля сланечнікавы. У многіх заходніх краінах
да 90 працэнтаў агульнага спажывання алею складае менавіта алей рапсавы. Несумненна,
самым карысным для арганізма
застаецца аліўкавы, аднак ён дорага каштуе і даволі часта падрабляецца.
Паводле слоў загадчыка лабараторыі Белдзяржуніверсітэта, кандыдата хімічных навук
Юрыя ГРЫГОР'ЕВА, сучасныя
навуковыя даныя пацвярджаюць,
што па сваім хімічным складзе,
наяўнасці карысных поліненасычаных тлустых кіслот рапсавы алей бліжэй за ўсё да
аліўкавага. Доля поліненасычаных тлустых кіслот, вітаміну
Е ў рапсавым алеі ў некалькі
разоў перавышае долю гэтых
рэчываў у іншых алеях. Адначасова апошні не змяшчае не
патрэбных арганізму парафінаў, якія ёсць у алеі сланечнікавым. Акрамя таго, рапсавы
алей пераўзыходзіць іншыя па
ўстойлівасці да працэсаў акіслення і нагрэву. Так, сланечнікавы не варта награваць звыш
170-175 градусаў, калі пачынае
ўтварацца шмат канцэрагенных
рэчываў, а рапсавы можна награваць і да 200-210 градусаў. Таму
пры смажанні на алеі рапсавым верагоднасць атрымання
канцэрагенных рэчываў больш
нізкая, чым пры награванні сланечнікавага, кукурузнага і льнянога алеяў. Што да захоўвання,
то любы алей лепш трымаць у
зацемненым памяшканні. А для
захавання карысных вартасцяў
алею адкаркаваную бу тэльку
варта захоўваць у халадзільніку.
Святлана БАРЫСЕНКА



У Брэсцкай вобласці, асабліва ў паўднёвай
яе частцы, снегу не было з пачатку сакавіка. А з наступленнем цёплых, сонечных
дзён пачалася сапраўдная «эпідэмія» палу
травы. У адзін з выхадных дзён сярэдзіны
сакавіка спецыялісты пажарнай службы некалькі разоў перарывалі вяшчанне праваднога радыё, каб звярнуцца да суайчыннікаў
з просьбай прыслухацца да голасу розуму.
Гэта ж не смешкі, што на ліквідацыі ачагоў
гарэння травы ў названыя дні было задзейнічана каля 200 чалавек асабовага складу
падраздзяленняў МНС.
Кожны год пажарныя, супрацоўнікі органаў
аховы прыроды выступаюць у СМІ, праводзяць
індывідуальныя гутаркі — просяць людзей не паліць траву. Бо, паводле меркавання спецыялістаў,
практычна ўсе вясновыя ўзгаранні адбываюцца
па віне чалавека, які свядома падпальвае нейкі
ўчастак травы. А потым нярэдка бывае, што агонь
выходзіць з-пад кантролю і распаўсюджваецца з
маланкавай хуткасцю. Наступствы могуць быць
трагічнымі.
Амаль кожны дзень прыносіць новыя весткі. Школьнік з Ганцавічаў гасцяваў у дзядулі. На
пустцы, дзе ён гуляў, гарэла сухая трава. 11-гадовы хлопчык паспрабаваў патушыць яе самастойна і атрымаў моцныя апёкі. Тым часам у брэсцкую бальніцу прывезлі жыхара вёскі Камароўка
Брэсцкага раёна з апёкамі ног — ён таксама
спрабаваў затушыць стыхійны пажар.
Церпяць не толькі людзі, але і пабудовы, страчваецца маёмасць. Вось і сёлета каля вёскі Грабавец Баранавіцкага раёна агонь з травы перакінуўся на дачныя ўчасткі. Калі прыбылі пажарныя, яны
засталі два гектары палаючай травы. Гарэлі два
драўляныя дамы і хлявы. Агонь утаймавалі, тым
самым выратаваўшы астатнія шэсць дач.
У вёсцы Старое Забалоцце Маларыцкага раёна 79-гадовы пенсіянер тушыў сухую траву, а ў

