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Як раз ві ва ец ца сель скі 
біз нес на На ра чан скай 
зям лі.

Жы ха ры вёс кі Ко лад на, 
што на Брэст чы не, даў но 
ча ка юць ра мон ту да ро гі.

Як дзір ка ў мос це

Пя тая 
з сям нац ца ці

Жа но чая са лі дар насць 
і пад трым ка прад пры маль ніц 
пры го жа га по лу — ас пек ты 
ў рэа лі за цыі МУР. стар. 2

Ма гі ляў ча не про сяць 
не ра біць з ву лі цы Бот кі на 
пар коў ку.

На хаб ныя 
ма шы ны

Гро шы на ідэі

стар. 13

стар. 14

стар. 15

Ве ра год на, боль шасць кі роў цаў 
на шай кра і ны ці ка віць — як жа 
вы ра шыц ца пы тан не з да рож ным 
збо рам? Яго ўклю чаць у кошт па лі ва? 
Ці яго бу дуць збі раць па ме ся цах? 
А мо жа, ёсць ней кія ін шыя ва ры ян ты? 
Не ка то рыя пад ра бяз нас ці ра бо ты над 
гэ тай ня прос тай тэ май рас крыў мі ністр 
фі нан саў Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ на ня даў нім 
па шы ра ным па ся джэн ні Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па бюд жэ це 
і фі нан сах.

Са праў ды, на су стрэ чы аб мяр коў ва лі 
бюд жэт, ад нак у кан цы ме ра пры ем ства 
прад стаў нік дэ пу тац ка га кор пу са ўзня ла 
пы тан не да рож на га збо ру. Яна пра па на ва-
ла зні зіць стаў ку дзярж пош лі ны за вы да чу 

да зво лу на до пуск транс парт на га срод ку 
да ўдзе лу ў да рож ным ру ху, каб па вя лі-
чыць яе збі раль насць. Мак сім Ер ма ло віч 
у ад каз спра вяд лі ва за ўва жыў:

«Кошт да рож на-транс парт най інф ра-
струк ту ры мае сваю ца ну, — на га даў ён. — 
Пла ціць прый дзец ца, толь кі па якім ме-
ха ніз ме? Па мен шыць стаў ку — зна чыць, 
зні зіць вы дат кі на да рож ную гас па дар ку. 
Гэ та пы тан не дыс ку сій нае».

Акра мя та го, Мак сім Ер ма ло віч пра ка-
мен та ваў два ва ры ян ты ме ха ніз ма, якія 
за раз раз гля да юц ца: з маг чы мас цю апла ты 
да рож на га збо ру па ме ся цах або ўклю чэн-
не яго ў кошт па лі ва:

«Мы асця рож на раз гля да ем абод ва ва-
ры ян ты. Яны з пунк ту гле джан ня да хо даў 
ідэн тыч ныя. З пунк ту гле джан ня ад мі ніст-

ра ван ня збі раць па да так праз па лі ва знач-
на ляг чэй».

Сі ту а цыя та кая, што ў кож на га з па ды хо-
даў ёсць і пе ра ва гі, і не да хо пы. Узяць хоць 
бы збі ран не збо ру праз па ве лі чэн не кош ту 
па лі ва — ка лі пры муць та кое ра шэн не, то 
яно ўскос на ада б'ец ца на ца не та ва раў і 
па слуг, па коль кі на за праў цы не маг чы ма 
па дзя ліць, хто за праў ля ец ца — дач нік-пен-
сі я нер, біз нес мен, кі роў ца ка мер цый на га 
аў та транс пар ту.

Да рэ чы, мі ністр фі нан саў так са ма рас-
ка заў пра аль тэр на тыў ныя ва ры ян ты, якія 
раз гля да лі ся ра ней, — пры вя заць да рож-
ны збор да стра хоў кі, а яшчэ, на прык лад, 
ад соч ваць апла ту праз сіс тэ му ві дэа ма ні-
то рын гу да рож на га па то ку.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НА СЛЫ ХУ

У КОШТ ПА ЛІ ВА ЦІ ПА МЕ СЯ ЦАХ?
Ме ха нізм да рож на га збо ру аб мер ка ва лі ў Па ла це прад стаў ні коў

