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Шлаг ба у мы ў два рах — тэ ма 
ў Грод не над та не па пу ляр ная. 
Га ва рыць аб гэ тым не хо чуць 
як ве дам ствы, так і чле ны 
та ва рыст ваў улас ні каў да моў. 
Пры гэ тым ін фар ма цыя 
з роз ных кры ніц су пя рэч лі вая. 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па спра ба ва ла ра за брац ца, 
ча му гэ тая тэ ма амаль што 
за сак рэ ча на.

ПАР КОЎ КА — 
НЕ ЎЛАС НАСЦЬ!

У ад дзе ле ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тва гар вы кан ка-
ма рас тлу ма чы лі, што нар-
ма тыў ны мі да ку мен та мі не 
пра ду гле джа на ўста ноў ка 
ага ро джы ў жы лых шмат па-
вяр хо вых за бу до вах. Двор — 
гэ та мес ца агуль на га ка ры-
стан ня, а не ўлас насць жы ха-
роў. Та му і пар ка вац ца мо жа 
лю бы, хто па жа дае. Ін шая 
спра ва — да мы па вы ша най 
кам форт нас ці. Там улас ная 
пар коў ка ўва хо дзіць у кошт 
ква тэ ры, та му і аў та-мес ца 
за ма ца ва на за ўлас ні кам 
ква тэ ры, што на зы ва ец ца, 
на веч на. У ас тат ніх вы пад-
ках трэ ба пе ра гля даць пра-
ект ную да ку мен та цыю.

І ўсе ж ад асо біць свой 
двор ад «за лёт ных» аў то рэ аль на. 
На прык лад, ка лі гэ та ту пі ко вы двор, 
дзе ня ма скраз но га пра ез ду. Аль бо 
не ха пае пар ко вач ных мес цаў для 
жы ха роў до ма.

Кож ны кан крэт ны вы па дак раз-
гля да ец ца ін ды ві ду аль на. Каб атры-
маць да звол, трэ ба са браць под пі сы 
ўсіх жы ха роў. За тым за ка заць пра-
ект ную да ку ме нта цыю, уз гад ніць 
уста ноў ку з Дзяр жаў та інс пек цы яй, 
МНС, служ бай «хут кай да па мо гі», 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кай, 
«ар хі тэк ту рай». І толь кі пас ля 7—8 ін-
стан цый мож на атры маць да звол на 
ўста ноў ку.

ТЭ РЫ ТО РЫЯ 
ПА ДА ЗРО НАС ЦІ

На прад пры ем стве «Спец аў та гас-
па дар ка» го ра да Грод на на зва лі два 
да мы, дзе ўста ноў ле ны шлаг ба у мы.

На кі роў ва ю ся на ву лі цу Ра га чэў-
ска га, што на ўскрай ку го ра да. Дом 
са шлаг ба у мам — са мы край ні, за ім 
па чы на ец ца ляс ны ма сіў. Па нэль ная 
вы сот ка вы гля дае но вай і аку рат най, 
а двор з дзі ця чай пля цоў кай — да гле-
джа ным. На зя лё ным га зо не вы са-
джа на дэ ка ра тыў нае кус тоўе, дом за-
бяс пе ча ны сіс тэ май ві дэа на зі ран ня.

Па ду ма ла — вось ён, плюс ад асоб-
ле на га пра жы ван ня. Паў сюд на чыс-
ці ня і па ра дак, на пар коў цы ў абед 
уся го не каль кі ма шын. Пад лі чыў шы, 
вы зна чы ла, што на 104 ква тэ ры пры-
хо дзіц ца ка ля 70 пар ко вач ных мес-
цаў. А зна чыць, праб лем з пар коў кай 
ня ма. Аб гэ тым мяр ка ва ла па чуць ад 
са міх жы ха роў, але атры ма ла ся на-
ад ва рот: з пад' ез да вый шла жан чы-
на, якая за па тра ба ва ла тэр мі но ва па-
кі нуць тэ ры то рыю пры ват на га два ра, 
маў ляў жы ха ры за не па ко е ны ўва гай 
да іх до ма.

Не ах вот на іш лі на кан такт з ка рэс-
пан дэн там і ў до ме па ву лі цы Дзяр-
жын ска га. Да рэ чы, гэ ты бу ды нак, дзе 
ўста ноў ле ны шлаг ба ум, адзін з са-
мых вы сот ных у го ра дзе. За ся ляц ца 
жы ха ры па ча лі га ды два на зад, ад ра-
зу ж вы ра шы лі за няц ца ага ро джай. 
Як па ве да мі ла стар шы ня та ва рыст ва, 
за ўста ноў ку шлаг ба у ма пра га ла са-
ва лі ўсе. Але тыя, у ка го ня ма ма шы-
ны, гро шай не зда ва лі. Збор з ад ной 
ква тэ ры склаў 150 руб лёў.

Мяр ку ю чы па ўсім, гэ ты пра цэс 
вель мі нер во вы для жы ха роў. Асаб-

лі ва ка лі ўлі чыць, што ім мо гуць ад-
мо віць у са мы апош ні мо мант.

БАР' ЕР — НЕ ЗА ГА НА
У ад дзе ле па зва ро тах гра ма дзян 

гар вы кан ка ма між тым ад зна чы лі, 
што коль каць ах вот ных уста на віць 
шлаг ба у мы рас це. Звяр та юц ца та-
ва рыст вы ўлас ні каў да моў па ву лі-
цах Паўд нё вай, Бры ке ля, Дзяр жын-
ска га, Шчор са, Ма лы шчын скай. Да 
ўста ноў кі шлаг ба у маў мяс цо выя 
ўла ды ста вяц ца на сця ро жа на. Аб 
гэ тым свед чыць і су пя рэч лі васць 
ін фар ма цыі.

