ПАРКОЎКА
ПА ПРАВІЛАХ

 Справы судовыя

МЕНШ АСУДЖАНЫХ,
БОЛЬШ АДМОЎ
У ІСКАХ
Вытрымліванне прэзумпцыі добрасумленнасці, апеляцыйнае абскарджанне, узмацненне
жорсткасці патрабаванняў да судовага корпуса і іншыя змены адбыліся сёлета ў рабоце
судоў агульнай юрысдыкцыі. Пра вынікі паўгадавой работы расказаў Валерый КАЛІНКОВІЧ, першы намеснік старшыні Вярхоўнага
Суда Беларусі.
За паўгода сёлета асуджана больш за 20 тысяч
асоб, а апраўдана 43 чалавекі. Лідарамі ў спісе правапарушэнняў, як і раней, застаюцца крадзяжы маёмасці і ўхіленне бацькоў ад утрымання дзяцей ці пакрыцця расходаў дзяржавы па доглядзе малых. Пры
гэтым у параўнанні з першым паўгоддзем 2017-га
за такі ж перыяд сёлета крыху знізілася колькасць
крымінальных, эканамічных спраў і спрэчак, а таксама спраў аб адміністрацыйных правапарушэннях,
якія паступілі для разгляду.
Валерый Калінковіч засведчыў, што змяншэнне
колькасці асуджаных — лагічны вынік паслядоўнага скарачэння ў апошнія гады ліку зарэгістраваных
злачынстваў. Разам з тым паменшала і тых, каго
пазбавілі волі.
Сёлета ў дзейнасці эканамічнага правасуддзя
практычна рэалізаваны палажэнні Дэкрэта Прэзідэнта № 7 «Аб развіцці прадпрымальніцтва», сярод
якіх вытрымліванне прынцыпу прэзумпцыі добрасумленнасці суб'ектаў гаспадарання, карэкціроўка
падыходаў да субсідыярнай адказнасці і скарачэнне
сферы прымянення мер адміністрацыйнай адказнасці ў эканоміцы, падкрэсліў ён.
Згодна з дэкрэтам, цяпер заснавальнікі і службовыя асобы суб'ек таў гаспадарання, якія сталі
банкрутамі, адказваюць за эканамічную неплацежаздольнасць толькі тады, калі яна была выклікана
наўмыснымі дзеяннямі гэтых асоб. Праз такія змены ў параўнанні з такім жа мінулагоднім перыядам
колькасць адмоў судоў у задавальненні іскаў па
гэтай катэгорыі спраў узрасла ў сем разоў і ў тры
разы павялічылася лічба спраў, якія суддзі пакінулі
без разгляду. Адмоўлена ў ісках у 65,7 % спраў, без
разгляду засталіся 16,4 %.
Як і раней, у судах агульнай юрысдыкцыі працягваюць праводзіць мерапрыемствы па паляпшэнні
агульнай арганізацыі работы судоў, стварэнні належных умоў для арганізацыі правасуддзя і забеспячэння бакам права на судовую абарону.
— Прымаюцца меры па папярэджанні фактаў
судовай цяганіны, калі асобныя справы працягваюцца доўга без істотных падстаў. А таксама па забеспячэнні выканання суддзямі і іншымі работнікамі
судовага апарату патрабаванняў, якія сёння прад'яўляюцца да паводзін, ладу жыцця і выканання службовых абавязкаў у судовай сістэме, — падкрэсліў
першы намеснік старшыні Вярхоўнага Суда.
Ён дадаў, што патрабаванні да кандыдатаў у супрацоўнікі судовага корпуса таксама робяцца больш
жорсткімі ў плане агульнай прававой падрыхтоўкі і
асабістых маральных і дзелавых якасцяў:
— Назначэнню на пасаду суддзі, хай сабе гэта
будзе і вельмі таленавіты юрыст, павінна з гэтага
паўгоддзя папярэднічаць працяглая стажыроўка ў
адным з судоў, па выніках якой і будзе прымацца
канчатковае рашэнне.
Сур'ёзна рыхтаваліся суды і да ўступлення ў сілу
закона (новая рэдакцыя запрацавала з 23 ліпеня), якім
меркавалася ўнесці змены і дапаўненні ў Грамадзянскі
працэсуальны кодэкс. У прыватнасці, што датычыцца
пераходу да апеляцыйнага парадку абскарджання
судовых пастаноў па грамадзянскіх справах.
— У абноўленай рэдакцыі закон стварае ўсе
ўмовы, каб канчатковыя рашэнні па грамадзянскіх
спрэчках у выпадку абскарджання рашэнняў судоў
першай інстанцыі прымаліся ў апеляцыі без паўторных судовых разбораў і шматлікіх выклікаў бакоў і
сведак, — растлумачыў Валерый Калінковіч. — У
той жа час закон закліканы замацаваць спаборны
пачатак грамадзянскага працэсу, дысцыплінаваць
цяжэбныя бакі і зрабіць працэсуальна нявыгаднай
тактыку зацягвання разбору праз нядачу ці ўтойванне доказаў ад суда першай інстанцыі. Цяпер
гэта непазбежна будзе весці да пройгрышу судовай спрэчкі.
Суды таксама працягваюць вывучаць магчымасці ўніфікацыі палажэнняў грамадзянскага і гаспадарчага працэсу для распрацоўкі ў выніку адзінага
Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса. Каб быў
практычны вынік, спатрэбіцца яшчэ час.
Ірына СІДАРОК
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(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Зоны ахопу «Паркрайта» не перасякаюцца з тымі, дзе працуюць эвакуатары.
Дарэчы, пры іх выбары ўлічваецца сукупнасць мноства фактараў: транспартная
абстаноўка, арганізацыя дарожнага руху
і нават наяўнасць дазволеных месцаў
для паркоўкі ў непасрэднай дасяжнасці. У Мінску, напрыклад, адной з такіх
зон стала тэрыторыя каля Камароўскага
рынку — месца прыцягнення тысяч машын. Паблізу знаходзяцца платныя паркоўкі, аднак кіроўцы кідаюць аўтамабілі
ў не прызначаных для гэтага месцах,
не зважаючы на тое, што гэта стварае
небяспечную сітуацыю пры пераходзе
пешаходнага перахода, можа замінаць
праезду пажарнай машыны або хуткай
дапамогі, не кажучы ўжо пра тое, што
становіцца прычынай узнікнення пастаянных затораў на дарозе ў час пік.
Прыборы пачалі прымяняць у сакавіку, два месяцы пайшло на тое, каб яе
апрабаваць. З канца мая з дапамогай
«Паркрайта» было вынесена больш за
дзве тысячы пастаноў, прычым каля 75%
з іх прыйшлося на сталіцу. Усе выпадкі падвяргаюцца пільнаму аналізу. Так,
адзін і той жа аўтамабіль быў зафіксаваны сістэмай 12 разоў. Аказалася, што
яго ўладальнік працуе непадалёк і прывык пакідаць аўтамабіль на адным і тым
жа месцы. Пасля асабістай размовы з
супрацоўнікамі ДАІ ён паабяцаў знайсці
іншы варыянт паркоўкі і расказаць пра
неабходнасць зрабіць тое ж самае сваім
калегам. У падобных выпадках прафілактычныя гутаркі будуць прымяняцца
абавязкова.
Супрацоўнікі ДАІ ўскладаюць на новы
прыбор вялікія спадзяванні. Тым больш
што ён працуе па падобным прынцыпе
з сістэмай аў таматычнай фіксацыі парушэнняў хуткаснага рэжыму, якая пра-

