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ГРО ШЫ —ГРО ШЫ —
У РА КУ...У РА КУ...

ГЛЯДЗІЦЕ, ХТО ПРЫЙШОЎГЛЯДЗІЦЕ, ХТО ПРЫЙШОЎ
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Так, ся род дэ пу та таў Мінск ага га-
рад ско га Са ве та жан чы ны скла да юць 
29,8%, а ся род дэ пу та таў аб лас ных Са-
ве таў — пры клад на 19,7%.

Ка лі гля дзець па рэ гі ё нах, то пе ра-
ва гу жан чы нам-дэ пу та там ад да юць у 
Го мель скай воб лас ці — іх там вы бра лі 
амаль 54%, або 2 001 ча ла ве ка. А вось у 
Мін ску коль касць жан чын скла дае толь-
кі 29,8% ад агуль най коль кас ці абра ных 
дэ пу та таў.

Ся род дэ пу та таў больш за ўсё су пра-
цоў ні каў сфер аду ка цыі, куль ту ры, на ву кі, 
ахо вы зда роўя — 28,9%, або 5 438 ча ла-

век. Шмат ра бот ні каў сель скай гас па дар-
кі — 4 404 ча ла ве кі (23,4%). На трэ цім мес-
цы — су пра цоў ні кі дзяр жаў ных ор га наў, 
якіх бы ло вы бра на 2 549 (13,6%). Іс тот на 
за яві лі пра ся бе сфе ры пра мыс ло вас ці, 
транс пар ту і бу даў ніц тва (1 696 дэ пу та-
таў), ганд лю і бы та во га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва (742 дэ пу та ты), пра ва ахоў ных 
ор га наў і ва ен най служ бы (737 абран ні-
каў), прад пры маль ніц тва (305 дэ пу та таў). 
12,9% ад усіх абра ных — прад стаў ні кі 
ін шых сфер дзей нас ці. 103 дэ пу та ты не 
пра цу юць, 412 (2,2% ад агуль най коль-
кас ці) — пен сі я не ры.

***
Ка лі ж ка заць пра са мы вы со кі ўзро-

вень мяс цо вых Са ве таў — аб лас ныя і 

Мін скі га рад скі Са вет дэ пу та таў — то 
тут так са ма за яў ле ны прад стаў ні кі роз-
ных сфер дзей нас ці, але, як пра ві ла, 
гэ та лю дзі, якія зай ма юць кі ру ю чыя па-
са ды. Ды рэк та ры, ге не раль ныя ды рэк-
та ры, рэк та ры, ка ман дзі ры вай ско вых 
час цей, га лоў ныя ўра чы баль ніц, стар-
шы ні сель ска гас па дар чых пра мыс ло-
вых комп лек саў — ме на ві та яны бу дуць 
прад стаў ляць свае рэ гі ё ны ў аб лас ных 
і Мін скім га рад скім Са ве це дэ пу та таў. 
Што да ўзрос ту, то ў асноў ным гэ та 
лю дзі ад 40 га доў. У Мін скім га рад скім 
Са ве це прад стаў ле ны толь кі адзін дэ-
пу тат ва ўзрос це да 30 га доў, у аб лас-
ных Са ве тах та кіх пя цё ра.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Ка лі б не бы ло па ры ваў, то глы-
бін ная пом па на пам па ва ла б ва ду 
ў ве жу і на ней кі час ад клю чы ла ся. 
Тэр мін служ бы яе быў бы больш 
пра цяг лы. Але па коль кі яна пра цуе 
бес пе ра пын на, рас хо ду ю чы шмат 
элект ра энер гіі, то хут ка вы хо дзіць 
са строю».

Да зі мо ва га пе ры я ду, сцвяр-
джае Ула дзі мір Гваз дзец кі, ка му-
наль ні кі не пад рых та ва лі ся як след. 
«Па сял ко вая во да на пор ная ве жа 
ледзь не аб ру шы ла ся пад ця жа рам 
на мёрз ла га лё ду — вы ра та ва ла 
па цяп лен не. А ка лі б яна аб ва лі-
ла ся? Та ды бы ла б па ра лі за ва на 
ра бо та ка цель няў шко лы і дзі ця-
ча га сад ка, бо сіс тэ мы ацяп лен ня, 
ве ра год ней за ўсё, у іх бы раз ма-
ро зі лі ся. Вый шлі б яны са строю 
і ў боль шас ці да моў па сёл ка, дзе 
ста яць га за выя кат лы, та му што 
сіс тэ ма пад сіл коў ва ец ца толь кі ад 
во да пра во да... Зра зу ме ла, лю дзі, 
каб не за мерз нуць, па ча лі б уклю-
чаць элект рыч ныя аба гра валь ні кі, 
і на груз ка на транс фар ма та ры пад-
стан цыі ў та кім вы пад ку ўзрас ла 
ў шмат ра зоў, і пе-
ра вы сі ла б раз лі ко-
выя па ра мет ры... У 
вы ні ку маг лі б вый-
сці са строю і транс-
фар ма та ры...».

