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У пры ват нас ці, НЦПІ ад каз вае за 
пра цэс апра цоў кі пра ва вых ак таў 
ад мо ман ту іх пры няц ця (вы дан ня) 
да афі цый на га апуб лі ка ван ня на 
На цы я наль ным пра ва вым ін тэр-
нэт-пар та ле Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
ўклю чэн ня ў дзяр жаў ныя ін фар ма-
цый на-пра ва выя рэ сур сы. Та му ад-
на з най важ ней шых функ цый ар га-
ні за цыі — афі цый нае апуб лі ка ван не 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў і вя-
дзен не На цы я наль на га рэ ест ра пра-
ва вых ак таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Да рэ чы, што дня ў На цы я наль ным 
рэ ест ры рэ гіст ру ец ца ка ля 70 пра-
ва вых ак таў, за раз іх ужо больш за 
190 ты сяч.

Так са ма НЦПІ зай ма ец ца вя-
дзен нем асноў на га дзяр жаў на га 
ін фар ма цый на-пра ва во га рэ сур са 
— эта лон на га бан ка да ных пра ва-
вой ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Ён уяў ляе са бой поў ны сіс тэ ма ты-
за ва ны збор ак ту а лі за ва на га за ка-
на даў ства ў элект рон ным вы гля дзе 
— амаль 200 ты сяч пра ва вых ак таў 
і між на род ных та моў на сён ня. Збор 
пра ва вых ак таў, іх апра цоў ка, сіс тэ-
ма ты за цыя і аб наў лен не ажыц цяў ля-
юц ца з да па мо гай су час най і ўні каль-
най у сва ім ро дзе тэх на ло гіі.

— У 2016 го дзе ад бы лі ся пэў-
ныя зме ны ў пра ва вым рэ гу ля-
ван ні сфе ры рас паў сюдж ван ня 
пра ва вой ін фар ма цыі, Прэ зі дэнт 
пад пі саў ад па вед ны ўказ. Якія пе-
рад умо вы пры вя лі да гэ та га і што 
дак лад на змя ні ла ся?

— Пач нём з та го, што па коль кі 
НЦПІ за бяс печ вае вя дзен не эта лон-
на га бан ка да ных, афі цый нае апуб-
лі ка ван не, то ме на ві та ён ад каз вае 
за якасць пра ва вой ін фар ма цыі на 
сва іх рэ сур сах і ад па вед насць яе 
ары гі на лу. На ту раль на, што На цы я-
наль ны цэнтр так са ма за кла по ча ны, 
каб усе ін шыя рас паў сюдж валь ні кі 
пра ва вой ін фар ма цыі, які мі з'яў ля-
юц ца і да ве дач на-ін фар ма цый ныя 
сіс тэ мы па за ка на даў стве, і вы даў-
цы спе цы яль най лі та ра ту ры на пра-
ва вую тэ ма ты ку, і ўла даль ні кі тэ ма-
тыч ных ін тэр нэт-сай таў, па да ва лі 
яе ў на леж ным ста не і вы гля дзе, бо 
кры ні цай і эта ло нам та кой пра ва вой 
ін фар ма цыі з'яў ля юц ца ме на ві та рэ-
сур сы НЦПІ.

Та му згод на з Ука зам Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 11 лі пе ня 
2016 г. №261 і ад бы лі ся зме ны ў па-
рад ку рас паў сюдж ван ня пра ва вой 
ін фар ма цыі і сіс тэ ме дзяр жаў ных 
пра ва вых рэ сур саў. Ка лі кан крэт на, 
да ку мент удак лад ніў ко ла суб' ек таў, 
якія аба вя за ны за клю чаць да мо ву з 
НЦПІ для прад стаў лен ня пра ва вой 
ін фар ма цыі.

Ад на ча со ва па шы ра ны спіс вы-
пад каў, у якіх да пус ка ец ца ажыц цяў-
лен не дзей нас ці па рас паў сюдж ван ні 
і па да чы пра ва вой ін фар ма цыі без 
за клю чэн ня да мо вы з НЦПІ. На прык-
лад, ар га ні за цыі і ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі мо гуць не за клю-
чаць да га вор, ка лі раз мя шча юць на 
сва іх сай тах не больш за пяць пра ва-
вых ак таў, якія да ты чаць іх улас най 
дзей нас ці.

