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У са вец кiя ча сы зда ча пус тых 
бу тэ лек i сло i каў бы ла не чым 
на кшталт свое асаб лi ва га за кон на га 
бiз не су, у якiм удзель нi ча лi ўсе — i 
на ву чэн цы, i сту дэн ты, i iн тэ лi ген ты, 
i ра бо чыя, i пен сi я не ры. I не дзiў на: 
ад на зда дзе ная паў лiт ро вая бу тэль ка 
з-пад ма ла ка да ва ла про фiт у 
тры та лон чы кi на пра езд. У ча сы, 
ка лi не бы ло нi плас ты ка вай, нi 
по лi эты ле на вай та ры, шкло ца нi ла ся. 
Тэх нiч ны пра грэс, дзя ку ю чы яко му 
з'я вi ла ся ад на ра зо вая ўпа коў ка, 
фак тыч на пад пi саў шклу жорст кi 
пры суд. Як вы нiк, адзiн за ад ным 
па ча лi за кры ва цца пунк ты пры ёму 
зва рот най та ры... Ды вось толь кi 
ка му ад гэ та га ста ла лепш?

Пад час ад па чын ку ў мя не з'я вi ла ся 
iдэя пра вес цi ў ква тэ ры свое асаб лi вую 
рэ вi зiю, каб вы зва лiць кры ху мес ца на 
бал ко не, дзе за год на збi ра ла ся ста рых 
не па трэб ных шкля ных сло i каў ды бу тэ-
лек. Але прос та так iх вы кiд ваць не ха-
це ла ся. Па-пер шае, шмат лi кiя бiг бор ды 
эка ла гiч най скi ра ва нас цi за клi ка юць да 
за хоў ван ня пры род ных рэ сур саў шля хам 
зда чы дру гас най сы ра вi ны ў пры ём ныя 
пунк ты. А па-дру гое, на гэ тым мож на кры-
ху за ра бiць. Гро шы ж лiш нi мi не бы ва юць 
нi ко лi. Ад нак спра ва ака за ла ся ня прос-
тай.

ЗДА ВАЦЬ СЛО I КI 
I БУ ТЭЛЬ КI ВЫ ГАД НА. 
КА ЛI ЗДА ЕШ IХ СОТ НЯ МI

У нас до ма пас ля се зо на за ка так за-
ста ло ся ка ля шас цi дзе ся цi не за па тра ба-
ва ных пус тых сло i каў. I ў пер шым жа пры-
ём ным пунк це спа сцiг ла рас ча ра ван не. 
По бач з акном пры ём шчы ка вi сеў вя лi кi 
ар куш па пе ры з над пi сам тлус ты мi лi та ра-
мi: «Сло i кi не пры ма ем. Уво гу ле».

— Не так шмат нам зда юць шкла та-
ры, — га во рыць пры ём шчык Аляк сей. 
— Наш звы чай ны кан тын гент вы ба чы лi 
на ўва хо дзе. За мож ны мi гэ тых лю дзей 
на зваць не маг чы ма, яны ха па юц ца за лю-
бую ка пей ку. А ма ла дыя лю дзi ўво гу ле 
за вiт ва юць вель мi рэд ка. Вы — пер шы за 
апош нiя два тыд нi. Ня ма за раз у лю дзей 
вя лi ка га фi нан са ва га сты му лу зда ваць 
шкла та ру. У са вец кi час вы атры ма лi б 
за пяць зда дзе ных лiт ро вых бу тэ лек ру-
бель, за якi змаг лi б на быць 25 та лон чы-
каў на тра лей бус... А сло i кi мы пе ра ста лi 
пры маць яшчэ год та му. Ня вы гад на нам 
гэ та...

Са праў ды, дзе ж узяць той фi нан са вы 
сты мул, ка лi за пяць бу тэ лек пры ём шчык 
уру чыў мне аж... ты ся чу руб лёў. Iду i ду-
маю: што ж на iх на быць. Хi ба што тры 
пач кi за па лак? Аль бо са мы тан ны стры-
жань для ша ры ка вай руч кi? Дык не дзiў-
на, што бу тэль кi пра сцей вы кi нуць у кан-
тэй нер, чым цяг нуць крох кi груз на са бе, 
атрым лi ва ю чы за яго ней кiя ка пей кi...

Яшчэ скла да ней з не па трэб ны мi сло i-
ка мi. Аба бiў шы па ро гi ча ты рох пры ём ных 
пунк таў, вы свет лiў, што та ру з-пад са да вi-
ны га то вы пры няць толь кi ў ад ной кроп цы, 

i толь кi на бой. Як нi дзiў на, гэ тую кроп ку 
да па маг лi знай сцi мяс цо выя вы пi во хi. Раз-
мя шча ец ца вы шэй зга да ны пункт у са ра ка 
хвi лi нах ха ды ад до ма. Ка лi ж пад' ехаць да 
яго на аў то бу се, то ўсё роў на по тым трэ ба 
прай сцi больш за кi ла метр з крох кiм гру-
зам у ру ках. Кро ка вай да ступ нас цю тут i 
не па ты хае: ну якi ча ла век па цяг не шкла-
та ру ў та кую да леч?

А ця пер возь мем у ру кi каль ку ля тар. 
За кi ла грам сло i каў, зда дзе ных на шкла-
бой, па абя ца лi 300 руб лёў. У та кую да леч 
з iмi не пой дзеш i ў пе ра поў не ны аў то бус 
не ўле зеш — трэ ба ехаць на аў то. Ка лi 
пад лi чыць вы дат кi на па лi ва ды не вя лiч кi 

прыз у якас цi двух сот гра маў цу ке рак, то 
атрым лi ва ец ца, што трэ ба здаць за раз... 
ледзь не цэнт нер та ры. Пус ты паў лiт ро-
вы сло iк ва жыць пры клад на 250 гра маў. 
Цi ка ва, хто з нас мае до ма трыс та-ча ты-
рыс та не па трэб ных ёмiс тас цяў?