Кантралёраў трэба адпраўляць
на псіхатрэнінгі?
Вельмі важным аспектам, на думку прадстаўнікоў бізнэсу, з'яўляюцца не толькі нормы ўказу,
але і асабістыя якасці тых кантралёраў, якія прыходзяць на прадпрыемства:
— Трэба звяртаць
увагу і на асобу кантралёра: для чаго ён нас
так абкладвае нарматыўнымі інструкцыямі:
каб была бяспека на
прадпрыемстве ці каб
стварыць бачнасць сваёй значнасці? — пытаецца Віктар ХІНЕВІЧ,
ге не раль ны ды рэктар ЗАТ «Ба ры саўдзіцс пецп ра дук т».
— І па-другое, а ці не
выкарыстоўваюць нашых правяраючых у сваіх
мэтах расійскія канкурэнты? Яны, напрыклад,
дасылаюць сюды рэкламацыю, і нашы кантралёры пачынаюць педантычна шукаць парушэнні,
а ў гэты час расійскія фірмы спакойна робяць
свой бізнэс...
Яшчэ адзін аспект,
звязаны з асобай кантралёра, агучыў Уладзімір КАРАГІН, старшыня Мінскага сталічнага
саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў:
— Ёсць та кое паняцце, як прафесійная
дэ фар ма цыя асо бы.
У кант ра лё раў, якія
па пра ца ва лі 2-3 гады, адбываецца вялікі
зрух псіхікі. І яны прыходзяць на фірмы часта
ўзлаваныя, неспакойныя. Я мяркую, што гэтае
пытанне трэба вырашаць, адзначыў Уладзімір
Мікалаевіч.
У прыватнасці, ён прапануе пачынаць кантрольным ведамствам практыкаваць псіхатрэнінгі
для сваіх супрацоўнікаў, а таксама распрацаваць
этычны кодэкс для ўсіх кантрольных і наглядных
арганізацый.
Павел БЕРАСНЕЎ.

НІЧОГА СВЯТОГА
У ноч на 9 красавіка са сцяны манумента «Зорка» Брэсцкай
крэпасці знікла металічная пліта памерам 90 на 60 сантыметраў,
якая ўтрымлівала тэкст аб тым, што ў гады Вялікай Айчыннай
вайны падчас акупацыі на тэрыторыі крэпасці фашысты расстрэльвалі мірных жыхароў.
Міліцыя вышуквае зламыснікаў.
Яна СВЕТАВА.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь глыбока
смуткуе ў сувязі з заўчаснай смерцю намесніка Міністра працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь КАРАЛЁВАЙ
Валянціны Вікенцьеўны і выказвае глыбокае спачуванне родным і блізкім нябожчыцы.

Фота БЕЛТА.

выніку загінуў сам. У Пінскім і Драгічынскім раёнах таксама загінулі пенсіянеры. Цела 75-гадовага мужчыны знайшлі сярод спаленай травы. А
79-гадовая жанчына, якая паліла смецце на сваім
падворку, атрымала апёкі і памерла ў бальніцы.
У Пружанскім раёне гаспадыня згарэла разам з
домам. Зноў жа з-за пажару, распачатага на траве. Калі пажарныя прыбылі ў вёску Харкі, дом ужо
быў увесь у агні. 48-гадовую гаспадыню паспелі
завезці ў бальніцу. Але яна атрымала апёкі 90%
цела, несумяшчальныя з жыццём.
Усяго ж у Брэсцкай вобласці агнём за вясну
знішчана больш за 20 пабудоў, каля дзясятка пашкоджана. І ўсё з-за легкадумнасці, безадказнага
стаўлення да зямлі, навакольнага асяроддзя ды і да
свайго жыцця ў рэшце рэшт. Прайшло пахаладанне, і зноў дзе-нідзе запалалі ачагі сухой травы.
Выратавальнікі па-ранейшаму заклікаюць, патрабуюць праявіць грамадзянскую свядомасць —
не паліць сухую траву, а таксама папярэджваюць,
што штраф за такое супрацьпраўнае дзеянне
дасягае 40 базавых велічынь.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

НАЗБІРАЎ ЗБРОІ... НА ТРЫ ГАДЫ
Тры гады пазбаўлення волі
атрымаў у якасці пакарання выхадзец з Грузіі Гагік Гасаян.
Суд Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці прызнаў яго вінаватым у незаконным набыцці,
перавозцы, захоўванні, нашэнні
боепрыпасаў і выбуховых прылад,
а таксама ў незаконным збыце боепрыпасаў — паўторна. 43-гадовы
грамадзянін быў затрыманы падчас сумесных мерапрыемстваў
УКДБ па Гомельскай вобласці і
УУС Гомельскага аблвыканкама.
Мужчына за 250 тысяч беларускіх
рублёў незаконна збыў абрэз вінтоўкі і патроны да агнястрэльнай
зброі. Па месцы жыхарства ў Рэ-

дзей нас ці кант ралюючых (наглядных)
ор га наў Ка мі тэ ту
дзяржкантролю, за
2011 год КДК праверыў 33 кантралюючыя
органы, прычым некаторыя з іх — комплексна.
— Так са ма мы
вывучаем кнігі ўліку
пра ве рак на прадпрыемствах. І па іх мы
бачым, хто ходзіць на
прадпрыемствы, вывучаем абгрунтаванасць кожнай праверкі, —
сказала Дану та Эдуардаўна і дадала, што за
мінулы год у рэспубліцы было прыцягну та да
адказнасці 259 службовых асоб кантралюючых
і наглядных органаў, якія прызнаны вінаватымі ў парушэнні парадку прызначэння праверак
(прычым большасць з пакараных — работнікі
наглядных органаў, а не кантрольных).