Та кі апа ка ліп сіс 
мяс цо ва га маш та-
бу мог бы зда рыц-
ца, ка лі б ма ра зы 
і сне га па ды ўста-
ля ва лі ся на доў га, 
сцвяр джае мой су-
раз моў ца, ін жы нер 
па аду ка цыі, які шмат га доў ад-
пра ца ваў па спе цы яль нас ці.

Ра зам з тым на ву лі цы Пад гор-
най абу ра юц ца і на ступ ным фак-
там. Кры ху больш чым за кі ла метр 
ад вёс кі Ла га за зна хо дзіц ца сві на-
га доў чы комп лекс, дзе тэх на ло гія 
па тра буе па ста ян най пры сут нас ці 
ва ды, пры чым у вя лі кіх аб' ёмах. 
Дык вось там праб лем з за бес пя-
чэн нем ня ма. «Атрым лі ва ец ца, што 
част ка на сель ніц тва на се ле на га 
пунк та зна хо дзіц ца ў гор шым ста-
не, чым... жы вё ла? Мы хва лю ем ся, 
што і на гэ ты раз праб ле ма вы ра-
ша на ча со ва, па пры чы не зно ша-
нас ці во да пра во да па ры вы бу дуць 
паў та рац ца. Ка ло дзеж у кан цы ву-
лі цы Пад гор най ёсць, але ва да ў ім 
не пры дат ная для ўжы ван ня. А да 
блі жэй ша га — амаль кі ла метр».

— Са праў ды, праб ле ма з во да за-
бес пя чэн нем жы ха роў ву лі цы Пад-
гор най ёсць, — кан ста та ваў стар шы-
ня Ла газ ніц ка га сель ска га Са ве та 
Анд рэй Сві бо віч. — Тут не так даў но 
пра кла дзе на но вае ад га лі на ван не 
во да пра во да. Яно пра цуе нар маль-
на. Па ры вы зда ра юц ца на ву лі цы 
Цэнт раль най, дзе ёсць свід ра ві на 
і дзей ні ча юць ста рыя ка му ні ка цыі. 
Ву лі ца Цэнт раль ная зна хо дзіц ца па 
ўзроў ні ні жэй, чым Пад гор ная. Ка лі 
на во да пра вод зе ву лі цы Цэнт раль-
най зда ра ец ца асоб ны пра рыў, то 
ў да мы ву лі цы Пад гор най ва да не 
да хо дзіць у вы ні ку пе ра па ду ціс ку. 
У цэ лым жа ў ас тат нія ра ё ны вёс кі 
яна па сту пае.

Да дам, што во да пра вод ныя сет-
кі ў Ла га зе зно ша ны на ват больш 
чым на 100%, па коль кі экс плу а-
ту юц ца з па чат ку шас ці дзя ся тых 
га доў. Сіс тэ му во да за бес пя чэн ня 
ра біў та ды бы лы кал гас «Ла га-
за» — так бы мо віць, «на во ка» і, 
маг чы ма, без за ха ван ня ўсіх тэх-
на ла гіч ных пра цэ саў. Ва ўся ля кім 
вы пад ку, схе мы пра клад кі ня ма. У 
2002 го дзе сіс тэ ма бы ла пе ра да-
дзе на на ба ланс ла гой ска га во да-
ка на ла. Але з-за не да стат ко ва га 
фі нан са ван ня пра клас ці но выя ка-
му ні ка цыі не маг чы ма. Тым больш 
што за ме ны па тра бу юць шмат якія 
сет кі па ўсім ра ё не.

— На тэ ры то рыі сель са ве та на-
ліч ва ец ца 38 на се ле ных пунк таў, 
дзе пра жы вае 2700 ча ла век. Цэнт-
ра лі за ва ным во да за бес пя чэн нем 
ка рыс та юц ца 2039 жы ха роў 20 вё-
сак, ка ло дзе жа мі — 637. Акра мя 
та го, тут дзей ні ча юць 33 ар тэ зі-
ян скія свід ра ві ны, 31 во да на пор-
ная ве жа. Агуль ная пра цяг ласць 
во да пра вод ных се так — 45,4 кі ла-
мет ра, — тлу ма чыць Анд рэй Сві-
бо віч. — Пы тан ні з якас цю сіс тэм 
уз ні ка юць і ў ін шых вёс ках. За мя-

ніць усе ад ра зу на 
но выя не пад сі лу. 
У пер шую чар гу 
трэ ба раз бі рац ца 
з са мы мі праб лем-
ны мі кроп ка мі.

Сё ле та, да рэ чы, 
па пра гра ме «Чыс-
тая ва да» ма юць 
на мер част ко ва 
за мя ніць во да пра-
вод ныя сет кі ў аг-
ра га рад ку Ко рань, 

ужо пад рых та ва на 
пра ект на-каш та рыс ная да ку мен-
та цыя. У Ла га зе па куль ні чо га не 
пла ну ец ца.