Пен сi я нер ка Ган на Iва но ва — ад на з 
ня мно гiх эн ту зi яс так, якая ўсё ж пры нес ла 
з са бой пус тыя шкля ныя бу тэль кi. Ка жа, 
што яны ўсе з-пад iм парт ных на по яў i та-
му iх мож на пус цiць толь кi на бой.

— Коль кi тут iх? Дзе сяць штук на збi ра-
ла ся. Гэ та зна чыць, дзве ты ся чы да дуць. 
Ну хоць на чац вяр цiн ку хле ба хо пiць, — 
пад лiч вае ба буль ка. — А вось трыц цаць 
га доў та му ўсё бы ло iнакш. Я па мя таю, 
як мая дач ка вель мi прос та за раб ля ла 
на ма ро зi ва: дзве зда дзе ныя паў лiт ро выя 
бу тэль кi з-пад ма ла ка — ад на пор цыя.

ЗДА ЧА ШКЛА ТА РЫ 
Ў МIН СКУ...

У бе ла рус кай ста лi цы сён ня пра цу-
юць дзе вяць на рых тоў чых ар га нi за цый, 
кож ная з якiх ва ло дае ўлас най сет кай 
пры ёму.

— За раз у Мiн ску та ру бя руць 27 на-
шых ста цы я нар ных пунк таў пры ёму дру-
гас най сы ра вi ны i два пе ра соў ныя, — га-
во рыць на чаль нiк экс пе ры мен таль на га 
цэ ха дру гас най пра дук цыi КУП па абы-
хо джан нi з ад хо да мi «Эка рэс» Эду ард 
На дзi еў скi. — Уся го ж мы за год на рых-
тоў ва ем пры клад на 3,5 ты ся чы тон бою. У 
асноў ным гэ та, як пра вi ла, бу тэль кi, сло i кi 

i акон нае шкло.
Тэн дэн цыя, на жаль, за сму чаль ная: 

коль касць пры ём ных пунк таў увесь час 
ска ра ча ец ца. Ка ра нi гэ та га трэ ба шу-
каць у не рэн та бель нас цi іх дзей нас цi. 
На ват пры iс ну ю чых та ры фах мы пра-
цу ем са стра та мi. Та му пла цiць больш 
за 400 руб лёў за кi ла грам шкла бою не 
ма ем маг чы мас цi. А кошт яго рэа лi за-
цыi пе ра пра цоў чым ар га нi за цы ям яшчэ 
больш нiз кi — та кую ўмо ву дык туе ры-
нак. Не трэ ба за бы вац ца на знач ныя 
транс парт ныя вы дат кi: ця пер лiтр па-
лi ва каш туе не 10 ка пе ек. Са зва рот-
най шкла та рай праб лем яшчэ больш. 
Яе трэ ба на леж ным чы нам упа ка ваць, 
каб яна не па бi ла ся ў да ро зе, пас ля па-
мыць... I, вя до ма ж, за пла цiць усiм гро-
шы за зроб ле ную пра цу.

У са вец кiя ча сы зда чу шкла та ры ад-
нос на аб ляг ча ла тое, што сло i кi i бу тэль кi 
вы пус ка лi ся па стан дар тах, адзi ных для 
ўсёй дзяр жа вы. Ця пер жа та кой прак ты кi 
не iс нуе, i та му мно гiя за меж ныя прад пры-
ем ствы пе рай шлi на вы пуск пра дук цыi 
ў экс клю зiў най та ры. Вя до ма, для мар-
ке тын гу гэ та ход доб ры: спе цы фiч ныя 
бан кi i бу тэль кi вы гля да юць не звы чай на, 
i ве ра год насць та го, што пра дук цыю ў 
iх на бу дуць, уз рас тае. Да гэ та га трэ ба 
да даць i га ла са ван не па куп нi коў руб-
лём — у гi пер мар ке тах кан сер ва ва ная 
са да вi на iм парт на га па хо джан ня каш туе 
ча сам тан ней за ай чын ную. А вось вез цi 
пус тыя сло i кi з-пад яе з Бе ла ру сi на зад у 

Ра сiю цi ва Укра i ну, вя до ма, нi хто не бу-
дзе. I ў та кiм вы пад ку да ро га ёмiс тас цям 
ад на — на бой. Ад нак зноў «паст ка»: цi 
мно га лю дзей зго дзяц ца мар на ваць свой 
воль ны час на по шук пры ём на га пунк та 
i да стаў ку ту ды та ры за не каль кi ты сяч 
руб лёў?

На дум ку спе цы я лiс таў, доб рым вый-
сцем з гэ тай сi ту а цыi маг ла б стаць маг-

чы масць здаць пус тую та ру ад ра зу ў 
ма га зi не — як ка жуць, не ады хо дзя чы 
ад ка сы, што, на прык лад, па спя хо ва пры-
жыло ся ў Шве цыi i iн шых кра i нах За ха ду. 
Але ўзнi кае iн шае пы тан не: цi па го дзяц ца 
на гэ та буй ныя ганд лё выя сет кi i прос тыя 
дроб ныя кра мы? Усё-та кi яны на цэ ле ны 
на як ма га боль шае атры ман не пры быт ку. 
А як па каз вае прак ты ка, на рых тоў чы бiз-
нес вя лi кай вы га ды не пры но сiць...

— Склад ва ец ца па ра дак саль ная сi-
ту а цыя: тан ней ку пiць сы ра вi ну для вы-
твор час цi шкла та ры з ну ля, чым пе ра-
пра цоў ваць тое, што ўжо ма ем. I гэ та 
пры тым, што не ка то рыя кам па не нты 
(на прык лад, каль цы нi ра ва ная со да) на-
бы ва юц ца ў су сед нiх кра i нах за ва лю ту. 
Мы ж вы дат коў ва ем на за куп ку шкла ад 
на сель нiц тва i юры дыч ных асоб больш 
гро шай, чым пас ля атрым лi ва ем, — пра-
цяг вае Эду ард На дзi еў скi. — Знi жаць ця-
пе раш нiя рас цэн кi мы не мо жам, бо ры-
зы ку ем страціць та кiм чы нам i апош нiх 
прад стаў нi коў ко лiш няй ар мii здат чы каў 
дру гас най сы ра вi ны...