Фота носіць ілюстрацыйны характар.
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явіла сябе з найлепшага боку. Сістэму
пачалі ўкараняць у 2012-м. І калі за год
да гэтага колькасць аварый, якія адбыліся з прычыны перавышэння хуткасці,
склала 1045, то да 2017 года іх колькасць
знізілася да 397.
Дарэчы, магчымасці «Паркрайта»
значна шырэйшыя, чым толькі фіксацыя
парушэнняў правілаў стаянкі і паркоўкі
транспартных сродкаў. Такім чынам, пры
ўстаноўцы адпаведнага праграмнага забеспячэння яна можа фіксаваць праезд
на забараняльны сігнал святлафора,
перасячэнне суцэльнай лініі разметкі,
аналізаваць нумарныя знакі і рэагаваць
на тыя аўтамабілі, якія лічацца ва ўгоне.
Калі навінка сябе добра зарэкамендуе, у
перспектыве дыяпазон яе дзеяння будзе
пашырацца.
А пакуль праблемай няправільнай
паркоўкі працягваюць займацца асабіста
супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі. Так, інспектары ДАІ разам з Мінскім гарадскім
камітэтам прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя і спецыялістамі раённых адміністрацый праводзяць
акцыю «Я паркуюся, як...», што стала
ўжо традыцыйнай. Заўтра, напрыклад,

