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Зо ны ахо пу «Парк рай та» не пе ра ся ка-

юц ца з ты мі, дзе пра цу юць эва ку а та ры. 

Да рэ чы, пры іх вы ба ры ўліч ва ец ца су куп-

насць мност ва фак та раў: транс парт ная 

аб ста ноў ка, ар га ні за цыя да рож на га ру ху 

і на ват на яў насць да зво ле ных мес цаў 

для пар коў кі ў не па срэд най да сяж нас-

ці. У Мін ску, на прык лад, ад ной з та кіх 

зон ста ла тэ ры то рыя ка ля Ка ма роў ска га 

рын ку — мес ца пры цяг нен ня ты сяч ма-

шын. Па блі зу зна хо дзяц ца плат ныя пар-

коў кі, ад нак кі роў цы кі да юць аў та ма бі лі 

ў не  пры зна ча ных для гэ та га мес цах, 

не зва жа ю чы на тое, што гэ та ства рае 

не бяс печ ную сі ту а цыю пры пе ра хо дзе 

пе ша ход на га пе ра хо да, мо жа за мі наць 

пра ез ду па жар най ма шы ны або хут кай 

да па мо гі, не ка жу чы ўжо пра тое, што 

ста но віц ца пры чы най уз нік нен ня па ста-

ян ных за то раў на да ро зе ў час пік.

Пры бо ры па ча лі пры мя няць у са ка-

ві ку, два ме ся цы пай шло на тое, каб яе 

апра ба ваць. З кан ца мая з да па мо гай 

«Парк рай та» бы ло вы не се на больш за 

дзве ты ся чы па ста ноў, пры чым ка ля 75% 

з іх прый шло ся на ста лі цу. Усе вы пад-

кі пад вяр га юц ца піль на му ана лі зу. Так, 

адзін і той жа аў та ма біль быў за фік са-

ва ны сіс тэ май 12 ра зоў. Ака за ла ся, што 

яго ўла даль нік пра цуе не па да лёк і пры-

вык па кі даць аў та ма біль на ад ным і тым 

жа мес цы. Пас ля аса біс тай раз мо вы з 

су пра цоў ні ка мі ДАІ ён па абя цаў знай сці 

ін шы ва ры янт пар коў кі і рас ка заць пра 

не аб ход насць зра біць тое ж са мае сва ім 

ка ле гам. У па доб ных вы пад ках пра фі-

лак тыч ныя гу тар кі бу дуць пры мя няц ца 

аба вяз ко ва.

Су пра цоў ні кі ДАІ ўскла да юць на но вы 

пры бор вя лі кія спа дзя ван ні. Тым больш 

што ён пра цуе па па доб ным прын цы пе 

з сіс тэ май аў та ма тыч най фік са цыі па-

ру шэн няў хут кас на га рэ жы му, якая пра-

яві ла ся бе з най леп ша га бо ку. Сіс тэ му 

па ча лі ўка ра няць у 2012-м. І ка лі за год 

да гэ та га коль касць ава рый, якія ад бы-

лі ся з пры чы ны пе ра вы шэн ня хут ка сці, 

скла ла 1045, то да 2017 го да іх коль касць 

зні зі ла ся да 397.

Да рэ чы, маг чы мас ці «Парк рай та» 

знач на шы рэй шыя, чым толь кі фік са цыя 

па ру шэн няў пра ві лаў ста ян кі і пар коў кі 

транс парт ных срод каў. Такім чынам, пры 

ўста ноў цы ад па вед на га пра грам на га за-

бес пя чэн ня яна мо жа фік са ваць пра езд 

на за ба ра няль ны сіг нал свят ла фо ра, 

пе ра ся чэн не су цэль най лі ніі раз мет кі, 

ана лі за ваць ну мар ныя зна кі і рэ ага ваць 

на тыя аў та ма бі лі, якія лі чац ца ва ўго не. 

Ка лі на він ка ся бе доб ра за рэ ка мен дуе, у 

перс пек ты ве дыя па зон яе дзе ян ня бу дзе 

па шы рац ца.

А па куль праб ле май ня пра віль най 

пар коў кі пра цяг ва юць зай мац ца аса біс та 

су пра цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі. Так, ін-

спек та ры ДАІ ра зам з Мін скім га рад скім 

ка мі тэ там пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя і спе цы я ліс та-

мі ра ён ных ад мі ніст ра цый пра вод зяць 

ак цыю «Я пар ку ю ся, як...», што ста ла

ўжо тра ды цый най. Заўт ра, напры кла д, 

імі бу дзе пра ве ра на два ро вая тэ ры то-

рыя па ста ліч най ву лі цы За ла тая Гор ка. 

Ма шы ны са мых злос ных па ру шаль ні каў 

пра ві лаў пар коў кі бу дуць эва ку і ра ва ны. 

