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У да ку мен це, у пры ват нас ці, ска за-
на, што гра мад ска знач ныя ар га ні за цыі, 
гэ та зна чыць, бан кі і ня бан каў скія крэ-
дыт на-фі нан са выя ар га ні за цыі, а так-
са ма ААТ (якія з'яў ля юц ца за сна валь ні-
ка мі ўні тар ных прад пры ем стваў і (або) 
асноў ны мі гас па дар чы мі та ва рыст ва мі 
ў ад но сі нах да дач чы ных гас па дар чых 
та ва рыст ваў) і стра ха выя ар га ні за цыі, 
бу дуць аба вя за ны скла даць кан са лі да-
ва ную спра ва здач насць у ад па вед нас ці 
з між на род ны мі стан дар та мі фі нан са-
вай спра ва здач нас ці (МСФС). Па ра дак 
увя дзен ня ў дзе ян не МСФС у Бе ла ру сі 
бу дзе вы зна чаць Са вет Мі ніст раў і На-
цы я наль ны банк.

Так са ма ў пра ек це за ко на га во рыц-
ца аб на цы я наль най сер ты фі ка цыі спе-
цы я ліс таў, якія прэ тэн ду юць на па са ды 
га лоў ных бух гал та раў у гра мад ска знач-
ных ар га ні за цы ях. Сер ты фі кат пра фе сій-
на га бух гал та ра бу дзе вы да ваць Мін фін, 
а сер ты фі кат пра фе сій на га бух гал та ра 
бан ка — Нац банк.

Аба ро на для ін вес та раў
Да сло ва «ін вес ты цыі» ву ха ся рэд не-

ста тыс тыч на га бе ла ру са па спе ла пры-
вык нуць, ад нак па куль што яно час цей 
гу чыць аб стракт на — з вус наў вы со ка па-
стаў ле ных чы ноў ні каў ды дык та раў. Для 
та го, каб укла даць гро шы ў бе ла рус кую 
эка но мі ку бы ло ці ка ва, і быў рас пра ца-
ва ны пра ект но ва га за ко на.

— За ко на пра ект з'яў ля ец ца важ ным 
эта пам іс тот на га аб наў лен ня ін вес ты-
цый на га за ка на даў ства на шай кра і ны, 
— ска заў стар шы ня Па ста ян най ка мі-
сіі па эка на міч най па лі ты цы Ула дзі-
мір КРАЎ ЦОЎ. — За ко на пра ект на кі ра-
ва ны на ўста ля ван не пра ва вых пад стаў 
і асноў ных прын цы паў ажыц цяў лен ня 
ін вес ты цый на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
пры цяг нен не ін вес ты цый у эка но мі ку 
кра і ны, за бес пя чэн не пра воў і га ран тый 
ін вес та раў, а так са ма іх роў най аба ро-
не. Пад час пад рых тоў кі за ко на пра ек та 
ў Па ла ту прад стаў ні коў па сту пі ла больш 
за 200 пісь мо вых за ўваг і пра па ноў, у 
тым лі ку з бо ку Між на род най фі нан-
са вай кар па ра цыі і шэ ра гу гра мад скіх 
аб' яд нан няў Бе ла ру сі. Усе за ўва гі бы лі 
пра пра ца ва ныя ра бо чай гру пай. Пры 
гэ тым уліч ва лі ся вы ні кі ана лі зу нор маў 
ін вес ты цый на га за ка на даў ства Бе ла-
ру сі і ін шых дзяр жаў, рэ ка мен да цыі 
між на род ных экс пер таў Між на род най 
фі нан са вай кар па ра цыі (Вен скі офіс), 
а так са ма чле наў ра бо чай гру пы па 
ўдас ка на лен ні ін вес ты цый на га за ка на-
даў ства пры кан суль та тыў ным са ве це 
па за меж ных ін вес ты цы ях пры Са ве це 
Мі ніст раў Бе ла ру сі.

