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— Ска ра чэн не коль кас ці пра ве-
рак для біз не су — на коль кі свое ча-
со вая ме ра?

— Яна на ват кры ху за поз не ная. 
Па-пер шае, вя до ма, што ра шэн ні ў 
дзяр жа ве пры ма юц ца ў ад па вед нас ці 
з Пра гра май са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця кра і ны на 2016—2020 га ды. 
Ад па вед на быў рас пра ца ва ны комп-
лекс мер па яе рэа лі за цыі, у якім на 
ад ным з пер шых мес цаў ста іць раз ня-
во лен не дзе ла вой ак тыў нас ці і ўзмац-
нен не пад трым кі прад пры маль ніц тва.

Па-дру гое, трэ ба цвя ро за ра зу мець, 
у якіх эка на міч ных умо вах цяпер зна хо-
дзіц ца кра і на. На ша эка но мі ка на фо-
не па дзен ня кош таў на наф ту, ін шых 
знеш ніх фак та раў стаг ні руе ў апош нія 
га ды. У 2015 го дзе па дзен не ВУП скла-
ла 3,9%, у мі ну лым го дзе — мі нус 2,6%. 
У гэ тым го дзе ўжо на зі ра юц ца пры кме-
ты ажыў лен ня, але ўсё ад но сі ту а цыя 
па куль не ідэа льная. Ка лі ўлі чыць усе 
гэ тыя фак та ры, то сён ня ёсць не аб ход-
насць пад трым кі прад пры маль ніц тва, 
каб лю дзі са мі аб са бе па кла па ці лі ся 
і за ня лі ся біз не сам. А для гэ та га ім не 
трэ ба пе ра шка джаць, а на ад ва рот, 
вар та ака заць па сіль нае са дзей ні чан-
не. Ча ла ве ку, які са праў ды мае жа дан-
не зла дзіць штось ці сваё, не па трэб ны 
спе цы яль ныя ўмо вы, да дат ко выя пло-
шчы. Ка лі ён не па ру шае за ка на даў-
ства, га лоў нае — не пе ра шка джаць 
пра яў ляць іні цы я ты ву.

— Па ўлас ным во пы це, ці час та 
вас на вед ва юць з пра вер ка мі? І што 
мо жа це ска заць аб ін шых біз нес-
ме нах?

— У нас за апош ні час бы ла ад на 
па за пла на вая пра вер ка. І тое яна да-

ты чы ла ся вуз ка спе цы я лі за ва ных рэ-
чаў, якія ма юць да чы нен не да пра мыс-
ло вай бяс пе кі. Дзесь ці ад быў ся та ко га 
пла ну ін цы дэнт, і та му вы ра шы лі ўсіх 
пра ве рыць. Але та кая пра вер ка — не 
ў па ка ран не, а ў да па мо гу. Час цей за 
ўсё ад на вед ван няў кант роль ных ор га-
наў і праз мер ных па тра ба ван няў цер-
пяць ган даль, гра мад скае хар ча ван не 
і сфе ра па слуг.

Для ганд лю гэ та час тыя пра вер кі 
ганд лё вых ін спек цый. Вя до ма, што на 
пра ця гу іх вы свят ля ла ся, што на пры-
лаў ках пра тэр мі на ва ныя та ва ры. Але 
ці пра вя ра ю чыя па він ны гэ та вы свят-
ляць? Тыя, хто пра дае та кія та ва ры, 
са мі ры зы ку юць. Су поль насць спа жы-
валь ні каў са ма па він на рэ гу ля ваць гэ-
тае пы тан не: ка лі ад ной чы на бу дзеш 
са пса ва ны пра дукт, ня ўжо дру гі раз 
пой дзеш у тую ж кра му?