— Ка лі зда ра юц ца па ры вы, 
це чы на во да пра вод зе, то нам тэ-
ле фа ну юць жы ха ры. Мы імк нём-
ся апе ра тыў на пе ра даць за яў кі ў 
дыс пет чар скую служ бу ра ён най 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар-
кі. Не вы кон ва юц ца ці за цяг ва юц-
ца тэр мі ны лік ві да цыі не па лад каў 
— на гад ва ем ужо пісь мо ва. Не 
да па ма гае — вы хо дзім у ра ён ны 
вы ка наў чы ка мі тэт, — кан ста туе 
стар шы ня сель вы кан ка ма.

— Мы не ма ем ні я кіх прэ тэн зій 
да мяс цо вай ула ды. Сель вы кан кам 
заў сё ды імк нец ца да па маг чы лю-
дзям. Ра зу ме ем: сва і мі сі ла мі ён 
не мо жа ад ра ман та ваць ці па бу да-
ваць но вы во да пра вод: ня ма ні ад-
па вед ных спе цы я ліс таў, ні срод каў. 
Ра зам з тым ха це ла ся б ве даць, 
ка лі на чар зе за ме на во да пра вод-
най сіс тэ мы ў на шай вёс цы? — пы-
та юц ца мяс цо выя жы ха ры.

Са праў ды, ча му б ка му наль-
ным служ бам не склас ці спіс са-
мых праб лем ных участ каў во да-
пра во даў у ра ё не, якія па тра бу юць 
ра мон ту ці за ме ны ў пер шую чар-
гу, і не на дру ка ваць гэ ты гра фік у 
ра ён най га зе це або вы ве сіць яго 
для азна ям лен ня ў гра мад скіх мес-
цах сель са ве таў? Да рэ чы, ме на ві-
та гэ та га і па тра буе ад кі раў ні коў 
ра ё наў і ар га ні за цый стар шы ня 
Мінск ага абл вы кан ка ма Ся мён 
Ша пі ра.

МЯСЦОВЫ ЧАС

«ЗАБЫЛІ» ПРА АПЛАТУ«ЗАБЫЛІ» ПРА АПЛАТУ
Хра ніч ным даў жні кам па гра жае вы ся лен не

Больш чым 
Br4,1 млрд руб лёў па-
він ны ка му наль ні кам 
Го мель скай воб лас ці 

гра ма дзя не, якія не 
лі чаць не аб ход ным 
свое ча со ва пла ціць 
за ква тэ ру. Да рэ чы, 

тых, хто мае пра тэр-
мі на ва ную за па зы ча-
насць, на па ча так го-

да на ліч ва ла ся больш 
як 26 ты сяч сем' яў.

Як рас ка за ла га лоў ны 
спе цы я ліст ад дзе ла юры-
дыч най і кад ра вай ра бо ты 
дзяр жаў на га аб' яд нан ня 
«Жыл лё ва-ка му наль ная 
гас па дар ка Го мель скай 
воб лас ці» Юлія Вол ка ва, 
са мыя праб лем ныя — гра-
ма дзя не, якія «за бы лі» 
пра апла ту ка му наль ных 
па слуг на год і бо лей. 2% 
ад тых, хто мае хра ніч ную 
за па зы ча насць, уво гу ле не 
пла цяць па жы роў ках звыш 
3-х га доў.

Ка му наль ні кі вы ка рыс-
тоў ва юць у якас ці мер 
уз дзе ян ня на даў жні коў 
жыл лё ва-ка му наль ных па-
слуг «і бі зун, і пер нік». За 
мі ну лы год бы ло па да дзе на 
на спаг нан не доў гу амаль 
12 ты сяч вы ка наў чых на та-
ры яль ных над пі саў на су му 
Br5,6 млрд руб лёў. Да су да 
дай шло больш 3 ты сяч іс-
каў на спаг нан не Br2 млрд 
руб лёў.

Да та го ж, ка му наль ні кі 
па ста ян на пра вод зяць ін-
фар ма цый на-тлу ма чаль ную 
ра бо ту. На стэн дах у жыл лё-
ва-экс плу а та цый ных служ-
бах, на ўва хо дах у пад' ез-
ды да моў ёсць ін фар ма цыя 
пра даў жні коў і не аб ход-
насць свое ча со вай апла ты 
пла ця жоў. Акра мя та го, па 
за ка на даў стве не пла цель-
шчы ку мо жа быць ска са-
ва на пе ня — пры на яў нас ці 
аб' ек тыў ных пры чын і ўмо ве 
па га шэн ня су мы асноў на га 
доў гу. Са май край няй ме рай 

уз дзе ян ня на даў жні коў з'яў-
ля ец ца вы ся лен не. 12 гра-
ма дзян воб лас ці ле тась 
«да маг лі ся», каб да іх бы ла 
ўжы та ме на ві та яна. Сё ле-
та па Го мель скай воб лас ці 
па ар ты ку ле аб пры му се да 
про да жу жы лых па мяш кан-
няў за ня пла ту па да дзе на 
16 іс ка вых за яў.

