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К
А МЕР ЦЫЙ НАЯ фір ма 
з тых, што за піс ва юць 
пра даў цоў на кур сы 

па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 
ў аб мен на маў чан не 
пра пра тэр мі ноў ку, вы ра шы ла 
спаг наць пла цеж праз суд, 
ад нак... пе ра ду ма ла. Ча му?

Тэр мі ны 
пры дат нас ці — 
што ды шаль?

У Бе ла ру сі з'я ві лі ся не стан-
дарт ныя фор мы ба раць бы з 
рэа лі за цы яй пра тэр мі на ва ных 
пра дук таў, ка лі ў ганд лё вую 
за лу пры хо дзяць гра ма дзя не і 
мэ та на кі ра ва на шу ка юць та вар 
са скон ча ным тэр мі нам пры-
дат нас ці. А ка лі зна хо дзяць, то 
«скі да юць мас ку» і са звы чай-
ных па куп ні коў пе ра тва ра юц ца 
ў су пра цоў ні каў ар га ні за цыі па 
ака зан ні аду ка цый ных па слуг. 
Ні коль кі не бян тэ жа чы ся, яны 
ро бяць пер са на лу дзе ла выя 
пра па но вы: мы ні ку ды не па-
ве дам ля ем аб вы яў ле ным бяз-
лад дзі, па збаў ля ю чы вас ад 
штра фаў, вы ж ідзя це да нас на 
на ву чан не. Кошт удзе лу ад на го 
су пра цоў ні ка 80—100 руб лёў, у 
той час як сан стан цыя, маў ляў, 
вы ста віць вам су му на па ра дак 
боль шую.

Зма гац ца з «вы са ка род ным 
шан та жом» ака за ла ся над звы чай 
скла да на. Па-пер шае, яго цяж ка 
да ка заць: на ват за пі сы ка мер ві-
дэа на зі ран ня не з'яў ля юц ца до-
ка зам у су дзе, па-дру гое, лю бая 
скар га ганд лю на ты ка ец ца на пы-
тан ні: 1. Ча му ў вас быў у рэа лі за-
цыі та вар з пра тэр мі на ва ным тэр-
мі нам пры дат нас ці? 2. Ча му вы 
пад пі са лі да га вор — вас жа ні хто 
не пры му шаў? Так, зра зу ме ла, 
вы апы ну лі ся пад ціс кам, але ж 
не пад піс та ле там... Акра мя та го, 
пра даў цы ба яц ца па ка ран няў кі-

раў ніц тва і, ка лі ёсць маг чы масць 
сха ваць «пра кол» (напрыклад, 
на чаль ства не бы ло ў ганд лё вай 
за ле), мяр ку юць, што най лепш 
ці хень ка за пла ціць.

Тым не менш, ня гле дзя чы на 
ўсе ню ан сы, кі ра ван не дэ парт-
амен та фі нан са вых рас сле да-
ван няў па Мін скай воб лас ці і 
го ра дзе Мін ску па ча ло пра вер ку 
шас ці ка мер цый ных струк тур, 
якія так свое асаб лі ва аба ра-
ня юць спа жыў цоў. І па доб ных 
фір маў у Бе ла ру сі ўжо больш 
за паў сот ні — іх рэ гіст ру юць па 
за яў ным прын цы пе. Ды і дзёрз-
касць іх дай шла да та го, што пры 
ад сут нас ці пра тэр мі ноў кі яны яе 
ар га ні зу юць: пры но сяць су мнеў-
ны та вар з са бой, абы рас кру ціць 
суб' ект на гро шы.

Най леп шая 
аба ро на — 
на ступ лен не

У той жа са мы час, ня гле дзя чы 
на аб ві на вач ван ні ў спа жы вец кім 
эк стрэ міз ме, ад на з ар га ні за цый 
та ко га на прам ку па да ла су до вы 
іск да пра даў ца, які не за пла ціў 
за ву чо бу.