чыцы праваахоўнікі выявілі патроны да агнястрэльнай зброі рознага калібру, фрагменты кулямёта
часоў Вялікай Айчыннай вайны,
дзве гранаты і артылерыйскі снарад для танкавай гарматы.
Паводле заключэння сапёраў,
самымі небяспечнымі «трафеямі»

былі кумулятыўныя стрэльбавыя
гранаты, прызначаныя для паражэння брані таўшчынёй 70 мм. У
іх уваходзіць трацілава-гексагенная сумесь — рэчыва для моцнага выбуху. У прэс-групе КДБ па
Гомельскай вобласці расказалі:
Гасаян займаўся незаконнымі
раскопкамі ў месцах, дзе падчас
Вялікай Айчыннай вайны ішлі баі.
Знойдзеныя зброю і боепрыпасы
прывозіў дадому, дзе і захоўваў,
падвяргаючы небяспецы жонку і
пяцярых дзяцей. Прысуд уступіў у
законную сілу. Адбываць пакаранне грамадзянін будзе ў выпраўленчай калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

АБЗАЦ
 Аграрыі Брэстчыны прыступілі да сяўбы цукровых буракоў і
кукурузы. Буракі сеюць 5 раёнаў з 14, якія займаюцца гэтай культурай, а кукурузу — Драгічынскі і Маларыцкі.
 За паўгадзіны 34-гадовы жыхар Беразіно двойчы папаўся п'яным за рулём. Днямі ў Мінску супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі на вуліцы Ваўпшасава спынілі экскаватар,
каб праверыць у вадзіцеля дакументы. Ад мужчыны зыходзіў моцны пах алкаголю. Як патлумачыў вадзіцель, напярэдадні ён выпіў два літры піва. Пры правядзенні агляду
ў крыві парушальніка было выяўлена каля адной праміле
алкаголю. Ад кіравання ён быў адхілены і пасля складання
адміністрацыйнага пратакола адпушчаны. Аднак замест
таго, каб сесці на грамадскі транспарт, мужчына вырашыў
дабрацца дадому на асабістым аўтамабілі. На гэтай жа вуліцы яго зноў спынілі інспектары ДПС. Дарэчы, вадзіцельскае
пасведчанне чалавек атрымаў толькі летась і з дзясятага
разу — менавіта столькі спроб яму спатрэбілася, каб вытрымаць тэарэтычны экзамен.

ПОЎНЫ АБЗАЦ
 Улады Грэцыі прыдумалі новы спосаб папаўнення бюджэту.
Зараз кожны ахвотны можа ўзяць напракат паліцэйскую машыну
і нават наняць саміх паліцэйскіх. За паслугу давядзецца заплаціць 30 еўра ў гадзіну. Паліцэйскіх можна наняць для забеспячэння бяспекі на розных мерапрыемствах, а таксама для ўдзелу
ў здымках фільмаў. У паліцыі тлумачаць, што раней такія паслугі
прадастаўляліся бясплатна, але ў выключных выпадках. Як вядома, Грэцыя цяпер перажывае самую моцную за апошнія некалькі
дзесяцігоддзяў рэцэсію. Дзярждоўг краіны сёння перавышае 350
млрд еўра.
 У Лас-Вегасе (ЗША) праз некалькі дзён стартуе праект
па аказанні дапамогі тым, хто адчуў сябе кепска ад празмернага ўжывання алкаголю ў забаўляльных установах. Працаўнікі новага сэрвісу прыедуць на спецыяльным аўтобусе
па патрабаванні кліентаў і на месцы акажуць неабходную
дапамогу. «Пахмельны аўтобус» будзе таксама курсіраваць
побач з самымі папулярнымі ўстановамі Лас-Вегаса. Пакет
паслуг такога аўтобуса будзе ўключаць першасны агляд, а
таксама кропельніцу з прэпаратам, што выводзіць таксіны з
арганізма. Па пажаданні кліента за дадатковую плату можна
атрымаць медыкаменты супраць ванітаў і запалення. У залежнасці ад інтэнсіўнасці тэрапіі кошт выезду спецыялістаў
будзе мяняцца ад $90 да $500.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