На роў ні з вы яў лен нем фак таў ста ян кі 

аў та транс пар ту на зя лё ных зо нах ся род 

асноў ных за дач — вы пра цоў ка кан крэт-

ных пра па ноў па раз груз цы два ро вай 

тэ ры то рыі ад ма шын.

А па куль праб ле май ня пра віль най 

пар коў кі пра цяг ва юць зай мац ца аса біс-

та су пра цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі. Так, 

ін спек та ры ДАІ ра зам з Мін скім га рад скім 

ка мі тэ там пры род ных рэ су раў і ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя і спе цы я ліс та мі ра-

ён ных ад мі ніст ра цый пра вод зяць ак цыю 

«Я пар ку ю ся, як...», што ста ла ўжо тра-

ды цый най. Заўт ра, на прык лад, імі бу дзе 

пра ве ра на два ро вая тэ ры то рыя па ста-

ліч най ву лі цы За ла тая Гор ка. Ма шы ны 

са мых злос ных па ру шаль ні каў пра ві лаў 

пар коў кі бу дуць эва ку і ра ва ны. На роў ні 

з вы яў лен нем фак таў ста ян кі аў та транс-

пар ту на зя лё ных зо нах ся род асноў ных 

за дач — вы пра цоў ка кан крэт ных пра па-

ноў па раз груз цы два ро вай тэ ры то рыі ад 

ма шын.

Да р'я КАС КО.

ПАР КОЎ КА 
ПА ПРА ВІ ЛАХ
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Решение Общего собрания 
участников Общества 
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ИЗМЕНЕНИЯ

в Проспект эмиссии жилищных 
облигаций второго, пятого 
и шестого выпусков Общества 
с ограниченной ответственностью 
«ДЕКО-ПЛАСТ»

Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

«.11. Сведения об исполнительном органе эмитента 

Директор эмитента – Ставер Сергей Петрович (приказ о вступлении 
в должность от 1 июня 2018 г. № 21-к).

Занимаемые должности вне органов управления эмитента в настоящее 
время:

первый заместитель директора ООО «ТАПАС ПЛЮС»

Доли в уставном фонде Эмитента, а также в его дочерних и зависимых 
хозяйственных обществах не имеет.».

Директор ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»  С. П. Ставер

Главный бухгалтер 

ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» И. А. Голубь

УНП 600422579

УТВЕРЖДЕНО 

Решение Общего собрания участ-
ников Общества с ограниченной 
ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» 

4 июля 2018 г. № б/н

ИЗМЕНЕНИЯ

в Проспект эмиссии жилищных 
облигаций восьмого – десятого, 
двенадцатого и тринадцатого 
выпусков Общества с ограниченной 
ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ»

Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«11.12. Сведения об исполнительном органе эмитента 

Директор эмитента – Ставер Сергей Петрович (приказ о вступлении 
в должность от 1 июня 2018 г. № 21-к).

Занимаемые должности вне органов управления эмитента в настоящее 
время:

Первый заместитель директора ООО «ТАПАС ПЛЮС»

Доли в уставном фонде Эмитента, а также в его дочерних и зависимых 
хозяйственных обществах не имеет.».

Пункт 1.19 изложить в следующей редакции:

«1.19 Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор эмитента – Ставер Сергей Петрович.

Главный бухгалтер Эмитента – Голубь Инна Александровна.».

Директор ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»  С. П. Ставер

Главный бухгалтер 

ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» И. А. Голубь

УНП 600422579

На слы хуНа слы ху  

ПАД МІНСК АМ ПРА ХО ДЗІ ЛІ 
СВІНГ-ВЕ ЧА РЫН КІ

У па сёл ку Ба раў ля ны Мінск ага ра ё на су пра цоў ні кі га-

лоў на га ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні 

ганд лю людзь мі МУС па ла жы лі ка нец дзей нас ці пад поль-

на га бар дэ ля. Апе ра цыя па яго лік ві да цыі пра хо дзі ла пры 

пад трым цы спец атра да хут ка га рэ ага ван ня МУС.

Па пя рэд не бы ло ўста ноў ле на, што з 2016 да 2018 го да двое 

не пра цу ю чых мін чан зды ма лі ка тэдж для пра вя дзен ня за ўзна га ро-

джан не за кры тых секс-ве ча ры нак. Клі ен таў шу ка лі ся род зна ё мых, 

праз аб' явы ў ін тэр нэ це, сац сет ках і ме сен джа рах. Па ін фар ма цыі 

МУС, кошт ува хо ду для муж чын скла даў ад 200 да 370 руб лёў, 

для па ры — 120 руб лёў. Прад стаў ні цы сла ба га по лу ўдзель ні ча лі 

ў «ме ра пры ем стве» бяс плат на. У да лей шым па ста ян ным чле нам 

клу ба да ва лі ся зніж кі. Гро шы на вед валь ні кі пе ра во дзі лі на карт ку, 

ма біль ны тэ ле фон або пе ра да ва лі аса біс та ар га ні за та рам.