...I ЗА МЯ ЖОЙ
— Ка лi я ез дзiў у ка ман дзi роў ку ў Бер-

лiн, то звяр нуў ува гу на тое, што ў буй ных 
ганд лё вых цэнт рах Гер ма нii дзей нi чае аў-
та ма ты за ва ны спо саб пры ёму шкла та ры, 
— га во рыць iн жы нер Аляк сей. — На прык-
лад, мне аў та мат быў га то вы вы даць за 
зда дзе ную бу тэль ку 12 еў ра цэн таў. Але 
мож на, на прык лад, гро шы не за бi раць, а 
атры маць за iх та лон, з да па мо гай яко га 
апла цiць част ку но вай па куп кi. Цi ах вя-
ра ваць атры ма ную су му на абе ды бяз-
до мным...

ЗА МЕСТ ЭПI ЛО ГА
Вось i атрым лi ва ец ца, што шкла та ру 

за раз зда юць у пры ём ныя пунк ты пе ра-
важ на лю дзi па жы ло га ўзрос ту, якiя ро-
бяць гэ та, як ка лiсь цi ў са вец кi час, ды 
тыя, ка му не ха пае на чар го вую пор цыю 
ал ка го лю. Та му ка лi вы су стрэ не це ў 
на тоў пе цi гра мад скiм транс пар це кво-
лую пен сi я нер ку ў па тра па ным ста рым 
адзен нi, якая цяг не з са бой па кет, з яко га 
да но сiц ца звон пус тых бу тэ лек, не па-
гар джай це ёй. Бо яна, па сут нас цi, ад на 
з доб ра ах вот ных са нi та раў го ра да, чы i мi 
ста ран ня мi ён ста но вiц ца кры ху чыс цей-
шы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК
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ЁСЦЬ 
ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦЬ

Будзе створаны 
бе ла рус ка-із ра іль скі аг ра пра мтэх на парк

Ма лень кі па пло шчы Із ра іль дзя ку ю чы Бе ла ру сі змо жа 
знач на па шы рыць пло шчы аграр на га пры зна чэн ня.

У із ра іль скім Мі ніс тэр стве сель скай гас па дар кі га то вы пад-
тры маць ідэю рэа лі за цыі су мес на га пра ек та па ства рэн ні ў Ві-
цеб скай воб лас ці бе ла рус ка-із ра іль ска га аг ра пра мтэх на пар ка. 
Тут пла ну ец ца вы рошч ван не эка ла гіч на чыс тай сель ска гас па-
дар чай пра дук цыі, раз вя дзен не буй ной ра га тай жы вё лы, ад крыц-
цё між на род ных не за леж ных сер ты фі ка цый ных цэнт раў і на ват 
атры ман не бія ла гіч на ак тыў на га мё ду для ад праў кі на экс парт.

— У Із ра і ля ёсць за ці каў ле насць у тым, каб прый сці на ры-
нак Бе ла ру сі з но вы мі тэх на ло гі я мі. Нас жа ці ка віць па вя лі чэн не 
экс пар ту на шай пра дук цыі на рын кі Еў ра пей ска га са ю за, Із ра-
і ля, ЗША і гэ так да лей, — рас каз вае Ігар ВОЙ ТАЎ, стар шы ня 
дзяр жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Па вод ле яго слоў, ужо ёсць кан крэт ныя пра па но вы із ра іль ска-
га бо ку аб вы пус ку но вых ты паў кар моў — вы со ка эфек тыў ных, 
з пра па рван нем, бяс печ ных з пунк ту гле джан ня вы твор час ці 
жы вё ла га доў чай пра дук цыі. Так са ма аб мяр коў ва юц ца пы тан ні, 
звя за ныя са ства рэн нем у Бе ла ру сі пча ляр скіх гас па да рак з на-
ступ ным экс пар там у Із ра іль бія ла гіч на ак тыў на га мё ду.

Вя до ма, што Із ра іль вы раб ляе шмат пра дук цыі з роз ных ві даў 
ле ка вай сы ра ві ны, та му іс нуе вя лі кая ці ка васць да ка рыс ных 
рас лін і да роў ле су, якіх шмат у Бе ла ру сі.

На тэ ры то рыі бу ду ча га пар ка ўжо вы ка за лі жа дан не так са ма 
рас па чаць біз нес фір мы з ЗША, Гер ма ніі, Ра сіі. Аме ры кан цы 
пра па ну юць рэа лі за ваць пра ект па ла каль ным за бес пя чэн ні аб'-
ек таў сель скай гас па дар кі энер ге ты кай. А нем цы пла ну юць на 
тэ ры то рыі пар ка ўка ра ніць но вую тэх на ло гію вы твор час ці да моў 
сель ска гас па дар ча га пры зна чэн ня па ніз кім са бе кош це.

Яір ША МІР, мі ністр сель скай гас па дар кі і раз віц ця вёс кі Із ра-
і ля, упэў не ны, што ў су мес на га між дзяр жаў на га пра ек та ёсць шанц 
быць па спя хо ва рэа лі за ва ным прак тыч на на 100%.

— Перш за ўсё трэ ба ўдак лад ніць пад ра бяз нас ці гэ та га пра-
ек та і пры вес ці ў ад па вед насць з ча кан ня мі абод вух ба коў. Каб у 
вы ні ку не бы ло не па ла дак, і абод ва ба кі ра зу ме лі, ча го яны хо чуць 
да сяг нуць і да ча го яны мо гуць прый сці. Ін ту і цыя мне пад каз вае, 
што та кі пра ект бу дзе эфек тыў ным, — ска заў мі ністр.

Па вод ле яго слоў, ін та рэс Із ра і ля да во лі зра зу ме лы. Па тэ ры-
то рыі кра і на ма лень кая — у дзя сят кі ра зоў менш за Бе ла русь, а 
па ло ва пло шчы Із ра і ля — пус ты ня.