У сфе ры гра мад ска га хар ча ван ня 
так са ма ад бы ва юц ца пра вер кі, але яна 
больш па ку туе ад шмат лі кіх па тра ба-
ван няў. На прык лад, са мыя леп шыя 
су свет ныя рэ ста ра ны, з тры ма зор ка-
мі Міш лен, на бы ва юць са мыя све жыя 
пра дук ты на рын ку без на клад ных і 
дэк ла ра цый. У вы ні ку атрым лі ва ец ца 
вы са ка я кас ны пра дукт. У нас жа аба-
вяз ко ва му сіць быць да ку мент аб па-
хо джан ні пра дук таў. Але ўя вім, што я 
вы ра шыў вы рошч ваць буль бу. Зям лю 
маю, по ле за са дзіў, вы ка паў яе, па ла-
жыў у ма шы ну, ад вёз на ры нак, стаў 
пра да ваць. Пра якія на клад ныя мо жа 
іс ці га вор ка? На рын ку з ма ёй ма шы ны 
рэ ста ран на быў са мы све жы пра дукт. 
Што тут не за кон на га?

Жыц цё па ка за ла, што коль касць 
пра ве рак не па ляп шае якасці кан чат-

ко ва га пра дук ту і сэр ві су. Ка лі б так 
бы ло, мы б па ста ві лі пра вя ра ю ча га 
над кож ным прад пры маль ні кам. Але 
якасць вы мя ра ец ца да лё ка не гэ ты мі 
па ра мет ра мі...

— А што на конт сфе ры па слуг?
— Да вай це возь мем жыц цё вы прык-

лад. Ка лі вы ро бі це ма ні кюр у сяб роў кі, 
пры хо дзі це да яе да до му, ве дай це, што 
яна з'яў ля ец ца па ру шаль ні цай за ко на. 
На ступ ны раз вы мо жа це прый сці да яе 
з мі лі цы яй і пад атко вай ін спек цы яй.

У кра са ві ку мі ну ла га го да вый шаў 
СТБ1266-2016 «Па слу гі бы та выя. Па-
слу гі цы руль няў. Агуль ныя тэх ніч ныя 
па тра ба ван ні», а так са ма пра цу юць 
«Гі гі е ніч ныя па тра ба ван ні да ўлад ка-
ван ня, аб ста ля ван ня і ўтры ман ня цы-
руль няў», у якіх пра пі са на, што па слу га 
ма ні кю ру, пе ды кю ру ці стрыж кі мо жа 
быць ака за на ці ста цы я нар на ў са ло-
не, ці на вы е здзе (зна чыць, спе цы я ліст 
пры яз джае да вас да до му). А атрым-
лі ва ец ца на ад ва рот, вы едзе це да яе. 
Тым больш, ка лі сяб роў ка не су пра-
цоў нік са ло на, аказ ваць па слу гу яна 
не мае пра ва. З-за гэ та га, каб пра ца-
ваць ле галь на, не ка то рыя фік тыў на 
ўлад коў ва юц ца ў са лон пры га жос ці, а 
пас ля са мі кам пен су юць атры ма ную 
зар пла ту. А што бы ло б дрэн на га, ка-
лі б жан чы на афор мі ла ся як ін ды ві ду-
аль ны прад пры маль нік і пры ма ла клі-
ен таў до ма, вы плач ва ла па да ткі? Та кім 
чы нам нас як спа жыў цоў аб ме жа ва лі ў 
спо са бах атры ман ня па слу гі. Дзе ля ча-
го? Гэ та не зро біць на ша жыц цё больш 
бяс печ ным і зруч ным.

— Праб ле му акрэс лі лі. Як пра па-
ну е це яе вы ра шаць?

— Для ак ты ві за цыі на сель ніц тва 
да прад пры маль ніц кай дзей нас ці па-
тра бу ец ца, перш за ўсё, ска ра чэн не 
ад мі ніст ра цый ных бар' е раў як пад час 
ства рэн ня но вых прад пры ем стваў, так 
і пад час іх дзей нас ці, а так са ма ска ра-
чэн не кант роль на-пра ве рач ных ме ра-
пры ем стваў. За тым — упа рад ка ван не 
мер ад каз нас ці і па шы рэн не пры мя-
нен ня та кой ме ры, як па пя рэ джан не, 
асаб лі ва ка лі ўчын кі суб' ек та не вы клі-
ка лі ўрон для дзяр жа вы і гра мад ства. 
На што ад ра зу ча ла ве ка ка раць?