На чаль нік ад дзе ла 
юры дыч най і кад ра вай 
ра бо ты КЖРЭ УП «Са вец-
кае» Свят ла на АН ТО НА ВА 
га во рыць, што не пла цель-
шчы кі дзе ляц ца на дзве 
ка тэ го рыі — най маль ні кі і 
ўлас ні кі.

— З улас ні ка мі ў та-
кой сі ту а цыі больш прос-
та — пас ля ўступ лен ня ў 
дзе ян не но вай нор мы ар-
ты ку ла № 155 Жыл лё ва га 
ко дэк са ўво гу ле маг чы ма 
ад чу жыць жы лое па мяш-
кан не. Звы чай на лю дзі па-
чы на юць аплач ваць ра хун-
кі ад ра зу ж пас ля та го, як 
атрым лі ва юць па пя рэдж-
ван не, што ква тэ ра мо жа 
быць ад чу жа на. Ме на ві та 
так бы ло і з прын цы по вым 
не пла цель шчы кам Б., які 
не аплач ваў жы роў кі з 2009 
го да і пры гэ тым скар дзіў ся 
ва ўсе ін стан цыі. Яго доўг 
склаў больш за 15 міль ё-

наў. Ка лі ж па ча лі ся су до-
выя па ся джэн ні і ўзнік ла 
рэ аль ная па гро за стра ты 
ква тэ ры, гра ма дзя нін апла-
ціў усе за па зы ча нас ці ад-
ра зу — не толь кі ЖКГ, але 
і во да ка на лу, энер ге ты кам, 
га за ві кам і г.д. Ку ды больш 
скла да ная сі ту а цыя з най-
маль ні ка мі жыл ля. Па за-
ко не мы па він ны хра ніч ным 
не пла цель шчы кам пас ля 
ра шэн ня су да пра да ста-
віць ін шае па мяш кан не — 
з па гар шэн нем жыл лё вых 
умоў. Але ж ра зу ме е це, у 
якім ста не звы чай на па-
мяш кан не ў тых, хто на 
апла ту не мо жа знай сці 
срод кі? Мы ж шу ка ем ім 
ін шую, звы чай на мен шую 
ква тэ ру, але пры гэ тым яна 
аба вяз ко ва па він на ад па-
вя даць мі ні маль ным ты па-
вым спа жы вец кім нор мам. 
Уяў ля е це, у што яна пе ра-
тво рыц ца праз ней кі час? 
Ця пер вы ра ша ец ца пы тан-
не на ўзроў ні ўлад Го ме ля, 
каб вы се ляць гра ма дзян 
гэ тай ка тэ го рыі ў да мы з 
мі ні маль най коль кас цю ка-
му наль ных пла ця жоў. Да-
рэ чы, пе ра езд мо жа быць 
у лю бы ра ён воб лас ці. Але 
ж і тут праб ле ма. Атрым лі-
ва ец ца, што го рад па збаў-

ля ец ца ад аса цы яль ных 
асоб, але ж да да ец ца га-
лаў но га бо лю вяс коў цам, 
дзе сі ту а цыя з мар гі наль-
ны мі асо ба мі, вя до ма ж, 
да стат ко ва скла да ная. Як 
вы ра зу ме е це, у сель скіх 
Са ве тах та ко му пе ра кла-
дан ню праб ле мы на іх пле-
чы зу сім не ра ды.

Між тым, не толь кі за ня-
пла ту мо гуць быць вы се ле-
ны са свай го жыл ля гра ма-
дзя не. Сён няш няе за ка на-
даў ства да зва ляе па зба віць 
ча ла ве ка да ху над га ла вой 
за ан ты са ні та рыю і дзе ян-
ні, якія ро бяць не маг чы мым 
жыц цё з ін шы мі гра ма дзя-
на мі.