«Па па ла ся» жан чы на-ад каз-
чык яшчэ ў кан цы мі ну ла га го да. 
Та ды дзве дзяў чы ны прый шлі 
ў Мар' і на гор скі ма га зін сіс тэ мы 
«Да рАрз», пра бі лі ў ка се па ке-
цік со ку і кар жы для тор та на 
агуль ную су му 1,49 руб ля і тут 
жа «вы яві лі» ў та ва ра скон ча-
ны тэр мін пры дат нас ці. Сле дам 
пер са на лу па сту пі ла пра па но ва 
пра слу хаць се мі нар «Па ра дак 
рэа лі за цыі і за хоў ван ня хар чо-
вых та ва раў, якія ма юць аб ме-
жа ва ныя тэр мі ны пры дат нас ці», 
інакш... За гма га як раз не бы ло 
на мес цы, ня во пыт ны пра да вец 
спа ло ха ла ся па ка за ных ёй «ко-
ра чак» і пад пі са ла да ку мен ты 
на атры ман не «аду ка цый ных 

па слуг». Не ра зу ме ю чы, да рэ-
чы, што пла ціць прый дзец ца з 
аса біс тай кі шэ ні, а не з ма га зін-
най вы руч кі.

Су ма доў гу ўзрас ла 
ў пяць ра зоў

Прай шло ча ты ры ме ся цы. 
Гра шо выя срод кі, па вод ле афі-
цый най тэр мі на ло гіі, у ка мер-
цый ную фір му ўсё не па сту па-
лі, і пра да вец Іры на атры ма ла 
су до вы іск. Пры гэ тым ёй пра-
па ноў ва ла ся вы пла ціць ужо не 
85 руб лёў, а 170: «на ка па лі» пра-
цэн ты. Плюс 165 руб лёў — пе ня і 
дзярж пош лі на.

Пра цэс у су дзе Пар ты зан ска га 
ра ё на Мін ска (па мес цы рэ гіст ра-

цыі іст ца) па чаў ся тра ды цый на: з 
пра вер кі да ку мен таў прад стаў-
ні коў ба коў. Але... тут жа і скон-
чыў ся.

— Вы со кі суд! — падняўся са 
свай го мес ца кі раў нік пра ва во га 
агенц тва Мак сім. — Мы пра вя лі 
служ бо вую пра вер ку і ўста на-
ві лі, што да га вор ныя ад но сі ны 
з ад каз чы кам са праў ды ма юць 
мес ца, але ад бы ло ся ўшчам-
лен не яго пра воў. На гэ тай 
пад ста ве і так са ма ўліч ва ю чы, 
што раз бі раль ніц тва шко дзіць 
на шай рэ пу та цыі, мы ад іс ка вых 
па тра ба ван няў на ад рас ад каз-
чы ка ад маў ля ем ся, пры но сім 
пра ба чэн ні за пры чы не ныя ня-
зруч нас ці і про сім вы твор часць 
па спра ве спы ніць.

Што на па ло ха ла 
ка мер сан таў

Бы ва юць цу ды на све це... Але 
ўсё-та кі, што ад бы ло ся? Ча му ка-
мер цый ная фір ма «вы пус ці ла з 
зу боў зда бы чу»?

За сна валь нік (яко му ўся го 23 
га ды) рас ка заў ка рэс пан дэн ту 
«МС» пра ма ты вы. Да рэ чы, ён лі-
чыць та ко га ро ду біз нес не чымсь-
ці ама раль ным, а, на ад ва рот, вы-
са ка род ным, па коль кі аба ра няе 
гра ма дзян ад на ня сен ня шко ды 
зда роўю. Па за пэў нен ні су раз моў-
ні ка, з юры дыч на га бо ку так са ма 
ўсё чыс та: іх ар га ні за цыя рэ аль-
на пра во дзі ла се мі на ры на ба зе 
Бе ла рус ка га ганд лё ва-эка на міч-
на га ўні вер сі тэ та спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі, што ў Гомелі. З гэтай 
установай у яе да га вор. За ня ткі 
звы чай на пра хо дзі лі ў фор ме ві-
дэа-прэ зен та цый, каб да па маг чы 
слу ха чам лепш за сво іць нор мы 
ДА СТаў, БНі Паў, СТБ.