У мя не бы ло не каль кі пра па ноў, 
але, у прын цы пе, той па кет да ку мен таў 
аб раз ня во лен ні прад пры маль ніц кай 
іні цы я ты вы, які ця пер прад стаў ле ны 
на гра мад скае аб мер ка ван не на сай-
це www.pravo.by, улі чыў тым ці ін шым 
чы нам кож ную з іх. Ча ка ем, што гэ тыя 
зме ны ў хут кім ча се ста нуць част кай 
на шай што дзён най рэ ча іс нас ці.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by
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Прэ мія на Дзень 
Па рыж скай ка му ны

Ка лі да во дзіц ца чы таць ма тэ ры я лы пра вер кі 
аб зло ўжы ван нях асоб ных кі раў ні коў, між во лі 
ўспа мі на юц ца сло вы ста ра жыт на га паэ та Фе аг ні да 
пра тое, што пе ра сыць на ра джае на хаб насць, 
ка лі ча ла ве ку дрэн на му вы па дае на до лю шчас це 
і ка лі ча ла век гэ ты не ва ло дае цвя ро зым ро зу мам. 
Так мож на ска заць пра лю дзей, якія стра ці лі ўсе 
ма раль ныя бар' е ры, згу бі лі сум лен не і со рам, і толь кі 
бра лі і бра лі, і ўсё ім бы ло ма ла.

Спе цы я ліс ты Пін ска га між ра ён на га ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Брэсц кай воб лас ці пра ве ры лі фі нан са ва-гас па дар-
чую дзей насць прад пры ем ства «УКС го ра да Пін ска» і, што 
на зы ва ец ца, за га ла ву ўзя лі ся. На шля ху да аба га чэн ня тут 
не зва жа лі ні на за ко ны, ні на нор мы па во дзін. Гэ та ў Пін ску, 
дзе вель мі цяж ка з ра бо тай, дзе мно гія і мно гія лю дзі га то-
выя пра ца ваць за 200 руб лёў у ме сяц, і гра дус гра мад скай 
на пру жа нас ці да во лі вы со кі, не за кон ныя вы пла ты за ра бот най 
пла ты ў ка лек ты ве скла лі 95 707 руб лёў, а аса біс та кі раў ні-
ку — 33 651.

Сіс тэ ма бы ла рас пра ца ва ная аля Астап Бэн дэр. Гро шы 
ра бі лі ся з па вет ра. Так, у ад па вед нас ці з кант рак там, ды рэк-
та ру што ме сяц вы плач ва ла ся прэ мія за вы ка нан не за дан няў 
па ўвод зе жы лых да моў у нар ма тыў ныя тэр мі ны бу даў ніц тва 
ў па ме ры 40 пра цэн таў акла ду. Пас ля зда чы до ма ў экс плу-
а та цыю ды рэк тар зноў атрым лі ваў прэ мію па вод ле за га ду, 
які сам і ад да ваў. У кан цы квар та ла яшчэ раз на ліч ва ла ся 
прэ мія за ўвод жыл ля. Та кім чы нам, за вы ка нан не тэр мі ну 
бу даў ніц тва ад на го і та го ж до ма кі раў нік атрым лі ваў прэ мію 
трой чы. Вось дзе, у тым лі ку, ха ва ец ца кошт квад рат ных 
мет раў для на ва сё ла.

Ды прэ мія вы твор чая — гэ та ад но, ды рэк тар не са ро меў ся 
вы піс ваць са бе і ма тэ ры яль ную да па мо гу. Яна скла ла за год 
3897 руб лёў. А яшчэ бы ва лі прэ міі на свя ты. Не за бы ваў ся 
пра ся бе кі раў нік на Но вы год, Дзень аба рон цаў Ай чы ны, а 
так са ма ў дні Не за леж нас ці і Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. Ну, 
у Дзень бу даў ні ка — гэ та свя тое. І ка лі прад пры маль ны ды-
рэк тар не вы пі саў са бе знач ную су му на Дзень Па рыж скай 
ка му ны, то толь кі та му, што не знаў, ка лі ад зна ча ец ца гэ ты 
дзень. Ме на ві та та кое склад ва ец ца ўра жан не. У дзень Пе-
ра мо гі ён ся бе за ах во ціць не са ро меў ся, хоць гэ та мож на 
рас ца ніць як асаб лі вы цы нізм. Ды што там! За ўсе гэ тыя дні 
ён атры маў 8000 руб лёў. Ця пер ма ла які пін чук атрым лі вае 
столь кі зар пла ты за год, ды і ў ста лі цы да лё ка не кож ны 
пра цаў нік.