Акра мя та го, НЦПІ на ле жыць 
функ цыя кант ро лю за вы ка нан нем 
па тра ба ван няў за ка на даў ства ў га-
лі не рас паў сюдж ван ня (прад стаў-
лен ня) пра ва вой ін фар ма цыі. Та му 
ана лі зу ец ца не толь кі пра ва вая ін-

фар ма цыя, якую суб' ек ты рас паў-
сюдж ва юць згод на з да мо вай, але 
ўво гу ле да сле ду юц ца фак ты рас паў-
сюдж ван ня пра ва вой ін фар ма цыі, 
каб свое ча со ва вы явіць па ру шэн не 
за ка на даў ства.

Да рэ чы, па вод ле су до вай прак-
ты кі, у шэ ра гу вы пад каў рас паў-
сюдж ван не пра ва вой ін фар ма цыі 
без да зво лу На цы я наль на га цэнт ра 
кам пе тэнт ныя ор га ны ква лі фі ку юць 
як не за кон ную прад пры маль ніц кую 
дзей насць, што мо жа пры вес ці да 
штра фу з кан фіс ка цы яй да хо ду, 
атры ма на га ў вы ні ку та кой дзей нас-
ці, срод каў здзяйс нен ня ад мі ніст ра-
цый на га пра ва па ру шэн ня.

Так са ма Указ №261 вы зна чае, 
што дзяр жаў ныя ор га ны і ар га ні за-
цыі па він ны вы ка рыс тоў ваць ін фар-
ма цый на-пра ва выя рэ сур сы НЦПІ 
(спіс якіх так са ма ўдак лад не ны ва
Ука зе №261) не толь кі пад час нар-
мат вор час ці, але і ў дзей нас ці па 
ажыц цяў лен ні ад мі ніст ра цый ных 
пра цэ дур.

— Акра мя ўлас на сіс тэ ма ты за-
цыі пра ва вой ін фар ма цыі На цы я-
наль ны цэнтр пра ва вой ін фар ма-
цыі за бяс печ вае дзей насць раз-
на стай ных рэ сур саў, у тым лі ку 
ў ін тэр нэ це. Якія з іх больш ары-
ен та ва ны на пра фе сій ную юры-
дыч ную су поль насць, а якія — на 
гра ма дзян, не звя за ных са сфе рай 
пра ва?

— Ма гу ска заць, што ўсе яны 
ад ра са ва ны шы ро ка му ко лу ка-
рыс таль ні каў. Мы на ват у сло га не 
ар га ні за цыі за зна чы лі, што ро бім 
пра ва вую ін фар ма цыю да ступ най 
для ўсіх.

Без умоў на, пе ра важ ная коль-
касць на вед валь ні каў рэ сур саў НЦПІ 
ў ін тэр нэ це — пра фе сій ныя юрыс-
ты, эка на міс ты і г.д. — усе, хто па 
пры чы не сва ёй пра фе сій най пры-
на леж нас ці па ві нен са чыць за змя-
нен ня мі ў за ка на даў стве, на ві на мі 
пра ва вой сфе ры ў кра і не і за яе 
ме жа мі. На прык лад, На цы я наль ны 
пра ва вы Ін тэр нэт-пар тал рrаvо.bу — 
перш за ўсё адзі ная кры ні ца афі цый-
на га апуб лі ка ван ня пра ва вых ак таў 
краіны. Але так са ма гэ та ін фар ма-
цый ны рэ сурс, які аку му люе юры-
дыч ныя на ві ны, дру куе ар ты ку лы і 
рэ парт ажы ўлас ных ка рэс пан дэн таў, 
змя шчае пра ек ты за ко наў, на ву ко-
ва-прак тыч ную і да ве дач ную ін фар-
ма цыю.