— Мак сім, ча му вы пе ра ду-
ма лі?

— Та му што на ша фір ма за чы-
ня ец ца, і хо чац ца хут чэй усё скон-
чыць. Пра ва вое агенц тва бы ло 
за рэ гіст ра ва на вяс ной 2017 го да, 

ад нак не ўза ба ве ака за ла ся, што 
гэ ты від дзей нас ці нерэн та бель-
ны. За 9 ме ся цаў пра цы на раз лі-
ко вы ра ху нак ар га ні за цыі па сту пі-
ла ўся го 14 700 руб лёў, у сі лу ча го 
ся рэд няя зар пла та су пра цоў ні каў 
не пе ра вы ша ла ча ты рох сот руб-
лёў. Я, як за сна валь нік, ні ра зу 
не атры маў пры быт ку, а штат з 
ся мі ча ла век прый шло ся ска ра-
ціць да трох.

Мы з Мак сі мам яшчэ доў га 
аб мяр коў ва лі роз ныя ню ан сы, і 
ня ўда члі вы біз нес мен агу чыў... 
ін шае апраў дан не та кой ідэі. 
Маў ляў, на пра ця гу мно гіх га доў 
у Бе ла ру сі на зі ра ец ца тэн дэн цыя 
па ска ра чэн ні коль кас ці пра тэр-
мі ноў кі. Без умоў на, гэ та вы нік 
да па мо гі дзярж ор га нам ра бо тай 

та кіх ар га ні за цый. Ган даль ба іц-
ца і трым ціць? Ну і ня хай! За тое 
вый грае па куп нік!

Ваў кі 
ў аве чай шку ры?

— Зу сім не зго дзен, што гэ тыя 
вы ма галь ні кі пры но сяць ка рысць 
гра мад ству, — абу ра ны іх прак-
ты кай стар шы ня Пу ха віц кай 
ра ён най ар га ні за цыі аба ро-
ны пра воў спа жыў цоў, член 
праў лен ня рэс пуб лі кан ска га 
Та ва рыст ва ахо вы спа жыў цоў 
Ва сіль ВА ЛА СЮК. — Ужо тры 
га ды я да па ма гаю ра бот ні кам 
ганд лю «ад бі вац ца» ад іх. Ад та-
ко га шан та жу ад на толь кі шко да і 
больш ні чо га, плюс — пад рыў аў-
та ры тэ ту сум лен ных та ва рыст ваў 
аба ро ны спа жыў цоў. А зні жэн не 
рэа лі за цыі та ва раў са скон ча ным 
тэр мі нам пры дат нас ці — вы нік уз-
рос лай кан ку рэн цыі і ска ра чэн ня 
на гляд най дзей нас ці дзяр жа вы.

Два ба кі ме да ля і дзве праў-
ды... А што ду ма е це вы на гэ ты 
конт? Ка лі твая спра ва спра вяд лі-
вая, то ці да пу шчаль на пры збо ры 
до ка заў звяр тац ца да хіт рас ці?

Ні на ЯНО ВІЧ.

СУД ДЫ СПРА ВА

 Кам пе тэнт на
«Што вы ро бі це пры атры ман ні сіг на лу, што ў 

кра ме вы яў ле на пра тэр мі ноў ка?» Гэ тае пы тан не 
мы за да лі за гад чы ку ад дзя лен ня гі гі е ны хар-
ча ван ня ДУ «Мін скі аб лас ны цэнтр гі гі е ны, 
эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя» Юрыю 
ГУ ЗІ КУ.