Ну, апе тыт, як вя до ма, пры хо дзіць пад час яды. І пін ска му 
кі раў ні ку з та кі мі да хо да мі ўсё роў на ка та стра фіч на не ха-
па ла. На спа жы вец кія па трэ бы «бед на му» ды рэк та ру сваё 
ж прад пры ем ства вы да ла бес пра цэнт ную па зы ку ў па ме-
ры 68 000 руб лёў. І ўжо зу сім вы гля дае дро бяз зю, што за 
гэ ту апе ра цыю са мо прад пры ем ства за пла ці ла па да ход ны 
па да так (8,15 тыс. руб.), а так са ма кам пен са ва ла па слу гі 
бан ка (1,35 тыс. руб.). Не як ня ём ка ўжо і га ва рыць, што на 
служ бо вы аў та ма біль ды рэк та ра за раз спіс ва лі 665 літ раў 
па лі ва, ка лі бак мо жа ўмяс ціць толь кі 70. А руч ку, каб пад-
піс ваць за га ды — ну не абы-якой жа гэ та ра біць — на бы лі 
за 370 руб лёў. Сціп лы та кі Раrkеr, — ну і што, што ні вод ная 
на стаў ні ца, хоць са бе з 40-га до вым ста жам, пен сію та кую 
не атры мае? Лю дзям па да ба ец ца жыць пры го жа. І хто ім 
мо жа за ба ра ніць?

А вось ці ка ва, ці маг лі за ба ра ніць ці не як па пя рэ дзіць без-
за кон не — вы шэй ста я чая ар га ні за цыя КУП «Брэсц кае аб лас-
ное УКС» ды ін шыя струк ту ры, якія ажыц цяў ля юць на гляд за 
бу даў ні чы мі ар га ні за цы я мі? Мо жа, яны пра гэ та ска жуць на 
су дзе аль бо рас тлу ма чаць гра мад скас ці?

Суд жа му сіць быць. Бо, як па ве да міў на мес нік на чаль-
ні ка ўпраў лен ня Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Брэсц кай воб-
лас ці Аляк сандр СКА ВЫШ, пас ля пра вер кі Пін ская між ра-
ён ная пра ку ра ту ра за вя ла кры мі наль ную спра ву ў да чы нен ні 
да бы ло га ды рэк та ра за кра дзеж у асаб лі ва буй ных па ме рах 
шля хам зло ўжы ван ня служ бо вы мі паў на моц тва мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. уасkеvісh@zvіаzdа.bу
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«Коль касць пра ве рак 
не па ляп шае якасці 

пра дук ту»
Больш за дзе ся ці год дзе та му пад Мінск ам 
бы ло ство ра на прад пры ем ства па 
вы ра бе апра цоў чых ма тэ ры я лаў. Ця пер 
яно — адзін з лі да раў на гэ тым рын ку 
ў на шай кра і не. Іні цы я та рам ства рэн ня 
вы твор час ці стаў Сяр гей НА ВІЦ КІ, 
ця пер — ге не раль ны ды рэк тар «Хен кель 
Баў тэх нік», па су мя шчаль ніц тве — 
на мес нік стар шы ні Са ве та па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь. Як ні хто, ён ве дае пра тое, 
як пра цу ец ца бе ла рус кім біз нес ме нам 
з ад моў на га і ста ноў ча га бо ку.
На мі ну лым тыд ні па кет 
нар ма тыў на-пра ва вых ак таў 
аб спра шчэн ні ўмоў для вя дзен ня 
біз не су быў вы не се ны на гра мад скае 