Ці возь мем Пра ва вы фо рум Бе ла-
ру сі (fоrumрrаvо.bу) — гэ та не толь кі 
рэ сурс, дзе гра ма дзя не мо гуць за-
даць свае пы тан ні юрыс там з лі ку 
ўдзель ні каў фо ру ма, але так са ма гэ-
та ін тэр ак тыў ная пля цоў ка для дыс-
ку сій на конт дзе ю ча га за ка на даў ства 
і прак ты кі яго вы ка ры стан ня, узяць 
удзел у якіх мо гуць не толь кі юрыс-
ты. Па шы ра ец ца зна чэн не фо ру ма 
і ў якас ці пля цоў кі для афі цый на га 
пуб ліч на га аб мер ка ван ня най больш 
уплы во вых пра ек таў нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў.

Уз га да ныя рэ сур сы, та кім чы нам, 
ці ка выя не толь кі юрыс там і эка на-
міс там. Пар тал, на прык лад, што ме-
сяц на вед вае 280 ты сяч ча ла век, фо-
рум — 36 ты сяч. Да та го ж, акра мя 
да рос лай аў ды то рыі, нам ёсць што 
пра па на ваць і дзе цям. Дзі ця чы пра-
ва вы сайт (mіr.рrаvо.bу) — уні каль ны 
рэ сурс, ары ен та ва ны на ма лод шую 
аў ды то рыю, а так са ма баць коў, вы-
клад чы каў і вы ха валь ні каў.

Вя до ма ж, шэ раг рэ сур саў НЦПІ 
мае на кі ра ва насць ме на ві та на 
юрыс таў-пра фе сі я на лаў. На прык-
лад, ар га ні за цыя за бяс печ вае фар-
мі ра ван не і пад тры ман не ў ак ту аль-
ным ста не бан каў да ных: пра ек таў 
за ко наў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пра-
ва пры мя няль най прак ты кі (сён ня на-
ліч вае больш за 12 000 да ку мен таў), 
су до вай прак ты кі (больш за 26 700 
да ку мен таў), фор маў да ку мен таў, 
тэх ніч ных нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў, ла каль ных пра ва вых ак таў 
дзяр жаў ных ор га наў і ін шых ар га-
ні за цый (больш за 200 бан каў да-
ных), тэ ма тыч ных бан каў да ных (у 
тым лі ку ство ра ны сё ле та банк да-
ных «Спар тыў нае пра ва»).

А ін фар ма цый на-по шу ка выя 
сіс тэ мы «ЭТА ЛОН» і «ЭТА ЛОН-
ОNLІNЕ» ство ра ны, каб за бяс печ-
ваць юрыс там апе ра тыў ны до ступ да 
ак ту аль на га і афі цый на га за ка на даў-
ства. Так са ма ра зам з Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным ін сты ту там стан дар ты-
за цыі і сер ты фі ка цыі ў гэ тым го дзе 
мы ства ры лі адзі ную ін фар ма цый-
ную плат фор му «ЭТА ЛОН-Стан-
дарт», якая за бяс печ вае до ступ да 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў і тэх-
ніч най «нар ма тыў кі».

Са мі ба чы це: ёсць што пра па на-
ваць і вуз кім спе цы я ліс там, і прос-
та не абы яка вым да за ка на даў ства 
асо бам. Важ на, што мы на ма га ем ся 
не па кі даць на шу аў ды то рыю сам-
на сам з усім гэ тым са праў ды мо рам 
пра ва вой ін фар ма цыі, якую ге не руе 
НЦПІ. Та му ідзём за сва ёй аў ды то ры-
яй у сац сет кі: да ве дац ца пра на ві ны 
за ка на даў ства мо гуць ка рыс таль ні-
кі амаль усіх па пу ляр ных у на шай 
кра і не са цы яль ных се так, а ня даў на 
мы на ват ства ры лі пуб ліч ны чат у 
Vіbеr. Су час ны ча ла век па ві нен мець 
маг чы масць атры маць га ран та ва на 
якас ную пра ва вую ін фар ма цыю праз 
лю бы са зруч ных для яго ка на лаў.