Прэ цэ дэнт ство ра ны. Ле-
тась бы лі вы се ле ны з ква тэ-
ры па ву лі цы бра тоў Лі зю ко-
вых у Го ме лі без пра да стаў-
лен ня ін ша га па мяш кан ня 
ма ці з 38-га до вым не пра цу-
ю чым сы нам. Квіт кі за ка-
му нал ку яны аплач ва лі, але 
ж у сва ёй ква тэ ры ства ры лі 
та кую шмат га до вую звал ку 
смец ця, што не вы тры ма лі 
су се дзі, якія за па тра ба ва лі 
вы ра шыць сі ту а цыю кар ды-
наль на. Да гэ тых лю дзей 
пры мя ня лі ся роз ныя ме ры 
ўздзе ян ня: пі са лі ся прад пі-
сан ні, скла да лі ся ад мі ніст-
ра цый ныя пра та ко лы, пра-
во дзі ла ся рас тлу мач ван не... 
Штра фы вы ліч ва лі ся з пен-
сіі жан чы ны, але ж збі раль-
шчы кі смец ця ні чо га не ра-
бі лі, каб ад яго па зба віц ца. 
Урэш це су пра цоў ні кі ЖКГ 
звяр ну лі ся ў суд, які так са ма 
не каль кі ра зоў рас тлу мач-
ваў ім па гро зу па збаў лен ня 
жыл ля. Ка лі ж і гэ та не да-
па маг ло, суд за да во ліў іск 
ка му наль ні каў. Так гра ма-
дзя не за ста лі ся на ву лі цы, 
а іх ква тэ ра ста ла са цы яль-
ным жыл лём. Су пра цоў ні кі 
ЖРЭУ-2 вы чыс ці лі па мяш-
кан не ад га ры смец ця, і ця-
пер у ква тэ ры пра жы вае 
сі ра та.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

Го рад па збаў ля ец ца ад аса цы яль-
ных асоб, але ж да да ец ца га лаў-

но га бо лю вяс коў цам, дзе сі ту а цыя з 
«мар гі наламі» да стат ко ва скла да ная.

 Апа ка ліп сіс 
мяс цо ва га 

маш та бу мог бы 
зда рыц ца, ка лі б 
ма ра зы і сне га-
па ды ўста ля ва лі-
ся на доў га.

Бры фінг, пры све ча ны ме рам па 
дэ бю ра кра ты за цыі дзярж апа ра ту, пра вёў 
стар шы ня Ка мі тэ та дзярж кант ро лю 
Го мель скай воб лас ці Аляк сандр 
Атро шчан ка. У пры ват нас ці, ён па ве да міў, 
што прын цып «ад но акно» пра цуе, знач на 
ска ро ча ны пе ра лі кі да ве дак, рэ жым ра бо ты 
ап ты мі зу ец ца пад па трэ бы лю дзей, але ж не 
ўсе чы ноў ні кі лі чаць не аб ход ным вы кон ваць 
тое, што з'яў ля ец ца іх аба вяз кам:

— Лю дзі пра цяг ва юць па ку та ваць і псі ха-
ла гіч на, і фі зіч на. Іх пры му ша юць шу каць тыя 
да вед кі, якія афарм ляць па він ны са мі чы ноў ні-
кі. Акра мя та го, ёсць вы пад кі, ка лі па тра бу юць 
да ку мен ты, пра да стаў лен не якіх уво гу ле не пра-
ду гле джа на за ка на даў ствам. На прык лад, спе-
цы я ліс ты ўпраў лен ня ар хі тэк ту ры і го ра да бу даў-
ніц тва Го мель ска га гар вы кан ка ма за мест трох 
не аб ход ных да ку мен таў па ад мі ніст ра цый най 
пра цэ ду ры «Вы да ча да зва лен чай да ку мен та цыі 
на пра ек та ван не, уз вя дзен не, рэ кан струк цыю, 

рэ стаў ра цыю, ка пі таль ны ра монт, доб ра ўпа рад-
ка ван не аб' ек та, знос», па тра ба ва лі дзе вяць! 
За яў ні кам, каб ажыц ця віць ад мі ніст ра цый ныя 
пра цэ ду ры, да во дзі ла ся доў га шу каць не аб-
ход на га спе цы я ліс та, які б мог пры няць за яву. 
Ство ра ная ва ўпраў лен ні сіс тэ ма бю ра кра тыз му 
пры вя ла да не вы ка нан ня ўста ля ва ных за ка на-
даў ствам тэр мі наў ажыц цяў лен ня вы шэй зга да-
ных пра цэ дур. Тэр мін іх вы ка нан ня рас цяг нуў ся 
да 211 дзён.

Аляк сандр Аляк се е віч пад крэс ліў, што гэ та не 
толь кі ма раль ныя па ку ты асоб ных лю дзей, але 
і ма тэ ры яль ныя — у вы пад ку, ка лі ўзгад ня юц ца 
да ку мен ты для ад крыц ця ці раз віц ця біз не су:

— Гэ та стра ча ны час і ад на ча со ва стра ча-
нае жа дан не на да лей пра соў ваць свой біз нес. 
У Го ме лі, як і ў ін шых га ра дах кра і ны, пер шыя 
па вер хі да моў час та пе ра аб ста лёў ва юц ца пад 
кра мы і ін шыя аб' ек ты ма ло га біз не су. Вы свет-
лі ла ся, што пра цэ ду ра пе ра во ду з жы ло га ў 
не жы лое па мяш кан не ўжо на пер шым эта пе 
так за бю ра кра ты за ва на, што са праў ды мож на 

год ха дзіць, афарм ля ю чы па пер кі, — па куль 
кан чат ко ва не знік не жа дан не зай мац ца спра-
вай. Толь кі ў Чы гу нач ным ра ё не Го ме ля за 
2013 год ад мі ніст ра цы яй не аб грун та ва на ад-
моў ле на ў пе ра вод зе 6 жы лых па мяш кан няў у 
не жы лыя.