— Та му, раз ві ва ю чы су пра цоў ніц тва з ва шай кра і най у га лі не 
сель скай гас па дар кі, мы так са ма бу дзем мець эка на міч ную вы-
га ду і па шы рым сваю пра цу ў на ву ко вым сек та ры.

У на шым су пра цоў ніц тве мы на са мой спра ве да паў ня ем адзін 
ад на го. Мы мо жам пры вес ці но выя тэх на ло гіі і ска рыс тац ца тэ-
ры то ры я мі і пры род ны мі рэ сур са мі ва шай кра і ны, — да даў Яір 
Ша мір.

Ін вес та ры на тэ ры то рыі аг ра пра мтэх на пар ка змо гуць атры-
маць знач ныя пад атко выя і ін шыя прэ фе рэн цыі. Па па пя рэд ніх 
пад лі ках спе цы я ліс таў, ка лі пра ект бу дзе рэа лі за ва ны, у блі жэй-
шыя га ды па мер ін вес ты цый да сяг не 2,5 міль яр да до ла раў. Пра цу 
атры ма юць больш як 7 ты сяч ча ла век, а ся рэд ні што ме сяч ны 
за ро бак пра цаў ні коў бу дзе на ўзроў ні 1,1 ты ся чы до ла раў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Су час ныя iн фар ма цый ныя тэх-
на ло гii сён ня ак тыў на ўка ра ня юц-
ца прак тыч на ва ўсiх сфе рах гра-
мад ска га жыц ця. Не за ста ец ца ў 
ба ку ад гэ тых рэа лiй i су да вы твор-
часць, асаб лi ва што да ты чыц ца 
раз гля ду гас па дар чых спрэ чак. 
Якi ж до свед ужо на пра ца ва ны 
i якiя «бар' е ры» ста яць на шля ху 
ўка ра нен ня эле мен таў элект рон-
на га пра ва суд дзя? Гэ та аб мер ка-
ва лi прад стаў нi кi 25 уста ноў на-
ву кi i аду ка цыi, Кан сты ту цый на га 
Су да i шэ ра гу iн шых дзяр жаў ных 
ор га наў Бе ла ру сi, а так са ма Ра сii 
i Укра i ны пад час мiж на род на га 
се мi на ра.

— Дык што та кое элект рон нае 
пра ва суд дзе? — па цi ка вi лi ся мы 
ў стар шы нi арг ка мi тэ та пер ша га 
ў на шай кра i не на ву ко ва га фо-
ру му па тэ ме элект рон на га пра-
ва суд дзя, за гад чы ка ка фед ры 
гра ма дзян ска га пра ва i пра цэ су 
ГрДУ iмя Ян кi Ку па лы, кан ды да та 
юры дыч ных на вук Iгар МАР ТЫ-
НЕН КI.

— Гэ та спо саб ажыц цяў лен ня 
пра ва суд дзя, за сна ва ны на вы ка-
ры стан нi iн фар ма цый ных тэх на ло-
гiй. Асноў ныя склад нi кi гэ тай сiс-
тэ мы — па да ча да ку мен таў у суд 
у элект рон ным вы гля дзе, пры мя-
нен не вi дэа кан фе рэнц-су вя зi пры 
раз гля дзе спраў, раз мя шчэн не 
ў iн тэр нэ це бан ка звес так су до-
вых па ста ноў i iн шай iн фар ма цыi 
аб дзей нас цi су доў, маг чы масць 
азна ям лен ня з ма тэ ры я ла мi спраў 
пры да па мо зе ад да ле на га до сту-
пу i г.д.

У чэр ве нi ад бы ло ся па ся джэн-
не Са ве та па пы тан нях пра ва вой i 
су до вай дзей нас цi пры Прэ зi дэн це 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, дзе раз гля да-
ла ся пы тан не аб кан цэп ту аль ных 
па ды хо дах да пра ва во га рэ гу ля ван-
ня су да вы твор час цi ў элект рон най 
фор ме. Кан ста та ва ла ся, што ў кра-
i не ёсць пе рад умо вы для ства рэн ня i 
раз вiц ця сiс тэ мы элект рон на га пра-
ва суд дзя. На за ка на даў чым уз роў нi 
за ма ца ва ны асноў ныя прын цы пы i 
кi рун кi вы ка ры стан ня iн фар ма цый-
ных ка му нi ка цый ных тэх на ло гiй у 
дзей нас цi дзяр жаў ных ор га наў.

— Дзе ў на шай кра i не рэ аль-
на дзей нi чае та кая элект рон ная 
сiс тэ ма?

— Най больш ак тыў на яна 
сён ня вы ка рыс тоў ва ец ца ў гас-
па дар чых су дах. Стар шы ня гас-
па дар ча га су да Гро дзен скай воб-
лас цi Ва ле рый Кас цю ке вiч пры-
вёў на се мi на ры пе ра ка наў чыя 
ар гу мен ты на ка рысць эле мен таў 
элект рон на га пра ва суд дзя, якiя 
па сту по ва ста но вяц ца нор май. 
Гас па дар чым су дом за клю ча ны 
па гад нен нi аб элект рон ным аб ме-
не iн фар ма цы яй з вы ка наў чы мi 
ка мi тэ та мi, суб' ек та мi гас па да-
ран ня, пад атко вы мi i iн шы мi ор га на-
мi. Ёсць тэх нiч ныя маг чы мас цi для 
вi дэа кан фе рэнц-су вя зi з кож ным 
ра ё нам воб лас цi, каб прад стаў нi кi 
суб' ек таў гас па да ран ня не еха лi на 
па ся джэн не ў Грод на, а ўдзель нi ча-
лi ў раз гля дзе гас па дар чай спрэч кi 
не па срэд на ў сту дыi рай вы кан ка ма. 
Пры гэ тым дыс тан цый ны раз гляд 
спра вы ў рэ жы ме рэ аль на га ча су 
за бяс печ ва ец ца тэх нiч ны мi рэ сур-
са мi для дэ та лё ва га азна ям лен ня з 
не аб ход ны мi да ку мен та мi.