— Мы раз гля да ем кож ны са зва ро таў і да ём 
ад каз па сут нас ці. Для гэ та га спе цы я ліс ты тэ ры-
та ры яль на га цэнт ра, у які звяр нуў ся гра ма дзя нін, 
вы яз джа юць на аб' ект і пра вод зяць раз бі раль ніц-
тва — з улі кам та го, што ў Бе ла ру сі рэа лі зу ец ца 
па лі ты ка лі бе ра лі за цыі біз не су, і га лоў нае — не па-
ка ран не, а па пя рэ джан не і тлу ма чэн не. Пад ува гу 
пры ма ец ца, у тым лі ку, і тое, як час та па доб ныя 
па ру шэн ні вы яў ля юц ца ў кан крэт на га суб' ек та гас-
па да ран ня на огул. Ад на спра ва, ка лі не да гляд 
ад быў ся ўпер шы ню, і зу сім ін шая, ка лі гэ та — рэ-
цы дыў, ды яшчэ ў вя лі кай коль кас ці. Ацэнь ва юц ца 
так са ма ры зы кі ад вы яў ле на га па ру шэн ня: якая 
коль касць лю дзей маг ла б па цяр пець і на коль кі. 
Вы ву ча ец ца да ку мен та цыя: ці са праў ды ў кра ме 
на мо мант па куп кі бы ла ў рэа лі за цыі пра дук цыя 
та ко га вы твор цы з пэўнай да тай вы пра цоў кі.

Намеснік старшыні Камітэта дзяржкантролю 
Мінскай вобласці — начальнік упраўлення 
Максім ШЫКО:

— Упер шы ню з та кім пы тан нем су пра цоў ні кі 
на ша га ка мі тэ та су тык ну лі ся пад час пра вя дзен ня 
пра вер кі ад на го з ма га зі наў Пу ха віц ка га ра ё на, 

дзе бы лі вы яў ле ны фак ты рэа лі за цыі пра дук цыі 
са скон ча ным тэр мі нам пры дат нас ці. Пра даў цы 
нам па ча лі тлу ма чыць, што за да дзе нае па ру шэн-
не ім ужо «вы пі са лі» штраф. Мы за ці ка ві лі ся, як 
так, бо за пі саў у кні зе ўлі ку пра ве рак ва ўка за ны 
дзень не бы ло. Ака за ла ся, па рас ка зах пер са-
на лу, у ма га зін прый шлі дзве жан чы ны і па ча лі 
пра вя раць та вар. Вы вер ну лі ха ла дзіль ні кі з мяс-
ны мі пра дук та мі і вы яві лі пра тэр мі ноў ку. Пас ля 
гэ та га вы пі са лі штраф і па ка за лі ну мар ра хун ку, 
на які трэ ба за пла ціць. Су пра цоў ні кі ўспры ма лі 
тое, што ад бы ва ла ся, як пра вер ку, а су му, якая 
пад ля гае апла це, — як на ступ ствы вы яў ле ных 
па ру шэн няў. І толь кі по тым ста ла зра зу ме ла, што 
гро шы, якія кож ны за пла ціў, — гэ та не штраф, а 
кошт ву чо бы ў ад ным з ТАА... Да рэ чы, ра бот-
ні кам ска за лі, што на вед ваць за ня ткі не аба-
вяз ко ва, га лоў нае — пе ра лі чыць гро шы. За мест 
пра мой пра па но вы на быць па слу гу (на ве даць 
аду ка цый ныя кур сы) на зва ныя асо бы ўво дзі лі 
спа жыў цоў у зман.

Пра ана ла гіч ныя фак ты нам так са ма рас ка за лі 
ў па сёл ках Свіс лач, Ру дзенск, Ма ла дзе чан скім 
ра ё не. Ганд лё выя аб' ек ты на вед ва лі (з на рых та ва-
ны мі блан ка мі да га во раў) і звы чай ныя на вы гляд 
«па куп ні кі», і прад стаў ні чыя муж чы ны на да ра гім 
аў та ма бі лі з па свед чан ня мі чыр во на га ко ле ру. 
Якія, да рэ чы, шка да, што ні хто не зда га даў ся сфа-
та гра фа ваць на смарт фон... Ін фар ма цыя пра та кі 
від дзей нас ці бы ла на кі ра ва на ў ор га ны ўнут ра-
ных спраў і пра ку ра ту ру воб лас ці.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.

«ПРО СІМ ПРА БА ЧЭН НЯ «ПРО СІМ ПРА БА ЧЭН НЯ 
І АД КЛІ КА ЕМ ІСК»І АД КЛІ КА ЕМ ІСК»