аб мер ка ван не. Ся род да ку мен таў ёсць і той, які рэ гу люе 
кант роль на-на гляд ную дзей насць. Ім пра ду гледж ва ец ца іс тот нае 
па мян шэн не коль кас ці пра ве рак. У пры ват нас ці, пла на выя на огул 
бу дуць ад ме не ны. Усё ас тат няе за ста нец ца ў вы гля дзе рэ ка мен да цый. 
Мы вы ра шы лі за пы таць у Сяр гея На віц ка га, як гэ та ме ра паў плы вае на 
прад пры маль ніц кае ася род дзе і чым ра ней пе ра шка джа лі па ста ян ныя 
на вед ван ні ін стан цый.

ИЗВЕЩЕНИЕ
№ 

лота
Вид аукциона, целевое назначение

Местоположение земельного участка, площадь, 
кадастровый номер

Условия и ограничения
Расходы по подготовке 

и изготовлению документации
Начальная цена, руб.

Сумма задатка, 
руб.

1
В частную собственность

для строительства и обслуживания жилого дома

д. Бор, У-12 Лепельского района, площадь 0,2496 га, 
кадастровый номер

222781701601000135

-водоохранная зона озера «Прудок»; 
-получение победителем в установленном порядке технической 

документации и разрешения на строительство
1133,28 1550,00 155,00

2
В частную собственность

для строительства и обслуживания жилого дома

д. Бор, У-13 Лепельского района, площадь 0,2458 га, 
кадастровый номер

222781701601000136

-водоохранная зона озера «Прудок»; 
-получение победителем в установленном порядке технической 

документации и разрешения на строительство
1133,28 1550,00 155,00

3
В частную собственность

для строительства и обслуживания жилого дома

д. Бор, У-14 Лепельского района, площадь 0,2432 га, 
кадастровый номер

222781701601000137

-водоохранная зона озера «Прудок»; 
-получение победителем в установленном порядке технической 

документации и разрешения на строительство
1133,28 1550,00 155,00

4
В частную собственность

для строительства и обслуживания жилого дома

д. Бор, У-15 Лепельского района, площадь 0,2484 га, 
кадастровый номер

222781701601000138

-водоохранная зона озера «Прудок»; 
-получение победителем в установленном порядке технической 

документации и разрешения на строительство
1133,28 1550,00 155,00

5
В частную собственность

для строительства и обслуживания жилого дома

д. Бор, У-16 Лепельского района, площадь 0,2483 га, 
кадастровый номер

222781701601000139

-водоохранная зона озера «Прудок»; 
-получение победителем в установленном порядке технической 

документации и разрешения на строительство
1133,28 1550,00 155,00

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ОРГАНИЗАТОР: КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

1. Аукцион состоится 19 мая 2017 года в 15.00 по адресу: Витебская область, 
Лепельский район, агрогородок Камень, улица Ленинградская, 25а.
2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным Постановле-
нием Совета Министров Республики от 26.03.2008 года №462.
3. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в торгах принимаются 
по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: агрогородок Камень, 
улица Ленинградская, 25а, Каменский сельский исполнительный комитет. Последний 
день приема заявлений: 16.05 2017 года до 17.00.
4. К участию допускаются граждане РБ, подавшие заявление установленной фор-
мы, внесшие задаток в размере 10% от начальной цены объекта аукциона в кассу 
Каменского сельисполкома.

5. Для участия в аукционе необходимо предоставить копию документа, содержащего 
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
Представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность, удосто-
веряющую личность, а также предъявить паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, и копии платежных документов, подтверждающих уплату залога.
6. Аукцион по лоту состоится при наличии не менее двух участников.
7. Оплата в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за 
земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам доку-
ментации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные 

в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставле-
нии победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
расходы на публикацию в средствах массовой информации.
8. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться 
с земельно-кадастровой документацией и земельным участком на местности.
9. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: 
строительство инженерных коммуникаций будет осуществлено в соответствии 
с проектно-сметной документацией.
10. Имеется возможность подключения к инженерным коммуникациям (электро-
снабжение, газоснабжение). 
Контактные телефоны: 8 (02132) 6-99-62; 8 (029) 713-99-41