Да рэ чы, ужо ёсць во пыт раз гля ду 
гас па дар чых спрэ чак у элект рон ным 
фар ма це i на мiж на род ным уз роў нi. 
Ле тась у рэ жы ме вi дэа кан фе рэнц-
су вя зi гас па дар чы суд Гро дзен скай 
воб лас цi раз гля даў скар гу ра зам 
са сва i мi ка ле га мi з Ка зах ста на, i 
апош нiя вы ка за лi га тоў насць пра-
доў жыць та кое су пра цоў нiц тва.

Ра зам з тым, сён ня ў за ка на даў-
стве ня ма кан цэп цыi элект рон на га 
пра ва суд дзя i, ад па вед на, ад сут нi-
ча юць кан крэт ныя i пас ля доў ныя 
за ха ды па яго ства рэн нi i раз вiц цi. 
На прык лад, ка лi ў Ра сii да пус ка ец ца 
раз гляд лю бой гра ма дзян скай спра-
вы шля хам вi дэа кан фе рэнц-су вя зi 
(акра мя спраў, звя за ных з дзяр жаў-
ны мi сак рэ та мi), то ў Бе ла ру сi та кiх 
нор маў прак тыч на не iс нуе. Пры мя-
нен не ў су дах элект рон ных пра цэ-
дур у нас, па сут нас цi, апя рэдж вае 
за ка нат вор чы пра цэс.

— На пэў на, ад сюль вы нi кае 
шмат праб лем?

— Так. Да пус цiм, су до вая спра ва 
раз гля да ец ца з пры мя нен нем вi дэа-
кан фе рэнц-су вя зi, але тэх нiч ная сiс-
тэ ма рап там дае збой. I што ра бiць 
та ды з гэ тай спра вай? Згод на з на-
шым за ка на даў ствам, пад стаў ад-
клас цi яе раз гляд з вы шэй зга да най 
тэх нiч най пры чы ны не iс нуе.

Цi та кая сi ту а цыя: у су до вым 
па ся джэн нi з вы ка ры стан нем вi-
дэакан фе рэнц-су вя зi па тра бу ец ца 
ўдзел пе ра клад чы ка. Дзе ён па вi нен 
зна хо дзiц ца? У су дзе, якi раз гля дае 
спра ву, аль бо ў су дзе па мес цы зна-
хо джан ня свед кi (мо жа, i ў iн шай 
кра i не)? Як па пя рэ дзiць свед ку аб 
кры мi наль най ад каз нас цi за ад мо ву 
ад да чы па ка зан няў аль бо да чу за-
ве да ма не праў дзi вых па ка зан няў? 
Аль бо як за бяс пе чыць за кон насць 
элект рон на га под пi су? Усе гэ тыя i 
iн шыя пы тан нi па тра бу юць нар ма-
тыў на га рэ гу ля ван ня.

Пры гэ тым, фар мi ру ю чы за ка на-
даў ства па ўка ра нен нi элект рон на га 
пра ва суд дзя, нель га не ўлiч ваць аб'-
ек тыў ныя рэа лii: не ўсе гра ма дзя не 
ва ло да юць не аб ход ны мi кам п'ю-
тар ны мi ве да мi для зва ро ту ў суд 
у элект рон най фор ме. Та му, зра-
зу ме ла, элект рон нае пра ва суд дзе 
па вiн на iс на ваць па ра лель на з яго 
ажыц цяў лен нем па гра ма дзян скiх 
спра вах на па пя ро вых нось бi тах. 
Пры чым вы бар пра цэ су аль на га па-
рад ку раз гля ду спра вы па вi нен вы-
зна чац ца яе ба ка мi. I ка лi адзiн з iх 
су праць раз гля ду спра вы ў элект-
рон ным фар ма це, то пра цэ ду ру 
су да вы твор час цi не аб ход на ажыц-
цяў ляць у звы чай ным «па пя ро вым» 
вы гля дзе.

Та кiм чы нам, пры мя нен не элект-
рон на га пра ва суд дзя не змя няе 
сут нас цi i пры зна чэн ня су да вы-
твор час цi, а толь кi са дзей нi чае да-
сяг нен ню яго мэт — пра вiль на му 
i свое ча со ва му раз гля ду юры дыч-
ных спраў. Для гэ та га па тра бу юц-
ца прын цы по ва но выя змя нен нi ў 
за ка на даў стве.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Гэ та i iн шыя не стан дарт ныя пы тан нi пад час 
«пра мой лi нii» ў Вi цеб скiм гар вы кан ка ме па чуў 
Iгар МАР ША ЛАЎ, на мес нiк стар шы нi Ка мi тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю — ды рэк тар Дэ пар-
тамен та фi нан са вых рас сле да ван няў. На сваю 
па са ду ён быў пры зна ча ны сё ле та ў жнiў нi. 
Вi цебск стаў пер шым з аб лас ных цэнт раў, дзе 
Iгар Мар ша лаў вы слу хоў ваў лю дзей па тэ ле-
фо не i пры маў аса бiс та.

Пер шым па тэ ле фа на ваў бы лы су пра цоў нiк 
МУС, якi па пра сiў па спры яць... улад ка ваць на 
пра цу ў Дэ парт амент фi нан са вых рас сле да ван няў 
сваю дач ку — эка на мiс та па аду ка цыi.

Ад ным з са мых эма цы я наль ных быў зва рот 
жан чы ны, якая па дзя лi ла ся дум ка мi на конт уцяп-
лен ня фа са даў цаг ля ных да моў. Маў ляў, гэ та 
ж эка на мiч на не мэ та згод на, пры чым «фут ры» 
дрэн на ўплы ва юць на зда роўе лю дзей, якiя жы-
вуць у ква тэ рах, бо па вы ша ец ца тэм пе ра ту ра, 
а вiль гот насць нi ку ды «не вы хо дзiць». Ка лi ўжо 
так трэ ба, лепш уцяп ляць па нэль ныя да мы, дзе 
лю дзi мерз нуць. Да рэ чы, як ад зна чы ла ад на з 
ад каз ных асоб, ана лiз мер па ўцяп лен нi да моў 
на са мрэч па ка заў, што эка на мiч ная вы га да ад 
«фут раў» мi нi маль ная. А на чаль нiк ад дзе ла гар-
вы кан ка ма, якi ад каз вае за ар хi тэк ту ру, у сваю 
чар гу, ад зна чыў, што «фут ры» на да мах ва ўсёй 
Бе ла ру сi з'яў ля юц ца. Чым Вi цебск гор шы?