Пры нам сі, ін тэр нэт-тэх на ло гіі сён-
ня да зва ля юць не толь кі па стаў ляць 
га то вую ін фар ма цыю спа жыў цам, 
але так са ма пэў ным чы нам вы хоў-
ваць сваю аў ды то рыю, спры яць пра-
фе сій на му ста наў лен ню ма ла до га 
па ка лен ня юрыс таў. Што я маю на 
ўва зе: на прык лад, пе ра важ ная до ля 
пад піс чы каў ста рон кі На цы я наль на-
га пра ва во га Ін тэр нэт-пар та ла ў са-
цы яль най сет цы «ВКон так те» — мо-
ладзь ва ўзрос це 18—27 га доў. Гэ та 
зна чыць, што нас чы та юць сту дэн ты, 
вы пуск ні кі, ма ла дыя юрыс ты — са-
мая ак тыў ная і ма біль ная част ка пра-
фе сій най су поль нас ці. І мы здоль ныя 
да па маг чы ім вы рас ці ў са праўд ных 
пра фе сі я на лаў.

— Ад нак ІТ-пра сто ра — ад на з 
са мых ды на міч ных і хут ка раз ві-
ва ец ца. Каб за ста вац ца ў трэн дзе, 
трэ ба ўвесь час змя няц ца ра зам 
са змен лі вы мі тэн дэн цы я мі. Якую 
перс пек ты ву ба чыць На цы я наль-
ны цэнтр пра ва вой ін фар ма цыі ў 
гэ тым на прам ку?

— Зна хо дзя чы ся, мож на ска заць, 
на васт рыі пра ва вой ін фар ма ты за-
цыі кра і ны, мы доб ра ўсве дам ля ем 
хут ка плын насць і змен лі ваць тэх-
на ла гіч най пра сто ры і ро бім пэў ныя 
за ха ды, каб ад па вя даць су час ным 
па тра ба ван ням. У гэ тым го дзе да-
пра ца ва лі ін фар ма цый на-по шу ка-
вую сіс тэ му «ЭТА ЛОН» вер сіі 6.7 — 
па леп шы лі ал га рыт мы по шу ку.

Так са ма ў су пра цоў ніц тве з Бе-
ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ-

там у ін фар ма цый на-по шу ка вых 
сіс тэ мах «ЭТА ЛОН» і «ЭТА ЛОН-
ОNLІNЕ» бы ла знач на па шы ра на 
лінг віс тыч ная ба за для аў та ма-
тыч на га пе ра кла ду тэкс таў нар-
ма тыў ных пра ва вых ак таў і ін шых 
да ку мен таў з рус кай на бе ла рус кую 
мо ву (і на ад ва рот) — больш чым 
на 80 ты сяч рус ка-бе ла рус кіх пе-
ра кла даў слоў.

Пла наў на бу ду чы ню шмат. 
Так, бу дзем ма дэр ні за ваць сіс тэ му 
«ЭТА ЛОН-ОNLІNЕ» і яе сайт пад 
адап тыў ны ды зайн, які бу дзе лёг ка 
змя няц ца пад лю быя ма біль ныя пры-
ла ды. За раз вы мо жа це па ба чыць 
та кое на На цы я наль ным пра ва вым 
ін тэр нэт-пар та ле. Да рэ чы, пар тал — 
пер шы з рэ сур саў дзяр жаў ных ор га-
наў, пе ра ве дзе ны на адап тыў ны ды-
зайн. Да та го ж знач на спрас ці ла ся 
струк ту ра пар та ла. З гэ тай на го ды 
сё ле та ён быў ад зна ча ны ін тэр нэт-
прэ мі яй «Tіbо-2016» за пер шае мес-
ца ў на мі на цыі «Рэс пуб лі кан скія ор-
га ны дзяр жаў на га кі ра ван ня».

Уво гу ле, у ме жах дзяр жаў най сіс-
тэ мы пра ва вой ін фар ма цыі і на да лей 
бу дзем удас ка наль ваць ме ха ніз мы 
і спо са бы до сту пу да пра ва вой ін-
фар ма цыі ў элект рон най фор ме праз 
ін тэр нэт і воб лач ныя тэх на ло гіі.

— На цы я наль ны цэнтр пра ва-
вой ін фар ма цыі на дае ўва гу і на ву-
ко вай дзей нас ці ў га лі не пра ва вой 
ін фар ма ты за цыі?