Акра мя вы пад ко вых удзель ні каў, на ве ча рын ках пры сут ні ча лі 

пра сты тут кі, вя ду чыя тэ ма тыч ных кон кур саў, бар ме ны і ін шыя 

прад стаў ні кі аб слу го ва га пер са на лу, па слу гі якіх ува хо дзі лі ў 

кошт на вед ван ня. Так са ма ў апла ту ўклю чаў ся ал ка голь, ежа, 

ка ры стан не са ўнай і ба сей нам.

На мо мант спец апе ра цыі ў ка тэ джы зна хо дзі лі ся 34 муж чы ны 

і 18 дзяў чат, ся род якіх бы лі ся мей ныя па ры і сту дэн ты. Уз рост 

удзель ні каў вар' і ра ваў ся ад 20 да 45 га доў.

У да чы нен ні да ар га ні за та раў пад поль на га бар дэ ля 1979 і 

1987 га доў на ра джэн ня Мін скім РАСК за ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва за ар га ні за цыю і (або) вы ка ры стан не за няц ця пра сты ту-

цы яй або ства рэн не ўмоў для за няц ця пра сты ту цы яй.

За раз пра вод зяц ца да лей шыя след чыя дзе ян ні і апе ра тыў на-вы-

шу ко выя ме ра пры ем ствы, скі ра ва ныя на ўста наў лен не ўсіх аб ста він 

і да дат ко вых фак таў су праць праў най дзей нас ці па да зра ва ных.

У МУС ад зна чы лі, у Бе ла ру сі па доб ныя «ме ра пры ем ствы» 

ста лі на бі раць аба ро ты. Ёсць ін фар ма цыя, што роз ныя свінг-

ве ча рын кі з эле мен та мі БДСМ, тэ ма тыч ны мі рас пус ны мі кон-

кур са мі, удзе лам прад стаў ні коў не тра ды цый ных сек су аль ных 

по гля даў маг лі ар га ні зоў вац ца ў мно гіх рэ гі ё нах кра і ны. Гэ тыя 

звест кі пра вя ра юц ца пра ва ахоў ні ка мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Спра вы су до выяСпра вы су до выя  

МЕНШ АСУ ДЖА НЫХ, 
БОЛЬШ АД МОЎ 

У ІС КАХ
Вы трым лі ван не прэ зумп цыі доб ра сум лен нас-

ці, апе ля цый нае аб скар джан не, уз мац нен не 

жорст кас ці па тра ба ван няў да су до ва га кор-

пу са і ін шыя зме ны ад бы лі ся сё ле та ў ра бо це 

су доў агуль най юрыс дык цыі. Пра вы ні кі паў-

га да вой ра бо ты рас ка заў Ва ле рый КА ЛІН КО-

ВІЧ, пер шы на мес нік стар шы ні Вяр хоў на га 

Су да Бе ла ру сі.

За паў го да сё ле та асу джа на больш за 20 ты сяч 

асоб, а апраў да на 43 ча ла ве кі. Лі да ра мі ў спі се пра-

ва па ру шэн няў, як і ра ней, за ста юц ца кра дзя жы ма ё-

мас ці і ўхі лен не баць коў ад утры ман ня дзя цей ці па-

крыц ця рас хо даў дзяр жа вы па до гля дзе ма лых. Пры 

гэ тым у па раў на нні з пер шым паў год дзем 2017-га 

за та кі ж пе ры яд сё ле та кры ху зні зі ла ся коль касць 

кры мі наль ных, эка на міч ных спраў і спрэ чак, а так-

са ма спраў аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, 

якія па сту пі лі для раз гля ду.

Ва ле рый Ка лін ко віч за свед чыў, што змян шэн не 

коль кас ці асу джа ных — ла гіч ны вы нік пас ля доў на-

га ска ра чэн ня ў апош нія га ды лі ку за рэ гіст ра ва ных 

зла чын стваў. Ра зам з тым па мен ша ла і тых, ка го 

па зба ві лі во лі.

Сё ле та ў дзей нас ці эка на міч на га пра ва суд дзя 

прак тыч на рэа лі за ва ны па ла жэн ні Дэ крэ та Прэ зі-

дэн та № 7 «Аб раз віц ці прад пры маль ніц тва», ся род 

якіх вы трым лі ван не прын цы пу прэ зумп цыі доб ра-

сум лен нас ці суб' ек таў гас па да ран ня, ка рэк ці роў ка 

па ды хо даў да суб сі ды яр най ад каз нас ці і ска ра чэн не 

сфе ры пры мя нен ня мер ад мі ніст ра цый най ад каз-

нас ці ў эка но мі цы, пад крэс ліў ён.