У пры ват нас ці, за ко на пра ект быў да-
пра ца ва ны ў част цы тэр мі на ло гіі, удак-
лад не ны па няц ці «ін вес ты цыі» і «ін вес-
тар». У пра ек це за ко на пра ду гледж ва ец-
ца, што да ін вес ты цый ад но сяц ца толь кі 
ма ё масць і ін шыя аб' ек ты гра ма дзян скіх 
пра воў, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ін вес-
та рам для мэт, якія не звя за ны з аса-
біс тым, ся мей ным, да маш нім і ін шым 
вы ка ры стан нем.

Суб' ект ны склад па няц ця «ін вес тар» 
пры ве дзе ны ў ад па вед насць з гра ма-
дзян скім за ка на даў ствам Бе ла ру сі. 
Удак лад не на сфе ра дзей нас ці за ко на. 
Пры гэ тым за ма цоў ва ец ца, што яго 
дзе ян не рас паў сюдж ва ец ца на ад но-
сі ны, звя за ныя з ажыц цяў лен нем ін-
вес ты цый на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, за 
вы клю чэн нем укла дан ня ма ё мас ці ў 
не ка мер цый ныя ар га ні за цыі, у да чы-
нен ні да ма ё мас ці якіх іх за сна валь ні кі 
не ма юць пра ва ўлас нас ці або ін шых 
рэ ча вых пра воў, на быц ця каш тоў ных 
па пер, акра мя ак цый, на быц ця або бу-
даў ніц тва гра ма дзя на мі Бе ла ру сі, за-
меж ны мі гра ма дзя на мі і асо ба мі без 
гра ма дзян ства жы лых да моў, жы лых 
па мяш кан няў для пра жы ван ня гэ тых 
гра ма дзян, асоб без гра ма дзян ства і 
чле наў іх сем' яў, пра да стаў лен ня па-
зык, крэ ды таў і іх вяр тан ня, раз мя-
шчэн ня бан каў скіх укла даў.

За ко на пра ект да поў не ны раз дзе лам, 
які вы зна чае дзяр жаў нае рэ гу ля ван не, 
якое за ма цоў вае кам пе тэн цыю Прэ зі-
дэн та, Са ве та Мі ніст раў, ін шых дзяр жаў-
ных ор га наў і ін шых дзярж ар га ні за цый у 
сфе ры ін вес ты цый.

Да вер пры ват ні ку
З за ко нам аб ін вес ты цы ях цес на звя-

за ны і За кон «Аб кан цэ сі ях», які так са ма 
рас пра ца ва ны ў Бе ла ру сі ўпер шы ню.

Кан цэ сія, кан цэ сій ная да мо ва — фор-
ма дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства, 
уцяг ван не пры ват на га сек та ра ў эфек-
тыў нае кі ра ван не дзяр жаў най улас нас-
цю ці ў ака зан не па слуг, якія звы чай на 
аказ ва юц ца дзяр жа вай, на ўза е ма вы-
гад ных умо вах. Кан цэ сія мае на ўва-
зе, што кан цэ дэнт (дзяр жа ва) пе рад ае 
кан цэ сі я не ру пра ва на экс плу а та цыю 
пры род ных рэ сур саў, аб' ек таў інф ра-
струк ту ры, прад пры ем стваў, аб ста ля-
ван не, а ўза мен атрым лі вае ўзна га ро-
ду ў вы гля дзе ра за вых ці пе ры я дыч ных 
(ро ял ці) пла ця жоў.

Пас ля пер ша га чы тан ня рэ дак цыя за-
ко на пра ек та, у вы ні ку ўне се ных змен, 
бы ла аб ноў ле на. У да ку мен це, у пры-
ватн асці, ад зна ча на, што кан цэ сі я не ра мі 
не мо гуць вы сту паць дзяр жаў ныя юры-
дыч ныя асо бы. Аб' ек та мі кан цэ сіі мо гуць 
быць: не тры, во ды і ля сы, якія, згод на з 
Кан сты ту цы яй, з'яў ля юц ца вы ключ най 
дзярж улас нас цю; ві ды дзей нас ці, на 
ажыц цяў лен не якіх рас паў сюдж ва ец ца 
вы ключ нае пра ва дзяр жа вы; аб' ек ты, 
якія зна хо дзяц ца толь кі ва ўлас нас ці 
дзяр жа вы.