Пад час ма ні то рын гу па вы ка нан ні пра цэ ду ры 
пе ра во ду жы ло га па мяш кан ня ў не жы лое вы свет-
лі ла ся, што біз нес ме нам прад' яў ля лі не аб грун-
та ва ныя па тра ба ван ні. На прык лад, па тра ба ва лі 
да вед ку пра склад сям'і, пра вя дзен не апы тан ня 
жы ха роў до ма на прад мет іх зго ды і пры няц ця 
ра шэн ня з улі кам мер ка ван ня боль шас ці. Акра-
мя та го, прад пры маль ні ку да во дзі ла ся за каз ваць 
за клю чэн не пра ект най ар га ні за цыі пра тэх ніч ную 
маг чы масць ува хо ду без пры сту пак, ча го ён так-
са ма не аба вя за ны быў ра біць. Пра тое, як кар-
ды наль на вы праў ляць сі ту а цыю, іш ла раз мо ва на 
ка ле гіі КДК Го мель скай воб лас ці, пра ве дзе най 
су мес на з ад каз ны мі асо ба мі Го мель ска га абл вы-
кан ка ма.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Каб «Ачаг» 
толь кі грэў, 
а не га рэў...

Ра бот ні кі Мінск ага аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС ра зам з са ні тар-
ны мі служ ба мі пра вя лі ма ні то рынг 
па жар най бяс пе кі аб' ек таў пры да-
рож на га сэр ві су. Яго вы ні кам ста ла 
пры пы нен не дзей нас ці рэ ста ра на 
«Ачаг», раз ме шча на га ў Мін скім ра-
ё не, і яшчэ 36 аб' ек таў.

На гэ тых аб' ек тах іс нуе не па срэд ная 
па гро за ўзнік нен ня па жа ру, а так са ма 
жыц цю і зда роўю лю дзей. На прык лад, 
у зга да ным «Ача гу» з абе дзен най за лы 
на дру гім па вер се ня ма дру го га эва ку-
а цый на га вы ха ду, элект рыч ныя ра зет кі 
ўста ноў ле ны на га ру чым ма тэ ры я ле, у 
гас па дар чых і склад скіх па мяш кан нях 
свя ціль ні не ма юць ахоў ных каў па коў 
і г.д.

На боль шас ці аб' ек таў, па якіх вы-
не се ны па тра ба ван ні аб за ба ро не іх 
экс плу а та цыі, аб слу го вы пер са нал 
не мае да стат ко вых ве даў аб ме рах 
бяс пе кі. Шля хі эва ку а цыі ма юць зга-
раль ныя ма тэ ры я лы, што ў вы пад ку 
над звы чай най сі ту а цыі бу дзе пе ра шка-
джаць па спя хо вай эва ку а цыі лю дзей з 
бу дын ка. Да пус ка ец ца экс плу а та цыя 
элект ра се так з па ру шэн ня мі, аб' ек-
ты не ма юць да стат ко вай коль кас ці 
пер шых срод каў па жа ра ту шэн ня. Па-
ру ша юц ца пра ві лы па жар най бяс пе кі 
і пры вы ка ры стан ні ад кры та га агню 
(ман га лы, бар бе кю): не за хоў ва юц ца 
ад лег лас ці ад бу дын каў і збу да ван няў 
да спе цы яль ных пры ста са ван няў для 
пры га та ван ня ежы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За над та да ра гія да вед кі 

На Ві цеб шчы не ў су дзе бу дзе раз-
гля дац ца пер шая кры мі наль ная 
спра ва пас ля ўступ лен ня ў сі лу 
за ко на, які ўзмац ніў ад каз насць не-
цвя ро зых ва дзі це ляў.

— За вер ша на рас сле да ван не да-
рож на-транс парт на га зда рэн ня, у вы-
ні ку яко га за гі ну ла 7-га до вае дзі ця. Яно 
вы хо дзі ла з трам вая на пры пын ку ў Ві-
цеб ску і тра пі ла пад ко лы аў то. Ва дзі-
цель ма шы ны з мес ца зда рэн ня ўцёк. 
Дзі ця ад атры ма ных траў маў па мер ла 
ў баль ні цы. Гэ та пер шая кры мі наль ная 
спра ва, якая пе ра да дзе на след чы мі Ві-

цеб скай воб лас ці пра ку ро ру для на кі-
ра ван ня ў суд пас ля ўступ лен ня ў сі лу 
За ко на «Аб уня сен ні змя нен няў і да паў-
нен няў у не ка то рыя ко дэк сы Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пы тан нях уз мац нен ня мер 
ад каз нас ці за кі ра ван не транс парт ным 
срод кам у ста не ап'я нен ня», — па ве-
да мі ла Іна Гар ба чо ва, афі цый ны прад-
стаў нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Ві цеб скай воб-
лас ці.

