
С
ЁН НЯ ры нак ін тэр нэт-ганд лю раз ві ва ец ца гі ганц кі мі 
кро ка мі. Да дай це да гэ та га сі ту а цыю з пан дэ мі яй, 
ка лі жа дан не куп ляць ёсць, а пай сці дзе ля гэ та га 
ў ней кую кра му страш на ва та: ці ма ла ча го пад хо піш 

па да ро зе? Вось і атрым лі ва ец ца, што куп ля ан лайн ста ла 
на шым сён няш нім спа да рож ні кам жыц ця: гэ та бяс печ на з 
пунк ту гле джан ня са цы яль на га дыс тан цы я ван ня, да стат ко ва 
хут ка, а для ля ні вых яшчэ і кам форт на (усё ж та кі не трэ ба 
ні ку ды іс ці, каб на быць ней кую рэч). Але... Ці на столь кі 

гэ та бяс печ на з ін ша га пунк ту гле джан ня — фі нан са ва га? 
Ці не су ты ка лі ся вы з тым, што ў ін тэр нэ це пра па ну юць ад но, 
а па фак це атрым лі ва ец ца зу сім ін шае — кур' ер пры во зіць 
не тое, што ча ка лі, або рэч не ад па вя дае за яў ле ным 
якас цям? Што з гэ тым ра біць і як аба ра ніць свае ін та рэ сы, 
«МС» рас пы та ла ў на чаль ні ка ўпраў лен ня ахо вы пра воў 
спа жыў цоў і кант ро лю за рэ кла май Мі ніс тэр ства 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 
Іны ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК.
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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

У Го мель скім ра ё не 
ад кры лі ся 
но выя стан цыі 
абез жа лез ван ня. стар. 16

Ка рэс пан дэнт «МС» 
вы пра ба ва ла на са бе 
вір ту аль ныя па куп кі. 
Што з гэ та га 
атры ма ла ся? стар. 4, 13

Гро шы пад ідэі

Брэнд і го нар

Ма дэр ні за цыя вы твор час ці, 
асва ен не вы пус ку но вых 
узо раў тэх ні кі і рэа лі за цыя 
ін вест пра ек таў 
на Бе лА Зе. стар. 2

Што но ва га?

На ва цыі ў ра бо це 
на та ры я та кра і ны і зме ны 
ў ва лют ным рэ гу ля ван ні 
і ва лют ным 
кант ро лі. стар. 2

стар. 4, 13

Ан лайн-шо пінг

Кры ні цы жыц ця

Са цы яль на знач ныя 
іні цы я ты вы 
пра фі нан су юць 
у 12 ра ё нах 
кра і ны.

ТЭ МА ТЫД НЯ

КУП ЛЯЙ КУП ЛЯЙ 
І НЕ ГУБ ЛЯЙ!І НЕ ГУБ ЛЯЙ!

Як пра віль на ра біць па куп кі ў ін тэр нэт-кра мах, 
каб не за стац ца з но сам?

«НА СПЕЎ ЧАС КОМП ЛЕКС НАЙ 
ДА ПРА ЦОЎ КІ КО ДЭК СА АБ ЗЯМ ЛІ»

Пра «пад вод ныя ка мя ні» спрэч ных 
пы тан няў па зям лі, асаб лі вас ці 
іх уз нік нен ня і шля хі вы ра шэн ня 
кан флікт ных сі ту а цый гу та рым 
са стар шы нёй Па ста ян най ка мі сіі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха і лам РУ СЫМ.

— Мі ха іл Іва на віч, апош нім ча сам зя-
мель нае пы тан не вель мі час та гу чыць 
пад час аса біс тых пры ёмаў гра ма дзян 
і пра вя дзен ні пра мых тэ ле фон ных лі-
ній чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі. Ня рэд ка 
праб ле мы ўзні ка юць з-за та го, што ў 
ра ё не ка лісь ці ня пра віль на за рэ гіст-
ра ва лі ці ўво гу ле не за рэ гіст ра ва лі 
зя мель ны ўчас так, а сён ня з-за та кой 
«дро бя зі» па ку ту юць кан крэт ныя лю-
дзі. Та кім чы нам зя мель нае пы тан не 
ста но віц ца ў пэў ным сэн се на род ным. 
На якія дум кі яно на во дзіць вас?

— Тут ня ма ні чо га дзіў на га. Зя мель нае 
пы тан не ў Бе ла ру сі заў сё ды бы ло, як вы 
ка жа це, на род ным. Бо за кра на ла і за кра-
нае ў той ці ін шай сту пе ні ін та рэ сы мно гіх 
на шых су ай чын ні каў.

Са праў ды, ана ліз шмат лі кіх зва ро-
таў гра ма дзян і суб' ек таў гас па да ран ня 
ў Савет Рэс пуб лі кі, вы ез ды се на та раў на 
мес цы свед чаць пра тое, што ў гра мад-
стве даў но на спе ла пы тан не сут нас на га 
ўдас ка на лен ня за ка на даў ства аб ахо ве і 
вы ка ры стан ні зя мель. У се на та раў ёсць 
ра зу мен не не аб ход нас ці сіс тэм най рэ ві зіі 
і кан цэп ту аль на га пе ра гля ду гэ тых пра-
ва ад но сін, у тым лі ку зме ны не ак ту аль-
ных нар ма тыў ных прад пі сан няў і тых, што 
не вы ка рыс тоў ва юц ца на прак ты цы.

Та му пра ект за ко на «Аб змя нен ні Ко-
дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб зям лі» бу-
дзе іс тот на пе ра пра ца ва ны ў мэ тах вы-
ра шэн ня шэ ра гу ча сам вост рых пы тан няў 
з улі кам пра ва пры мя няль най прак ты кі і 

за пы таў гра ма дзян. Зва рот ная су вязь з 
на ро дам вель мі важ ная для пар ла мен-
та ры яў, бо яна да зва ляе ўба чыць вуз кія 
мес цы ў зя мель ным за ка на даў стве, ад-
чуць но выя праб ле мы і пы тан ні, якія ста-
віць жыц цё.

— Якое мес ца гэ та ра бо та зай мае ў 
дзей нас ці Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні?

— Са мае не па срэд нае і знач нае. Чле ны 
на шай ка мі сіі вы сту па юць за комп лекс ную 
да пра цоў ку Ко дэк са аб зям лі. На прык лад, 
на мі раз гле джа на пы тан не пра вя дзен ня 
пра ва во га ма ні то рын гу за ко на ад 17 лі пе-
ня 2018 го да «Аб нар ма тыў ных пра ва вых 
ак тах». У ка мі сіі прый шлі да вы сно вы, што 
сён няш няя пра ва пры мя няль ная прак ты ка 
свед чыць аб не аб ход нас ці ка рэк ці роў кі па-
ла жэн няў зга да на га за ко на, у част цы 
вы ка ры стан ня па кет на га прын цы пу 
рас пра цоў кі за ко на пра ек таў.

Мі ха і л РУ СЫ:

стар. 3 стар. 16
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