— Так. Сё ле та за цвер джа на 
Пра гра ма раз віц ця на ву ко вай і на-
ву ко ва-тэх ніч най дзей нас ці НЦПІ на 
2016—2020 га ды. У ме жах пра гра мы 
пра вод зяц ца на ву ко выя да сле да ван-
ні і рас пра цоў кі, на кі ра ва ныя на раз-
віц цё дзяр жаў най сіс тэ мы пра ва вой 
ін фар ма цыі. У пры ват нас ці, у гэ тым 
го дзе здзейс не на на ву ко ва-да след-
чая пра ца па ма дэр ні за цыі тэх на ло гіі 
фар мі ра ван ня эта лон на га бан ка да-
ных пра ва вой ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на пад ста ве перс пек тыў-
ных тэх на ло гій, якія іс ну юць у кра і не, 
і з улі кам пе ра хо ду на элект рон ны 
да ку мен таз ва рот.

Так са ма НЦПІ — вы да вец на ву ко-
ва-прак тыч на га ча со пі са «Пра во.bу», 
які рас паў сюдж ва ец ца не толь кі на 
па пе ры, але і ў рdf-вер сіі. Ча со піс 
уклю ча ны Вышэйшай атэстацыйнай 
камісіяй у спіс на ву ко вых вы дан няў 
для апуб лі ка ван ня вы ні каў ды сер-
та цый ных да сле да ван няў па юры-
дыч ных спе цы яль нас цях. На ву ко выя 
пуб лі ка цыі ча со пі са ін дэк су юц ца ў 
між на род най на ву ка мет рыч най ба зе 
да ных «Ра сій скі ін дэкс на ву ко ва га 
цы та ван ня», які мае больш за міль ён 
за рэ гіст ра ва ных ка рыс таль ні каў.

Акра мя та го, НЦПІ не пер шы год 
пра во дзіць аду ка цый ныя се мі на ры 
для юрыс таў па пы тан нях прак ты кі 
вы ка ры стан ня нор маў бе ла рус ка га 
за ка на даў ства.

— І апош няе пы тан не, але па 
важ нас ці — не з апош ніх: рас ка-
жы це, ка лі лас ка, кры ху пад ра-
бяз ней пра перс пек ты вы раз віц-
ця дзяр жаў най сіс тэ мы пра ва вой 
ін фар ма цыі.

— Сён ня дзяр жаў ная сіс тэ ма пра-
ва вой ін фар ма цыі да зва ляе за бяс-
печ ваць ука ра нен не на цы я наль на га 
пра ва во га ма сі ву ў су свет ную ін фар-
ма цый ную пра сто ру. Дзяр жаў ныя ін-
фар ма цый на-пра ва выя рэ сур сы на-
кі ра ва ны на са мыя роз ныя ўзрос та-
выя і мэ та выя гру пы і цал кам за бяс-
печ ва юць ін фар ма цый ныя па трэ бы 

суб' ек таў гас па да ран ня і гра ма дзян 
у пра ва вой ін фар ма цыі.

На блі жэй шую перс пек ты ву пла-
ну ем і да лей пра ца ваць над па шы-
рэн нем змес ту дзяр жаў ных ін фар-
ма цый на-пра ва вых рэ сур саў і іх 
функ цы я на лу, ства рэн нем бан каў 
да ных ла каль ных пра ва вых ак таў, 
пры ня тых дзяр жаў ны мі ор га на мі і 
ін шы мі ар га ні за цы я мі.

Па ра лель на бу дзе пра цяг вац ца 
ўка ра нен не элект рон на га да ку мен-
та а ба ро ту ў пра цэс фар мі ра ван ня 
пра ва вых ін фар ма цый ных рэ сур саў.