На аса бiс ты пры ём прый шла i Лi лiя Вiк та раў на 
з Вi цеб ска. Яна не згод на з ад мо вай унi тар на га 
прад пры ем ства «Вi цеб скае ад дзя лен не Бе ла рус-
кай чы гун кi» пе ра даць ёй ва ўлас насць ква тэ ру, 
якую яна пры ва ты за ва ла ў 2009 го дзе. Кошт ква-
тэ ры па га сi ла, вы пла цiў шы за пры ва ты за цыю 
20 мiль ё наў руб лёў. Але ця пер па тра бу юць яшчэ 
столь кi ж. I тлу ма чаць гэ та тым, што пры раз лi ках 
па мы лi лi ся, ука за лi за нi жа ны кошт жыл ля. Свой 
про мах чы гун ка пры знае, але...

— Мне адказалі, што, калі не даплачу, ану-
лююць прыватызацыю, і буду па-новаму прыва-

тызаваць. Цi ма юць яны ра цыю? Ку ды толь кi нi 
звяр та ла ся, нi хто мне не да па мог, — па дзя лi ла ся 
бя дой жан чы на.

Пад час пры ёму ёй па ра i лi па спра ба ваць аба-
ра нiць свае пра вы ў аб лас ным су дзе, дзе да дуць 
ацэн ку ўсiм да ку мен там, яе до ва дам... Тым больш, 
што на чы гун цы пры зна юць сваю па мыл ку.

Пен сi я нер ка з Вi цеб ска 1,5 го да пра жы ва ла 
ў па бу да ва най 2-па ка ё вай ква тэ ры без рэ гiст-
ра цыi. А ўсё та му, што пас ля па ве лi чэн ня кош ту 
«квад ра та» ёй не аб ход на да пла цiць 40 мiль ё наў 
руб лёў. Вы свет лi ла ся, што ў свой час яна пра-
да ла ста рую ква тэ ру i пе ра лi чы ла не аб ход ную 
су му для бу даў нiц тва но вай. Але, пад пiс ва ю чы 
да мо ву на бу даў нiц тва, не звяр ну ла ўва гу на 
за пiс аб тым, што кан чат ко вы кошт раз лiч ва-
ец ца пас ля ўво ду жыл ля. I ў вы нi ку атры маў ся 
вя лi кi доўг. Мiж iн шым, у гар вы кан ка ме ра ней 
па спра ба ва лi вы ра шыць гэ тую праб ле му: што-
ме сяц па жы лой жан чы не трэ ба вы плач ваць 
уся го па 200 ты сяч руб лёў. Але, па вод ле яе 
слоў, i гэ тыя, у наш час не вя лi кiя, гро шы для 
яе — знач ная су ма.

— Вы нес лi ў су дзе ра шэн не — пра пi сац ца нам 
(з сы нам. — Аўт.) у но вай ква тэ ры, а доўг, 40 
мiль ё наў, так i «цяг нец ца». Да па ма жы це, каб з 
пен сii гро шай не вы лi ча лi, па коль кi пен сiя не вя-
лi кая i ў мно гiм пры хо дзiц ца са бе ад маў ляць, — 
па пра сi ла пен сi я нер ка.

— Гра ма дзя нам быў рас тлу ма ча ны па ра дак 
iс ну ю ча га за ка на даў ства. Шэ раг пы тан няў, якiя 
да ты чы лi ся не па срэд на дзей нас цi ор га наў фi нан-
са вых рас сле да ван няў, бу дуць да дат ко ва пра ве-
ра ны. Iн шыя пы тан нi ўжо раз гля да юц ца ў су дзе. 
Ас тат нiя пе ра да дзе ны на раз гляд мяс цо вай ула-
дзе, — ска заў прад стаў нi кам СМI Iгар Мар ша лаў, 
ка мен ту ю чы вы нi кi пры ёму гра ма дзян. — Ка лi 
за кон на ба ку тых, хто звяр нуў ся, зро бiм усё, каб 
да па маг чы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Дзяр жаў ны ка мі тэт па ма-
ё мас ці Бе ла ру сі аб вяс ціў 
аб пра вя дзен ні ме ра пры-
ем стваў па про да жы ак-
цый (до ляў) ак цы я нер ных 
(гас па дар чых) та ва рыст-
ваў і прад пры ем стваў як 
ма ё мас ных комп лек саў. 
У пад рых та ва ным пе ра лі-
ку — 85 прад пры ем стваў, 
ін фар ма цыя аб якіх раз ме-
шча на на сай це Дзярж кам-
ма ё мас ці.

На аў кцы ё нах ін вес та рам 
пра па ну юць ак цыі 50 прад пры-
ем стваў. Яшчэ 33 ак цы я нер ныя 
та ва рыст вы бу дуць пра да ваць 
свае каш тоў ныя па пе ры па-
вод ле кон кур су. Як ма ё мас-
ныя комп лек сы пра да юц ца два 
прад пры ем ствы.

З аў кцы ё ну, на прык лад, пла-
ну ец ца пра даць до лі дзяр жа-
вы ў ста тут ным фон дзе СЗАТ 
«Шкло за вод Ялі за ва» (Асі по-
віц кі ра ён), за во да «Эвіс тар» 
(г. Ві цебск), ак цы я нер на га та-
ва рыст ва «Ві цеб скі пры бо ра-
бу даў ні чы за вод», Брэсц ка га 
ра дыё тэх ніч на га за во да, АТ 

«Іва цэ ві чыд рэў», Ві цеб ска га 
пло да а га род нін на га кам бі на та 
і шэ ра гу ін шых прад пры ем стваў 
Мінп ра ма, Мі нэ нер га, Мінт ран-
са, Мін сель гас хар ча, кан цэр наў 
«Бел дзярж харч прам» і «Бел-
лес па пе рап рам».