На прык лад, у ад дзе ле ар хі тэк ту ры 
па ве да мі лі толь кі пра адзін шлаг ба-
ум, хоць іх ака за ла ся два. А ў не ка-
то рых ве дам ствах, якія ўзгад ня юць 
уста ноў ку, на огул не ве да юць аб іх 
іс на ван ні. Па ад ных звест ках, та ва-
рыст ва ўлас ні каў атры ма ла ад мо ву, 
па ін шых — пра цэс уз гад нен ня пра-
цяг ва ец ца.

А між ін шым, ві да воч ныя ста ноў-
чыя фак ты — дво ры кі, дзе ста яць 
шлаг ба у мы, аку рат ныя, дзі ця чыя 
пля цоў кі па фар ба ва ныя, смец це не 
ва ля ец ца, пар коў ка не за бі та пад за-
вяз ку. Служ бы, якім не аб ход на пра-
ехаць, ка рыс та юц ца спецыяльными 
GSМ-мо ду ля мі, якія да зва ля юць 
ад чы ніць шлаг ба ум пры да па мо зе 
ма біль на га тэ ле фо на.

На чаль нік участ ка прад пры ем-
ства «Спец аў та гас па дар ка» Дзміт-
рый Га руз ка не ба чыць праб лем з 
пад' ез дам тэх ні кі. На яго по гляд, 
спра ва ў ін шым — цяж ка атры-
маць да звол на ўста ноў ку шлаг ба-
у ма. Дзміт рый Га руз ка пры во дзіць 
прык лад ста лі цы, дзе гэ тая пра цэ-
ду ра спро шча ная. У Грод не па куль 
сі ту а цыя два іс тая. З ад на го бо ку — 
мож на, з дру го га — нель га. А пры 
та кім рас кла дзе ўсё за ле жыць ад 
ра шэн ня мяс цо вых ула д.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2017 г.

в тысячах белорусских рублей

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
П-т 

поясн. 
записки.

2017 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 35 471 31 759

3
Драгоценные металлы и 
драгоценные камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 28 336 35 822

5 Средства в банках 1104 83 197 87 609

6 Ценные бумаги 1105 118 236 40 120

7 Кредиты клиентам 1106 457 347 421 031

8
Производные финансовые 
активы

1107 17 -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 507 507

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 34 584 22 171

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 760 1 388

12 Отложенные налоговые активы 1111 38 -

13 Прочие активы 1112 15 862 25 192

14 ИТОГО активы 11 774 355 665 599

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 629 12

17 Средства банков 1202 44 867 66 860

18 Средства клиентов 1203 596 070 469 631

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 16 405 38 200

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 17 613 8 422

23 ВСЕГО обязательства 120 675 584 583 125

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 12 306 12 186

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 11 382 9 504

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 4 303 4 303

29 Накопленная прибыль 1215 70 780 56 481

30 Всего собственный капитал 121 98 771 82 474

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 774 355 665 599

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 
за 1 квартал 2017 года

в тысячах белорусских рублей

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
П-т 

поясн. 
записки

2017 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 27 990 28 762

2 Процентные расходы 2012 13 056 15 019

3 Чистые процентные доходы 201 14 934 13 743

4 Комиссионные доходы 2021 23 179 15 044

5 Комиссионные расходы 2022 2 243 2 772

6 Чистые комиссионные доходы 202 20 936 12 272

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

204 18 174

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 3 652 6 117

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (164) (29)

11 Чистые отчисления в резервы 207 3 057 6 264

12 Прочие доходы 208 694 7 453

13 Операционные расходы 209 19 034 16 614

14 Прочие расходы 210 857 1 850

15
Прибыль(убыток) 
до налогообложения

211 17 122 15 002

16
Расход(доход) по налогу 
на прибыль

212 2 747 1 912

17 ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) 2 14 375 13 090

«САК РЭТ НЫ» 
АБ' ЕКТ

У ТЭ МУ
Воль га БА РЭЙ КА, га лоў ны спе цы я ліст упраў лен ня 

ар хі тэк ту ры і го ра да бу даў ніц тва:
— У гіс та рыч ным цэнт ры го ра да са праў ды трэ ба бы ло б 

аб ме жа ваць до ступ аў та ма бі ляў, але за кон не да зва ляе гэ та 
зра біць, бо тэ ры то рыя на ват ста рых дво ры каў не з'яў ля ец ца 
ўлас нас цю жы ха роў, і ня ма та ко га за ко на, які б за ба ра ніў 
за ехаць сю ды лю бо му аў та ма бі лю. Для па ляп шэн ня сі ту а цыі 
га рад скія ву лі цы дуб лі ру юць да ро гі, дзе раз мя шча юц ца 
пар ко вач ныя мес цы. У го ра дзе ня ма ла плат ных аў та ста я нак, 
пра цуе пар кінг. А ў два рах мес цы не плат ныя, ча му іх мож на 
пры свой ваць?

Ча му ў Грод не цяж ка «пра біць» 
яго ўста ноў ку

Мяр ку ю чы па ўсім, 
гэ ты пра цэс вель мі 

нер во вы для жы ха роў. 
Асаб лі ва ка лі ўлі чыць, што ім 
мо гуць ад мо віць у са мы 
апош ні мо мант.

А між ін шым, 
ві да воч ныя ста ноў чыя 

фак ты — дво ры кі, дзе ста яць 
шлаг ба у мы, аку рат ныя, 
дзі ця чыя пля цоў кі 
па фар ба ва ныя, смец це 
не ва ля ец ца, пар коў ка 
не за бі та пад за вяз ку.