У на шых най блі жэй шых су се дзяў з Ра сіі і Укра і ны ў боль шас ці 
сва ёй скла ла ся мер ка ван не аб тым, што да ро гі ў на шай кра і не 
вы со кай якас ці, а на шы аў та тра сы яны ста вяць у прык лад 
сва ім чы ноў ні кам. Больш сум ная сі ту а цыя — з мяс цо вы мі 
да ро га мі. Тут на ват ста тыс ты кі не трэ ба пры во дзіць, да стат ко ва 
са ма стой на вы ехаць за ме жы го ра да або па га ва рыць з жы ха ра мі 
глы бін кі.

У ся рэ дзі не рэй тын га
За апош нія 20 га доў пра цяг ласць да рог Бе ла ру сі па вя лі чы-

ла ся ў 1,6 ра за, а коль касць транс парт ных срод каў — у тры. Пры 
гэ тым фі нан са выя срод кі, якія вы дзя ля юц ца на рэ кан струк цыю і 
бу даў ніц тва да рог, на ад ва рот, змен шы лі ся ў 1,5 ра за (без улі ку 
крэ дыт ных срод каў).

Па вод ле ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый, 
на 1 сту дзе ня 2019 го да сет ка аў та ма біль ных да рог агуль на га ка-
ры стан ня ў кра і не скла ла ка ля 87 ты сяч кі ла мет раў. Да рэс пуб лі-
кан скіх аў та ма біль ных да рог ад но сяць амаль 16 ты сяч кіламетраў, 
да мяс цо вых — кры ху больш за 71 ты ся чу кіламетраў.

Пры гэ тым шчыль насць за га рад ных да рог з цвёр дым па крыц-
цём па куль да во лі ніз кая — 337 кіламетраў на 1 ты ся чу квад рат ных 
кі ла мет раў тэ ры то рыі. Для па раў на ння: у за ход не еў ра пей скіх кра-

і нах з раз ві той сет кай аў та ма біль ных да рог гэ ты па каз чык роў ны ў 
ся рэд нім 906 кі ла мет раў на ты ся чу «квад ра таў». Па да ных роз ных 
да сле да ван няў, на ша кра і на ня змен на аказ ва ец ца ў ся рэ дзі не 
рэй тын га кра ін па якас ці да рог. Пры гэ тым на ша транс парт ная 
сет ка леп шая, чым у су се дзяў з Ра сіі і Укра і ны, што па цвяр джа юць 
не толь кі экс пер ты, але і прос тыя ванд роў ні кі. Ад нак да лі да раў 
рэй тын га ў ААЭ, Сін га пу ра, Швей ца рыі, Ган кон га, Ні дэр лан даў і 
на ват су сед ніх Літ вы і Поль шчы нам па куль да лё ка.

— Кож ны год мы ба чым, як сціс ка ец ца наш да рож ны фонд, — 
ад зна чае стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па пра мыс ло вас ці, 
па ліў на-энер ге тыч ным комплексе, транс пар це і су вя зі Па-
ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Анд рэй РЫ БАК. — 
Аб мяр коў ва лі ў Мінт ран се, што трэ ба пе ра раз мер ка ваць бюд жэт 
па між рэс пуб лі кан скі мі і мяс цо вы мі да ро га мі. Трэ ба па вя ліч ваць 
да рож ны фонд, у тым лі ку яго кры ні цы.

Ця пер да рож ны фонд па паў ня ец ца перш за ўсё з так зва на га 
да рож на га па да тку, які пла ціць аў та ўла даль нік ра зам з пра хо-
джан нем тэх агля ду. Але з-за ад сут нас ці жа дан ня яго вы пла ты 
мно гія кі роў цы пе ра ста лі пра хо дзіць тэх агляд. Ужо даў но ка жуць 
пра ад вяз ку «да рож на га па да тку» ад тэх агля ду і аб 
но вых ме та дах кант ро лю вы пла ты, ад нак кан-
крэ ты кі ў гэ тым пы тан ні ня ма і сён ня.

ТЭ МА ТЫД НЯ

Ад ямач на га ра мон ту Ад ямач на га ра мон ту 
да да ро гі з па да грэ вамда да ро гі з па да грэ вам
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