На езд на дзі ця ад быў ся ка ля 10 га-
дзін ве ча ра. Каб за тры маць 35-га до ва-
га зло дзея за ру лём, та ды ў аб лас ным 

цэнт ры і шас ці ра ё нах воб лас ці рэа лі-
зоў ваў ся спе цы яль ны план «Пе ра хоп». 
У вы ні ку не цвя ро зы ва дзі цель, які кі-
ра ваў аса біс тым аў то, быў за тры ма-
ны су пра цоў ні ка мі ор га наў унут ра ных 
спраў.

— У да чы нен ні да аб ві на вач ва на га 
абра на ме ра стры ман ня ў вы гля дзе 
за клю чэн ня пад вар ту. На аў та ма біль 
гра ма дзя ні на на кла дзе ны арышт. Па-
пя рэд няе след ства за вер ша на, пры ня-
та ра шэн не аб пе ра да чы кры мі наль най 
спра вы пра ку ро ру для на кі ра ван ня ў 
суд, — да да лі ва ўпраў лен ні.

Зло дзею «све ціць» жорст кае па-
ка ран не — да 7 га доў па збаў лен ня 
во лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПА КА РА ННЕ БУДЗЕ СТРО ГІМ
У Ма гі лё ве спра вы «п'я ных» кі роў цаў 
раз гля да юць у пры сут нас ці пра цоў на га 
ка лек ты ву.

Ня даў на та кі вы яз ны раз гляд спра вы аб ад мі-
ніст ра цый ным па ру шэн ні прай шоў на ба зе ад на го 
з ма гі лёў скіх прад пры ем стваў. 53-га до вы кі роў ца 
быў за тры ма ны ў не цвя ро зым ста не за ру лём 
сва іх «жы гу лёў» на Пуш кін скім пра спек це аб лас-
но га цэнт ра. У яго вы ды ху пад час ме ды цын ска га 
агля ду бы ло за фік са ва на 1,2 пра мі ле ал ка го лю. 
Па ру шаль нік па ка ра ны штра фам у па ме ры 13 
міль ё наў руб лёў і па збаў ле ны пра ва кі ра ван ня 
транс парт ны мі срод ка мі на пра ця гу трох га доў. 
Гра мад скае гань ба ван не так са ма ме ла пос пех. 

Да рос лы муж чы на ад чу ваў ся бе вель мі ня ём ка.
Су пра цоў ні кі ДАІ пра вя лі пра фі лак тыч ныя гу-

тар кі на тэ му вы ка нан ня па тра ба ван няў ПДР і 
ад каз нас ці за кі ра ван не транс парт ным срод кам 
у не цвя ро зым ста не. Да рэ чы, сё ле та ў Ма гі лё ве 
за тры ма на ўжо больш за 120 ча ла век, якія се лі 
за руль у п'я ным вы гля дзе. Пры чым 5 з іх зра бі ла 
гэ та паў тор на на пра ця гу го да.

Як па ве да міў на чаль нік між ра ён на га аддзе ла 
ДАІ УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ма рат Чу-
ма коў, «пра пра цоў ка» не дыс цып лі на ва ных ва-
дзі це ляў па мес цы пра цы мае, як пра ві ла, доб ры 
вы нік. Лю дзі па чы на юць ра зу мець, што гэ та не 
пус тыя сло вы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

З ВЫ ЕЗ ДАМ ПА МЕС ЦЫ ПРА ЦЫ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ», г. Минск, ул. М. Богдановича, 129

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2014 г. млн руб.

Наименование показателя
Код 

строки
На

01.01.2014 г.
На 

01.01.2013 г.

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 59 651 46 443
Нематериальные активы 120 2 4
Доходные вложения в материальные активы 130 4 307 -
Вложения в долгосрочные активы 140 5 2 281
Долгосрочные финансовые вложения 150 218 218
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - 418
Прочие долгосрочные активы 180 111
ИТОГО по разделу I 190 64 183 49 475
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 6 987 19 836
Расходы будущих периодов 230 302 377
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 56 607

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 59 865 36 899
Денежные средства и их эквиваленты 270 254 21
Прочие краткосрочные активы 280 55 1 644
ИТОГО по разделу II 290 67 519 59 384
БАЛАНС 300 131 702 108 859
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд 410 9 000 9 000 
Резервный капитал 440 1 530 1 530
Добавочный капитал 450 58 673 36 118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 4 270 3 728
ИТОГО по разделу III 490 73 473 50 376
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 2 672
Доходы будущих периодов 540 - 79
ИТОГО по разделу IV 590 - 2 751
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 3 752
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 45 021 51 830
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 32 700 31 785
по авансам полученным 632 1 651 4 414
по налогам и сборам 633 4 808 5 890
по социальному страхованию и обеспечению 634 1 127 930
по оплате труда 635 3 782 3 303
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 685 102
прочим кредиторам 638 268 5 406
Доходы будущих периодов 650 1 997 50
Резервы предстоящих платежей 660 100 
Прочие краткосрочные обязательства 670 11 211 -
ИТОГО по разделу V 690 58 229 55 732
БАЛАНС 700 131 702 108 859

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ млн руб.