Адзін з перс пек тыў ных на прам каў 
— шы ро кае вы ка ры стан не нар ма-
т вор чы мі ор га на мі аў та ма ты за ва най 
ін фар ма цый най сіс тэ мы, якая за-
бяс печ вае фар мі ра ван не На цы я-
наль на га рэ ест ра пра ва вых ак таў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Яна да зва ляе 
ап ты мі за ваць і аў та ма ты за ваць пра-
вя дзен не аба вяз ко вай юры дыч най 
экс пер ты зы нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў, рэ гіст ра цыю гэ тых ак таў у На-
цы я наль ным рэ ест ры, афі цый нае 
апуб лі ка ван не на На цы я наль ным 
пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

Сіс тэ май ад па чат ку го да ўжо 
ка рыс та юц ца мяс цо выя Са ве ты дэ-
пу та таў, вы ка наў чыя і рас па рад чыя 
ор га ны ба за ва га тэ ры та ры яль на га 
ўзроў ню, га лоў ныя ўпраў лен ні юс-
ты цыі абл вы кан ка маў і сам На цы я-
наль ны цэнтр пра ва вой ін фар ма цыі. 
У вы ні ку знач на ска ра ці лі ся тэр мі ны 
афі цый на га апуб лі ка ван ня нар ма-
тыў ных пра ва вых ак таў гэ тых ор га-
наў. Праз аў та ма ты за ва ную сіс тэ му 
ў На цы я наль ным рэ ест ры ўжо за рэ-
гіст ра ва на больш за 4700 нар ма тыў-
ных пра ва вых ак таў.

На бу ду чы ню пла ну ем, што зга-
да ная аў та ма ты за ва ная ін фар ма-
цый ная сіс тэ ма па кла дзе па ча так 
комп лекс най аў та ма ты за цыі нар ма-
т вор чай дзей нас ці дзяр жаў ных ор га-
наў, бу дзе са дзей ні чаць ап ты мі за-
цыі пра цэ саў фар мі ра ван ня адзі най 
ін фар ма цый на-пра ва вой пра сто ры і 
да зво ліць уз няць на но вы ўзро вень 
нар мат вор часць у кра і не. На прык-
лад, у перс пек ты ве праз сіс тэ му бу-
дуць пра хо дзіць нар ма тыў ныя пра ва-
выя ак ты не толь кі рэс пуб лі кан ска-
га ўзроў ню, а так са ма здзяйс няц ца 
пад рых тоў ка пра ек таў нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў.

Так са ма ў ме жах дзяр жаў най 
сіс тэ мы пра ва вой ін фар ма цыі пра-
цяг нец ца па шы рэн не ко ла суб' ек-
таў, якія за бяс печ ва юц ца афі цый най 
пра ва вой ін фар ма цы яй: між на род-
ных ар га ні за цый і ін тэ гра цый ных аб'-
яд нан няў, чле нам або ўдзель ні кам 
якіх з'яў ля ец ца Рэс пуб лі ка Бе ла русь, 
за меж ных дзяр жаў, а так са ма іх ор-
га наў.

Важ ным на прам кам за ста ец ца 
за бес пя чэн не су доў, ор га наў пра-
ку ра ту ры, ад ва ка ту ры, на та ры я ту, 
ін шых ар га ні за цый і гра ма дзян ак-
ту аль най і праў дзі вай ін фар ма цы яй 
пра су до вую і пра ва пры мя няль ную 
прак ты ку.

На пры кан цы ха чу ска рыс таць 
маг чы масць і звяр нуц ца да ка лег. 
З на го ды пра фе сій на га свя та зы чу 
вам, па ва жа ныя юрыс ты, плён най 
пра цы на ка рысць Бе ла ру сі, но вых 
па спя хо вых здзяйс нен няў, сва бод-
най дум кі і но вых ці ка вых ідэй. Бу-
дзем ра зам спры яць раз віц цю бе ла-
рус ка га за ка на даў ства!

Гу та ры ла Ган на ШЫ ЛЕЦ.

БАНК ПРА ВА

Кан ды тар скі мі фаб ры ка мі, якія 
ўва хо дзяць у кан цэрн «Бел дзярж-
харч прам», за пла на ва на вы ра біць 
і па ста віць на ўнут ра ны ры нак ка-
ля двух міль ё наў штук на ва год ніх 
па да рун каў.

Яны рас фа са ва ны ў ба у лы роз ных 
фор маў і па ме раў ва гой ад 300 гра маў 
да 3 кі ла гра маў. Роз ніч ныя цэ ны ў за-
леж нас ці ад фа соў кі ця пер скла да юць: 
ад 4 руб лёў за 300 гра маў да 45 руб лёў 
за тры кі ла гра мы.