Па вод ле кон кур су бу дуць 
пра да ваць ак цыі та ва рыст ва 
«Ма зыр скі НПЗ», Бе ла рус ка га 
мар ско га па ра ход ства, Го мель-
ска га ра дыё за во да, прад пры-
ем ства «Прам су вязь», кі ру ю чай 
кам па ніі хол дын га «Га ры зонт», 
авія кам па ніі «Транс авія экс-
парт», та ва рыст ва «БА ТЭ — 
кі ру ю чая кам па нія хол дын га 
«Аў та кам па не нты», Мінск ага 
за во да ацяп ляль на га аб ста ля-
ван ня і ін шыя.

Адзі ным ма ё мас ным комп-
лек сам пра па ну ец ца пра даць 
на аў кцы ё не прад пры ем ства 
«Бя ро за та ра» і вы твор чае прад-
пры ем ства «Эк зон-Глю ко за» 
(г. Дра гі чын) .

Про даж дзярж ак цый ак цы я-
нер ных та ва рыст ваў ажыц цяў-
ля ец ца па вод ле ра шэн ня кі раў-
ні ка дзяр жа вы.

У Дзярж ка мі тэ це па ма ё мас-
ці ўдак лад ні лі, што на бы ваць ак-
цыі ма юць пра ва фі зіч ныя асо-
бы, у тым лі ку ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі, за меж ныя 
гра ма дзя не і асо бы без гра ма-
дзян ства, юры дыч ныя асо бы 
рэс пуб лі кі, за вы клю чэн нем 
дзяр жаў ных ар га ні за цый і гас-
па дар чых та ва рыст ваў, у ста-
тут ных фон дах якіх коль касць 
дзярж ак цый пе ра вы шае 50%. 
Ак цыі на аў кцы ё нах мо гуць куп-
ляць за меж ныя дзяр жа вы і іх 
ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль-
ныя адзін кі, між на род ныя ар га-
ні за цыі, за меж ныя юры дыч ныя 
асо бы, а так са ма за меж ныя 
ар га ні за цыі, якія не з'яў ля юц ца 
юры дыч ны мі асо ба мі.

Па чат ко вая ца на про да жу ак-
цый вы зна ча ец ца па най боль-
шай з іх рын ка вай або ба лан са-
вай ца не па ста не на 1 сту дзе ня 
го да про да жу гэ тых каш тоў ных 
па пер. Рын ка вая ацэн ка ак цый 
ажыц цяў ля ец ца пас ля пры няц-
ця ра шэн ня Прэ зі дэн та аб іх 
про да жы.

Сяр гей КУР КАЧ.

НА ВОШ ТА «ФУТ РЫ» 
ЦАГ ЛЯ НЫМ ДА МАМ?

АКЦЫІ — З АУКЦЫЁНАЎ

Ак ту аль нае пы тан неАк ту аль нае пы тан не  ��

ХТО ЗДАЕ ШКЛА ТА РУ? ТОЛЬ КI ЭН ТУ ЗI ЯС ТЫ

У новым У новым   ��
  фармаце  фармаце

У бе ла рус кай ста лi цы на рых тоў кай шкла зай ма юц ца за раз 
9 ар га нi за цый. Ад нак коль касць пры ём ных пунк таў па ста ян на 
ска ра ча ец ца з-за не рэн та бель нас цi.

«Склад ва ец ца па ра дак саль ная 
сi ту а цыя: тан ней ку пiць сы ра вi ну 
для вы твор час цi шкла та ры 
з ну ля, чым пе ра пра цоў ваць тое, 
што ўжо ма ем...»

ФактФакт  ��

Су пра цоў нi ка мi га лоў на га ўпраў лен ня 
па ба раць бе з эка на мiч ны мi зла чын-
ства мi МУС Бе ла ру сi за тры ма лi мiн скiх 
iл жэ прад пры маль нi каў, якiя без на ме-
ру ажыц цяў ляць прад пры маль нiц кую 
дзей насць пе ра во дзi лi ў га тоў ку гра-
шо выя срод кi суб' ек таў гас па да ран ня. 
«Шэ рая» фi нан са вая гуль ня ма хi на та раў 
пры чы нi ла ўрон дзяр жа ве ў вы гля дзе 
ня вы пла ты па дат каў у па ме ры больш 
за 1 млрд руб лёў, па ве да мi ла рэ дак цыi 
стар шая опер упаў на ва жа ная па асаб лi-
ва важ ных спра вах ГУ БЭЗ МУС Бе ла ру-
сi Ве ра нi ка Па смец це ва.

Апе ра тыў нi ка мi бы ло вы яў ле на, што 57-га-
до вы жы хар Мiнск ага ра ё на ства рыў зла чын-
ную гру пу, якая пас ля рэа лi за цыi канц та ва-
раў i iн шай пра дук цыi дзярж ар га нi за цы ям па 
за га дзя пра ду ма най схе ме вы во дзi ла гра-
шо выя срод кi з ле галь на га аба ра чэн ня праз 
iл жэ прад пры маль нi каў. Пры гэ тым па дат каў 
дзяр жа ве нi хто не пла цiў.

Ар га нi за тар за рэ гiст ра ваў шэ раг пад кант-
роль ных яму суб' ек таў гас па да ран ня, якiя 
пе ра во дзi лi без на яў ныя гра шо выя срод кi ў 
на яў ныя праз iн ды вi ду аль ных прад пры маль-
нi каў, а апош нiя кан вер та ва лi руб лi ў до ла ры. 

Та кi «бiз нес» стаў маш таб ным: толь кi адзiн 
удзель нiк зла чын най гру пы, 30-га до вы iн ды-
вi ду аль ны прад пры маль нiк за ча ты ры ме ся-
цы (сё ле та з лю та га па ве ра сень) пе ра вёў у 
га тоў ку ка ля 6 млрд руб лёў i на быў больш за 
600 ты сяч до ла раў.