Слу хаць і чуць
Рас пра цоў шчы кі за ко на пра ек та «Аб 

ме ды я цыі» спа дзя юц ца на тое, што но вы 
від вы ра шэн ня спрэ чак зро біць бе ла ру-
саў больш ін тэ лі гент ны мі.

— Ме ды я цыя — гэ та пе ра мо вы ба-
коў з удзе лам ме ды я та ра (па срэд ні ка) з 
мэ тай урэ гу ля ван ня спрэч кі шля хам вы-
пра цоў кі ўза е ма пры маль ных па гад нен-
няў, — пра ка мен та ва ла за кон дэ пу тат 
Па ста ян най ка мі сіі па за ка на даў стве 
На тал ля ГУЙ ВІК. — Ін сты тут ме ды я цыі 
раз ві ты вель мі даў но — з ся рэ дзі ны мі-
ну ла га ста год дзя — у ЗША, Япо ніі, Кі таі, 

кра і нах ЕС. У 2010 го дзе та кі за кон быў 
пры ня ты ў Ка зах ста не, у 2011 го дзе — у 
Ра сіі. Сён ня та кі за ко на пра ект пры ня ты 
ў Бе ла ру сі.

Пры мя нен не ме ды я цыі ў на шай 
кра і не па шы рыць маг чы мас ці для гра-
ма дзян і суб' ек таў гас па да ран ня ў вы-
ба ры ме та даў урэ гу ля ван ня спрэ чак і 
кан флік таў. Так са ма ін сты тут ме ды я цыі 
да зво ліць зні зіць на груз ку дзяр жаў на га 
пра ва суд дзя. Ён да зво ліць сэ ка но міць 
пра цэ су аль ныя вы дат кі гра ма дзян. «Але 
га лоў нае, у на шым гра мад стве на рэш це 
на ву чац ца не толь кі слу хаць, але і чуць», 
— па дкрэс лі ла дэ пу тат.

Но вы за кон 
для су час на га ганд лю

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў пры-
ня лі ў пер шым чы тан ні пра ект за ко на аб 
дзярж рэ гу ля ван ні ганд лю і гра мад ска га 
хар ча ван ня. І ха ця сфе ра ганд лю ста-
рая, як гэ ты свет, ад нак но выя фор мы 
яго (та кія, як ін тэр нэт-ган даль, сет ка вы 
ган даль, гі пер мар ке ты і інш.) даў но ўжо 
ста лі для нас звык лы мі. Ця пер дзяр жа-
ва за ма цоў вае пра ві лы для но вых гуль-
цоў.