Да кан ца го да, па ін фар ма цыі Мі ніс-
тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 
і ганд лю, на ўнут ра ны ры нак бу дзе па-
стаў ле на 310 ты сяч дал шам пан ска га і 

пе ніс тых ві наў. Ця пер роз ніч ныя цэ ны на 
шам пан скае і пе ніс тыя ві ны вы твор час ці 
Мінск ага за во да пе ніс тых ві наў скла да-
юць ад 4,99 да 12,09 руб ля, Мінск ага 
за во да ві на град ных ві наў — ад 4,55 да 
5,29 руб ля.

У пе ры яд з 20 па 31 снеж ня ва ўсіх рэ-
гі ё нах кра і ны пач нуць ра бо ту ка ля 1080 
ёлач ных кір ма шоў (з іх ка ля 200 — у Мін-
ску). У про да жы бу дуць прад стаў ле ны 
на ту раль ныя ел кі і сос ны вы шы нёй ад ад-
на го да трох мет раў, а так са ма на ва год нія 
ел кі ў кан тэй не рах (кад ках), на ва год нія 
бу ке ты з га лі нак хвой ных дрэў. Роз ніч-
ныя цэ ны на на ту раль ныя ел кі і сос ны ў 
за леж нас ці ад рэ гі ё на па ста вак скла дуць: 
да мет ра — 7—15 руб лёў, ад мет ра да 

двух — 9—20 руб лёў, ад двух да трох 
мет раў — 10—23 руб лі, у кан тэй не рах 
(кад ках) — 20—100 руб лёў.

Ары ен ці ро вач ны кошт пе рад на ва год-
ніх ме ра пры ем стваў па кра і не скла дае 
ад 30 руб лёў на ча ла ве ка і вы шэй (уклю-
ча ю чы свя точ нае ме ню і за баў ляль ную 
пра гра му), а ў на ва год нюю ноч — ад 
70 руб лёў на ча ла ве ка і вы шэй.

У пе ры яд ка ляд ных і на ва год ніх свят 
у цэ лым па кра і не за пла на ва на пра вес ці 
ка ля 1040 кір ма шоў (з іх 55 — у Мін ску) 
і 17 180 ме ра пры ем стваў, скі ра ва ных 
на сты му ля ван не по пы ту: вы стаў-про-
да жаў, ак цый па зні жэн ні ца ны та ва ру, 
рэ клам ных ак цый з дэ гус та цы яй хар чо-
вых та ва раў і г.д.

СпажывецСпажывец  �� ЧЫМ ПА РА ДУЕ ПЕ РАД СВЯ ТОЧ НЫ ГАН ДАЛЬ? Кі ла гра мы і літ ры,
ці Коль кі ўзва жа на ў гра мах і мі лі літ рах

Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю з 
1 сту дзе ня 2017 го да бу дзе рэ ка мен да ваць ганд лё вым 
аб' ек там па зна чаць ца ну хар чо вых пра дук таў за адзін 
кі ла грам і адзін літр.

З на зва най да ты суб' ек там, якія ажыц цяў ля юць ган даль хар чо-
вы мі пра дук та мі, ва га якіх не роў ная аднаму кі ла граму (літру), пры 
ўка зан ні ін фар ма цыі аб ца не хар чо вых пра дук таў за адзін ку та ва-
ру бу дзе рэ ка мен да ва на да дат ко ва, акра мя кош ту за адзін ку, па-
каз ваць кошт за 100 гра маў (мі лі літ раў), адзін кі ла грам (літр). Для 
хар чо вых пра дук таў, на мі наль ная ва га якіх не пе ра вы шае 250 гра -
маў (мі лі літ раў), трэ ба бу дзе па каз ваць кошт адзін кі та ва ру за 
100 гра маў (мі лі літ раў), для ас тат ніх — за адзін кі ла грам (літр). 
З 1 лі пе ня 2017 го да гэ ту нор му пла ну ец ца зра біць аба вяз ко вай.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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