Наименование показателей
Код 

строки

За январь- 
декабрь 

2013

За январь- 
декабрь 

2012

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 116 242 82 514
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 96 753 63 327

Валовая прибыль (010-020) 030 19 489 19 187
Управленческие расходы 040 17 374 16 109
Расходы на реализацию 050 29
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

060 2 115 3 049

Прочие доходы по текущей деятельности 070 3 358 2 719
Прочие расходы по текущей деятельности 080 7 483 3 007
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (2 010) 2 761
Доходы по инвестиционной деятельности 100 4 556 5 838
Расходы по инвестиционной деятельности 110 1 010 2 855
Доходы по финансовой деятельности 120 366 127
Расходы по финансовой деятельности 130 694 3 770
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 

150 3218 (660) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) 160 1 208 2 101
Налог на прибыль 170 950 442
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 12 6

Чистая прибыль (убыток) 210 246 1 653
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 34 736 10 023

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230 (4 025) (2 851)

Совокупная прибыль (убыток) 240 30 957 8 825

Количество акционеров – всего 1131, в т.ч. юридических лиц – 6, физических лиц – 1125.
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде – 840 млн рублей.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) – 2800 рублей.
Обеспеченность акции имуществом общества – 245 тыс. руб.
Количество простых акций, находящихся на балансе общества – нет.
Среднесписочная численность работающих (человек) – 582. 
Основной вид деятельности – строительно-монтажные работы.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался бухгал-
терский баланс за отчетный год – 28 марта 2014 г.

Генеральный директор Черненков В.В.

Главный бухгалтер Дашкевич Е.В.

УНП 100364117

Аудиторское заключение
По мнению аудиторской организации РУП «Служба ведомственного контроля при Мини-
стерстве архитектуры и строительства РБ» бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО 
«Стройтрест № 35», сформированная в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех суще-
ственных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Стройтрест № 35» на 1 января 
2014 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Руководитель  В.М. Крупинский

Главный бухгалтер  М.В. Шабловская

Открытое акционерное общество «Стройтрест № 35»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2013 год

УНП 100289278

млн руб.

АКТИВ
Код 

строки
На 

31.12.13 г.
На 

31.12.12 г.

I. Долгосрочные активы
Основные средства 110 69 040 52 322
Нематериальные активы 120 5 6
Вложения 
в долгосрочные активы

140 15 211 11 783

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность

170 173 181

Итого по разделу I 190 84 429 64 292
II. Краткосрочные активы
Запасы 210 44 492 30 219
Расходы 
будущих периодов

230 479 1 055

Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным товарам, 
работам, услугам

240 3 5

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность

250 112 654 69 359

Денежные средства 270 25 605 14 386
Прочие 
краткосрочные активы

280 1 10

Итого по разделу II 290 183 234 115 034
Баланс 300 267 663 179 326

ПАССИВ
Код 

строки
На 

31.12.13 г.
На 

31.12.12 г.

III. Собственный капитал
Уставный капитал 410 54 54
Резервный капитал 440 384 384
Добавочный 
капитал

450 83 597 64 683

Нераспределенная 
прибыль

460 23 319 9 152

Итого по разделу III 490 107 354 74 273

IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV 590

V. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные 
кредиты и займы

610 1 610 2 338

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность

630 158 697 102 630

Обязательства, 
предназначенные 
для реализации

640 85

Доходы будущих 
периодов

650 2

Итого по разделу V 690 160 309 105 053

Баланс 700 267 663 179 326

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2013 года

За январь-
декабрь 

2012 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 550322 395082
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 (464906) (334219)

Валовая прибыль 030 85416 60863
Управленческие расходы 040 (51503) (35091)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

060 33913 25772

Прочие доходы по текущей деятельности 070 22865 22987
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (28518) (26339)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 28260 22420
Доходы по инвестиционной деятельности 100 1793 1019
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (17)
Доходы по финансовой деятельности 120 0 0
Расходы по финансовой деятельности 130 (1157) (726)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности

150 636 276

Прибыль (убыток) до налогообложения 160 28896 22696
Налог на прибыль 170 (6583) (4629)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (28) (20)
Чистая прибыль (убыток) 210 22285 18047
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль

220 11655 14252

Совокупная прибыль (убыток) 240 33940 32299
Количество акционеров — всего 359 лиц (в т.ч. юридических лиц — 1; физических лиц — 358).
Обеспеченность акции имуществом общества — 198,4 тыс. руб.