Ад но з па ла жэн няў за ко на пра ек та за-
ма цоў вае гра ніч ныя зна чэн ні до лі суб' ек-
та ганд лю ў та ва ра аба ро це. Пас ля яго 
да сяг нен ня суб' ект не бу дзе мець пра ва 
на бы ваць або аран да ваць да дат ко вую 
ганд лё вую пло шчу ў пэў ных ад мі ніст ра-
цый на-тэ ры та ры яль ных ме жах. Пра ект 
за ко на га во рыць, што та кая мя жа — 20 
пра цэн таў. Ме то ды ка раз лі ку та кіх до ляў 
у аб' ёме роз ніч на га та ва ра аба ро ту бу дзе 
вы зна чац ца Саў мі нам.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні дэ пу та таў, 
на мес нік мі ніст ра ганд лю Іры на НАР-
КЕ ВІЧ ад зна чы ла, што кво та 20 пра-
цэн таў да ты чыц ца ме на ві та ганд лю 
хар чо вы мі та ва ра мі. Яна пад крэс лі ла, 
што та кое рэ гу ля ван не ёсць у мно гіх кра-
і нах, па коль кі гэ та за бес пя чэн не хар чо-
вай бяс пе кі. Ма на па ліст мо жа за вез ці 
ня якас ны пра дукт або па вы сіць ца ну, а 
кво та — гэ та свое асаб лі вы бар' ер, які 
мі ні мі зуе па доб ныя ры зы кі. Пры гэ тым 
на мес нік мі ніст ра звяр ну ла ўва гу, што 
тыя сет кі, якія за ня лі ця пер у не ка то рых 
рэ гі ё нах больш за 20 пра цэн таў, пас ля 
ўступ лен ня за ко на ў сі лу не стра цяць 
ганд лё выя пло шчы: «Нор ма за ко на бу-
дзе пры мя няц ца на ад но сі ны, якія ўзнік лі 
пас ля яго ўступ лен ня ў сі лу».

— Па коль кі ган даль вы кон вае важ-
ныя эка на міч ныя і са цы яль ныя функ цыі, 
пад трым лі вае вы со кі ўзро вень жыц ця 
на сель ніц тва, за ня тас ці, раз віц ця ма ло га 
і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва і эка на-
міч нае раз віц цё дзяр жа вы, пра ект за-
ко на над звы чай важ ны для гра мад ства, 
— лі чыць на мес нік стар шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі па жыл лё вай па лі ты цы і 
бу даў ніц тве Аляк сей КУЗЬ МІЧ. — Яго 
пры няц це з'яў ля ец ца свое ча со вым, бо 
на спа жы вец кім рын ку кра і ны ад бы ва-
юц ца зме ны, вы клі ка ныя пры мя нен нем 
пе ра да вых тэх на ло гій, вы ка ры стан нем 
су час ных ме та даў кі ра ван ня, якія за бяс-
печ ва юць па вы шэн не эфек тыў нас ці пра-
цы ганд лё вых ар га ні за цый.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

АСНОЎНАЯ ПРАБЛЕМА — 
СА МА ЎПРАЎ СТВА

Ва ўсе ча сы іс ну юць лю дзі, якія жы вуць па прын цы пе 
«што ха чу — тое і раб лю», не зва жа ю чы пры гэ тым 
ні на што. У тым лі ку і на «лі та ру за ко на». І часам са-
ма воль шчы кі па чы на юць вы праў ляц ца толь кі пе рад 
пра вер ка мі ці пас ля вы пі са ных ім буй ны х штра фа ў. 
Але на коль кі вост ра за раз ста іць у Мін скай воб лас ці 
гэ тая праб ле ма?

— Не сак рэт, што ў бюд жэ тах ра ё наў ча сам не ха пае гро-
шай для паў на вар тас най ахо вы, маш таб най рэ кан струк цыі і 
ад наў лен чых ра бот на аб' ек тах гіс то ры ка-куль тур най спад-
чы ны. Але ж пад тры ман не эле мен тар на га па рад ку вя лі кіх 
вы дат каў не па цяг не! Тым не менш пра ку ра ту ра рэ гу ляр на 
вы свят ляе, што дзе-ні дзе да пом ні каў ар хі тэк ту ры ад но сяц ца 
на мес цах не ахай на. Так, бу дын кі і пры лег лыя да іх тэ ры то рыі 
за рас та юць тра вой, фак тыч на пе ра тва ра юц ца ў звал ку... 
Гэ тыя не да хо пы бы лі вы яў ле ны на тэ ры то рыі Ка пыль ска га, 
Слуц ка га, Мінск ага, Ва ло жын ска га, Пу ха віц ка га і Бя рэ зін-
ска га ра ё наў, — кан ста туе сі ту а цыю пра ку рор Мін скай 
воб лас ці, стар шы са вет нік юс ты цыі Алег ЛАЎ РУ ХІН. — У 
та кім вы пад ку пра ку ра ту ра скла дае акт над зо ру, дзе чор ным 
па бе лым пра пі са ны не аб ход ныя ме ры для вы праў лен ня сі-
ту а цыі. А ві на ва тыя служ бо выя асо бы ад каз ва юць за свае 
пра лі кі. Больш за тое, мы цал кам пад трым лі ва ем пра па но ву 
Мі ніс тэр ства куль ту ры аб тым, што мяс цо выя ор га ны ўла ды 
па він ны ха ця б кан сер ва ваць та кія праб лем ныя аб' ек ты.