Упраў лен нем След ча га ка мi тэ та па г. Мiн-
ску ў да чы нен нi да iн ды вi ду аль на га прад-
пры маль нi ка за вя лi кры мi наль ную спра ву 
за лжэ прад пры маль нiц тва, якое па цяг ну ла 
пры чы нен не шко ды ў асаб лi ва буй ным па-
ме ры. У вы нi ку пра ве дзе ных апе ра тыў на-
вы шу ко вых ме ра пры ем стваў i во быс каў у 
па да зра ва на га i яго ка ман ды апе ра тыў нi кi 
кан фiс ка ва лi больш за 100 ты сяч до ла раў 
i каш тоў нас цi, якiя зна хо дзi лi ся па мес цы 
жы хар ства i ў бан каў скай ячэй цы, та вар на-
транс парт ныя на клад ныя i iн шыя да ку мен-
ты. Вы яў ле ны да ра гiя аб' ек ты не ру хо мас цi i 
аў та ма бi лi, якiя з мэ тай утой ван ня пры ро ды 
па хо джан ня рэ гiст ра ва лi ся на трэ цiх асоб. За 
та кое лжэ прад пры маль нiц тва, што па цяг ну-
ла пры чы нен не дзяр жа ве ўро ну ў асаб лi ва 
буй ным па ме ры, пра ду гле джа на па ка ран не ў 
вы гля дзе па збаў лен ня во лi на тэр мiн ад трох 
да дзе ся цi га доў з кан фiс ка цы яй ма ё мас цi 
або без кан фiс ка цыi.

Сяр гей КУР КАЧ.

Мі лі цы я не ры за тры ма лі па да зра ва на га 
ў мах ляр стве «прад пры маль ні ка», які 
ганд ля ваў не іс ну ю чай пар ты яй яла ві-
чы ны. Тым не менш за «ўзя тыя са сто-
лі» 20 тон мя са ён па пра сіў у па куп ні коў 
з Ра сіі 60 ты сяч до ла раў.

— За тры ма ны на пра ця гу не каль кіх га доў 
зай маў ся дроб ным роз ніч ным ганд лем. План 
раз ба га цець уз нік у яго пас ля та го, як ма ла ды 
ча ла век па зна ё міў ся з ін ды ві ду аль ны мі прад-
пры маль ні ка мі з Ра сіі, якія пры еха лі да нас у 
по шу ках пар тыі мяс ной пра дук цыі па вы гад-
ных цэ нах. Наш ге рой за явіў ра сі я нам, што 
з'яў ля ец ца... ап то вым па стаў шчы ком мя са ў 
Ра сію і ва Укра і ну. Больш за тое, зра біў пра-
па но ву, ад якой, як той ка заў, не маг чы ма бы ло 
ад мо віц ца, — па ве да мі ла прэс-афі цэр Пар ты-
зан ска га РУ УС г.Мін ска Ган на Чыж-Лі таш. — 
Да на ступ най су стрэ чы мах ляр пад рых та ваў-
ся: пад ра бяз на пра кан суль та ваў ся з ад ным са 
сва іх зна ё мых, які на са мрэч зай маў ся ганд лем 
у гэ тай сфе ры. По тым пра вёў не каль кі су стрэч 
ужо з «па тэн цы яль ны мі» па куп ні ка мі. На рэш-
це «пра да вец» пры зна чыў чар го вую — ка ля 
ад на го з да моў па ву лі цы Але га Ка ша во га, 
дзе ён быц цам бы пра жы ваў. Вый шаў шы з 
пад' ез да, мах ляр пе ра даў ра сі я нам ксе ра ко-

пію паш пар та, на зва рот ным ба ку якой на пі саў 
рас піс ку ў атры ман ні пе рад апла ты ў па ме ры 
18 ты сяч до ла раў за па стаў ку пар тыі яла ві чы-
ны. Атры маў шы гро шы, «пра да вец» ска заў, 
што ад ня се гро шы да до му і вер нец ца з па ке-
там не аб ход ных да ку мен таў.

...Па куп ні кі пра ча ка лі «па стаў шчы ка» ка ля 
пад' ез да ка ля дзвюх га дзін. Тэ ле фон яго не 
адказваў. По тым вы свет лі ла ся, што пад' езд 
меў яшчэ адзін вы хад.

Па да зра ва ны ў мах ляр стве быў за тры ма-
ны ў Ор шы. Пры гэ тым сі ла вую пад трым ку 
ака за лі су пра цоў ні кі АМА Па. Яна прый шла ся 
да рэ чы, бо зла мыс нік ака заў ак тыў нае су пра-
ціў лен не і спра ба ваў уця чы. Як вы свет лі ла ся 
паз ней, з'яў лен не су пра цоў ні каў мі лі цыі бы ло 
для мах ля ра не ча ка ным: ён быў упэў не ны 
ў тым, што ўсё вель мі ста ран на пра ду маў. 
Бо, акра мя вы бра на га за га дзя пра хад но га 
пад' ез да, «па пра ца ваў» на кам п'ю та ры над 
уру ча най «па куп ні кам» ксе ра ко пі яй паш пар-
та. Ён змя ніў усю тэкс та вую ін фар ма цыю ў 
ад ска на ва най ста рон цы, але за быў ся па мя-
няць... аса біс ты ну мар. Гэ тая ака ліч насць і 
ста ла «за чэп кай» для апе ра тыў ні каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

СТА ЛIЧ НЫЯ ЛЖЭ ПРАД ПРЫ МАЛЬ НI КI 
НЕ ЗА ПЛА ЦI ЛI ДЗЯР ЖА ВЕ 

БОЛЬШ ЗА 1 млрд руб лёў ПА ДАТ КАЎ

ГАНД ЛЯ ВАЎ НЕ ІС НУ Ю ЧАЙ ПАР ТЫ ЯЙ МЯ СА

За ка на даў ства па куль не па спя вае за но вы мi тэх на ло гi я мi