Згод на з дэ крэ там, ця пер за сна валь ні кі і служ-

бо выя асо бы суб' ек таў гас па да ран ня, якія ста лі 

банк ру та мі, ад каз ва юць за эка на міч ную не пла це-

жаз доль насць толь кі та ды, ка лі яна бы ла вы клі ка на 

на ўмыс ны мі дзе ян ня мі гэ тых асоб. Праз та кія зме-

ны ў па раў на нні з та кім жа мі ну ла год нім пе ры я дам 

коль касць ад моў су доў у за да валь нен ні іс каў па 

гэ тай ка тэ го рыі спраў уз рас ла ў сем ра зоў і ў тры 

ра зы па вя лі чы ла ся ліч ба спраў, якія суд дзі па кі ну лі 

без раз гля ду. Ад моў ле на ў іс ках у 65,7 % спраў, без 

раз гля ду за ста лі ся 16,4 %.

Як і ра ней, у су дах агуль най юрыс дык цыі пра цяг-

ва юць пра во дзіць ме ра пры ем ствы па па ляп шэн ні 

агуль най ар га ні за цыі ра бо ты су доў, ства рэн ні на-

леж ных умоў для ар га ні за цыі пра ва суд дзя і за бес-

пя чэн ня ба кам пра ва на су до вую аба ро ну.

— Пры ма юц ца ме ры па па пя рэ джан ні фак таў 

су до вай ця га ні ны, ка лі асоб ныя спра вы пра цяг ва-

юц ца доў га без іс тот ных пад стаў. А так са ма па за-

бес пя чэн ні вы ка нан ня суд дзя мі і ін шы мі ра бот ні ка мі 

су до ва га апа ра ту па тра ба ван няў, якія сён ня прад' яў-

ля юц ца да па во дзін, ла ду жыц ця і вы ка нан ня служ-

бо вых аба вяз каў у су до вай сіс тэ ме, — пад крэс ліў 

пер шы на мес нік стар шы ні Вяр хоў на га Су да.

Ён да даў, што па тра ба ван ні да кан ды да таў у су-

пра цоў ні кі су до ва га кор пу са так са ма ро бяц ца больш 

жорст кі мі ў пла не агуль най пра ва вой пад рых тоў кі і 

аса біс тых ма раль ных і дзе ла вых якас цяў:

— На зна чэн ню на па са ду суд дзі, хай са бе гэ та 

бу дзе і вель мі та ле на ві ты юрыст, па він на з гэ та га 

паў год дзя па пя рэд ні чаць пра цяг лая ста жы роў ка ў 

ад ным з су доў, па вы ні ках якой і бу дзе пры мац ца 

кан чат ко вае ра шэн не.

Сур' ёз на рых та ва лі ся су ды і да ўступ лен ня ў сі лу 

за ко на (но вая рэ дак цыя за пра ца ва ла з 23 лі пе ня), якім 

мер ка ва ла ся ўнес ці зме ны і да паў нен ні ў Гра ма дзян скі 

пра цэ су аль ны ко дэкс. У пры ват нас ці, што да ты чыц ца 

пе ра хо ду да апе ля цый на га па рад ку аб скар джан ня 

су до вых па ста ноў па гра ма дзян скіх спра вах.

— У аб ноў ле най рэ дак цыі за кон ства рае ўсе 

ўмо вы, каб кан чат ко выя ра шэн ні па гра ма дзян скіх 

спрэч ках у вы пад ку аб скар джан ня ра шэн няў су доў 

пер шай ін стан цыі пры ма лі ся ў апе ля цыі без паў тор-

ных су до вых раз бо раў і шмат лі кіх вы клі каў ба коў і 

све дак, — рас тлу ма чыў Ва ле рый Ка лін ко віч. — У 

той жа час за кон за клі ка ны за ма ца ваць спа бор ны 

па ча так гра ма дзян ска га пра цэ су, дыс цып лі на ваць 

ця жэб ныя ба кі і зра біць пра цэ су аль на ня вы гад най 

так ты ку за цяг ван ня раз бо ру праз ня да чу ці ўтой-

ван не до ка заў ад су да пер шай ін стан цыі. Ця пер 

гэ та не па збеж на бу дзе вес ці да прой гры шу су до-

вай спрэч кі.

Су ды так са ма пра цяг ва юць вы ву чаць маг чы мас-

ці ўні фі ка цыі па ла жэн няў гра ма дзян ска га і гас па-

дар ча га пра цэ су для рас пра цоў кі ў вы ні ку адзі на га 

Гра ма дзян ска га пра цэ су аль на га ко дэк са. Каб быў 

прак тыч ны вы нік, спат рэ біц ца яшчэ час.

Іры на СІ ДА РОК