А вось праб ле ма так зва ных «чор ных ка паль ні каў» на 
Мін шчы не так вост ра ўжо не ста іць. Ле тась у воб лас ці ўво-
гу ле не за рэ гіст ра ва на вы пад каў не ле галь ных рас ко пак у 
по шу ку каш тоў нас цяў.

Ад нак са ма воль ства, на жаль, не знік ла з пры ро да ахоў-
най га лі ны. Тут ча сам спра ва да хо дзіць да не пры кры та-
га па ру шэн ня за ка на даў ства. На прык лад, у Чэр вень скім і 
Ла гой скім ра ё нах не ка то рыя прад пры ем ствы са ма воль на 
рас пра цоў ва лі кар' е ры. У Ма ла дзе чан скім ра ё не ад не санк-
цы я на ва най дзей нас ці па ўты лі за цыі ад хо даў наф та пе ра-
пра цоў кі ака за ла ся за бру джа най ра ка Уша. Не ады шла на 
дру гі план і хра ніч ная праб ле ма не санк цы я на ва ных зва-
лак... І та му ра ён ныя пра ку ро ры бу дуць ця пер пра во дзіць 
пра вер кі не ра дзей, чым адзін раз у шэсць ме ся цаў.

Трап ля юць у по ле зро ку су пра цоў ні каў пра ку ра ту ры і 
вы пад кі са ма воль ства ў зя мель най сфе ры. Лю дзі прос та 
за хоп лі ва юць зя мель ныя ўчаст кі або па па да юц ца на іх ня мэ-
та вым вы ка ры стан ні. Бы вае і так, што яны іх атрым лі ва юць 
з па ру шэн ня мі за ко наў. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца пры лег лых 
да ста лі цы тэ ры то рый — усё-та кі мер кан тыль насць ні хто не 
ад мя няў. Ажы я таж ны по пыт на зям лю па блі зу ме га по лі са 
пры вёў да яе вост ра га дэ фі цы ту. Так, за раз на Мін шчы-
не ў чар зе на ўчаст кі ста яць 32 ты ся чы ча ла век. З іх 70% 
прэ тэн ду юць на зям лю не па срэд на ў пры ста ліч чы. Пры тым 
воль ных на дзе лаў у ра ё не ўся го на ліч ва ец ца толь кі 196, а 
доў га ча ка ныя «сот кі» атры ма лі ўся го 155 ча ла век...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

КАН ЦЭ СІІ, ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ, 
МЕ ДЫ Я ЦЫЯ...

Мін гар са вет за ха ваў наз ву МКАД і даў 
наз ву но ва му мік ра ра ё ну ста лі цы — Ма-
гістр. Та кое ра шэн не пры ня та ўчо ра на 
24-й се сіі Мінск ага га рад ско га Са ве та 
дэ пу та таў, пе рад ае БЕЛ ТА.

Як ад зна чы ла на чаль нік упраў лен ня куль ту-
ры Мін гар вы кан ка ма Ві та лі на Ру дзі ка ва, па ста-
но вай Са ве та Мі ніст раў аў та ма біль ная да ро га 
М-9 ва кол Мін ска бы ла пе ра да дзе на ў ка му-
наль ную ўлас насць са ста ту сам ма гіст раль-
най ву лі цы бес пе ра пын на га ру ху. Ця пер гэ та 
эле мент ву ліч най сет кі. Ка мі сія раз гле дзе ла 
роз ныя пра па но вы наз вы гэ тай да ро гі і вы ра-
шы ла за ха ваць ра ней шую, усім пры выч ную. 
Та кім чы нам, МКАД атрым лі вае наз ву ву лі ца 
Мін ская каль ца вая аў та ма біль ная да ро га.