імі будзе праверана дваровая тэрыторыя па сталічнай вуліцы Залатая Горка.
Машыны самых злосных парушальнікаў
правілаў паркоўкі будуць эвакуіраваны.
Нароўні з выяўленнем фактаў стаянкі
аўтатранспарту на зялёных зонах сярод
асноўных задач — выпрацоўка канкрэтных прапаноў па разгрузцы дваровай
тэрыторыі ад машын.
А пакуль праблемай няправільнай
паркоўкі працягваюць займацца асабіста супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі. Так,
інспектары ДАІ разам з Мінскім гарадскім
камітэтам прыродных рэсураў і аховы навакольнага асяроддзя і спецыялістамі раённых адміністрацый праводзяць акцыю
«Я паркуюся, як...», што стала ўжо традыцыйнай. Заўтра, напрыклад, імі будзе
праверана дваровая тэрыторыя па сталічнай вуліцы Залатая Горка. Машыны
самых злосных парушальнікаў правілаў
паркоўкі будуць эвакуіраваны. Нароўні
з выяўленнем фактаў стаянкі аўтатранспарту на зялёных зонах сярод асноўных
задач — выпрацоўка канкрэтных прапаноў па разгрузцы дваровай тэрыторыі ад
машын.
Дар'я КАСКО.
УТВЕРЖДЕНО
Решение Общего собрания
участников Общества
с ограниченной ответственностью
«ДЕКО-ПЛАСТ»
4 июля 2018 г. № б/н

 На слыху

ПАД МІНСКАМ ПРАХОДЗІЛІ
СВІНГ-ВЕЧАРЫНКІ
У пасёлку Бараўляны Мінскага раёна супрацоўнікі галоўнага ўпраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні
гандлю людзьмі МУС палажылі канец дзейнасці падпольнага бардэля. Аперацыя па яго ліквідацыі праходзіла пры
падтрымцы спецатрада хуткага рэагавання МУС.
Папярэдне было ўстаноўлена, што з 2016 да 2018 года двое
непрацуючых мінчан здымалі катэдж для правядзення за ўзнагароджанне закрытых секс-вечарынак. Кліентаў шукалі сярод знаёмых,
праз аб'явы ў інтэрнэце, сацсетках і месенджарах. Па інфармацыі
МУС, кошт уваходу для мужчын складаў ад 200 да 370 рублёў,
для пары — 120 рублёў. Прадстаўніцы слабага полу ўдзельнічалі
ў «мерапрыемстве» бясплатна. У далейшым пастаянным членам
клуба даваліся зніжкі. Грошы наведвальнікі пераводзілі на картку,
мабільны тэлефон або перадавалі асабіста арганізатарам.
Акрамя выпадковых удзельнікаў, на вечарынках прысутнічалі
прастытуткі, вядучыя тэматычных конкурсаў, бармены і іншыя
прадстаўнікі абслуговага персаналу, паслугі якіх уваходзілі ў
кошт наведвання. Таксама ў аплату ўключаўся алкаголь, ежа,
карыстанне саўнай і басейнам.
На момант спецаперацыі ў катэджы знаходзіліся 34 мужчыны
і 18 дзяўчат, сярод якіх былі сямейныя пары і студэнты. Узрост
удзельнікаў вар'іраваўся ад 20 да 45 гадоў.
У дачыненні да арганізатараў падпольнага бардэля 1979 і
1987 гадоў нараджэння Мінскім РАСК заведзена крымінальная
справа за арганізацыю і (або) выкарыстанне заняцця прастытуцыяй або стварэнне ўмоў для заняцця прастытуцыяй.
Зараз праводзяцца далейшыя следчыя дзеянні і аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы, скіраваныя на ўстанаўленне ўсіх абставін
і дадатковых фактаў супрацьпраўнай дзейнасці падазраваных.
У МУС адзначылі, у Беларусі падобныя «мерапрыемствы»
сталі набіраць абароты. Ёсць інфармацыя, што розныя свінгвечарынкі з элементамі БДСМ, тэматычнымі распуснымі конкурсамі, удзелам прадстаўнікоў нетрадыцыйных сексуальных
поглядаў маглі арганізоўвацца ў многіх рэгіёнах краіны. Гэтыя
звесткі правяраюцца праваахоўнікамі.
Сяргей РАСОЛЬКА



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»
Главный бухгалтер
ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»

С. П. Ставер
И. А. Голубь
УНП 600422579

УТВЕРЖДЕНО
Решение Общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ»
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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»
Главный бухгалтер
ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»

С. П. Ставер
И. А. Голубь
УНП 600422579