Пра ек ту е мы ра ён у ме жах вул. Не за леж-
нас ці, МКАД, вул. Фран цыс ка Ска ры ны, пра ез-
ду пе рад ле са пар ка вай зо най бу дзе на зы вац-

ца мік ра ра ён Ма гістр. Тут бу дуць па бу да ва ны 
да мы для на ву ко вай і твор чай ін тэ лі ген цыі.

З улі кам мер ка ван ня га ра джан пра ек ту-
е мая ву лі ца ну мар 1 у ме жах вул. Вяс нін ка, 
за вул ка Вяс нін ка, пра спек та Пе ра мож цаў 
на зва на ву лі цай Верб ная, а пра ек ту е мая ву-
лі ца ну мар 1 у ме жах вул. Мі ка ла еў ская, вул. 
За цень — ву лі цай Ка ляд ная. «Гэ тыя ву лі цы 
з'я вяц ца ў вель мі пры го жым ра ё не ста лі цы, 
іх наз ва не су пя рэ чыць ужо іс ну ю чым наз вам 
ву ліц, мі ла гуч ная на рус кай і бе ла рус кай мо-
вах», — ска за ла Ві та лі на Ру дзі ка ва.

Учас так аў та ма біль най аў та да ро гі М-4 
Мінск—Ма гі лёў (пра даў жэн не Пар ты зан ска га 
пра спек та) пра цяг лас цю амаль 3,9 км атры маў 
наз ву Смі ла віц кі тракт. Па вод ле слоў Ві та лі ны 
Ру дзі ка вай, тра ды цый на скла ла ся, што ву лі-
цы на вы ез дах з Мін ска на зы ва юць трак та мі 
(на прык лад, Ла гой скі, Ігу мен скі, Даў гі наў скі).

На кантроліНа кантролі  ��

НЯ ПЭЎ НАЯ ВЫ ГА ДА
КДК Гро дзен скай воб лас ці на кі ра ваў у пра ва ахоў ныя ор га ны 

ма тэ ры я лы пра вер кі пры ват на га прад пры ем ства «Эфа тон». У 
кант ра лё раў уз нік лі пы тан ні да вы ні каў тэн да ру, які пра во дзіў ся 
гэ тым прад пры ем ствам па вы ра бе стан ка для вы твор час ці кру-
ча ных абеч каў з ме та ліч най сет кі. На раз гляд тэн дар най ка мі сіі 
па сту пі лі пра па но вы ад пя ці ўдзель ні каў, ся род якіх най больш 
вы гад най пры зна лі пра па но ву та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад-
каз нас цю «Спектр-СТ» (Ра сія). Ад нак, на дум ку пра вя ра ю чых, 
яе трэ ба бы ло ад хі ліць: пра па ноў ваў ся ста нок, які ўжо быў ва 
ўжыт ку і не пра ду гледж ваў ся тэх ніч ным за дан нем. Та кім чы нам, 
не за бяс пе ча на вы ка ры стан не срод каў дзяр жаў на га па за бю-
д жэт на га Фон ду са цы яль най аба ро ны (450 міль ё наў руб лёў) 
згод на з за ка на даў ствам і пра цэ ду рай за ку пак.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Да ве да маДа ве да ма  ��

МІН ГАР СА ВЕТ ЗА ХА ВАЎ НАЗ ВУ МКАД

У Мін скім ра ё не на зям лю прэ тэн дуе больш за 
21 ты ся чу ча ла век. Але на дзе лаў за раз не ха пае 
на ват на адзін пра цэнт ад іх коль кас ці.
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