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Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні След-

ча га ка мі тэ та па г. Мін ску, 51-га до-

вы кі раў нік ТДА «Ка пін буд» за ва-

ло даў гра шо вы мі срод ка мі доль-

шчы каў, за клю чыў шы фік тыў ныя 

да га во ры куп лі-про да жу ад ных і 

тых жа аб' ек таў бу даў ніц тва. Так-

са ма ён за клю чаў да га во ры за-

кла ду, па зы кі, аб вы ка нан ні ра бот 

па па ляп шэн ні экс плу а та цый ных 

ха рак та рыс тык і шэ ра гу да дат ко-

вых па гад нен няў да іх. Уся го та кім

спо са бам ён атры маў больш за

2 міль ё ны руб лёў. У рам ках кры-

мі наль най спра вы па цяр пе лы мі 

пры зна ны 28 гра ма дзян.

След ствам уста ноў ле на, што аб ві-

на ва ча ны, з'яў ля ю чы ся фак тыч ным кі-

раў ні ком юры дыч най асо бы, у пе ры яд 

са сту дзе ня 2013 го да да са ка віка 2018 

го да ўхі ліў ся ад вы пла ты па дат каў, пры-

чы ніў шы ўрон дзяр жа ве на агуль ную 

су му больш за 395 ты сяч руб лёў.

Акра мя та го, аб ві на ва ча ны ар га ні-

за ваў рэ гіст ра цыю пад стаў ной асо бы ў 

якас ці ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні-

ка і ў пе ры яд са сту дзе ня 2013 го да да 

2016 года шля хам афарм лен ня фік тыў-

ных здзе лак з суб' ек та мі гас па да ран ня 

рэ аль на га сек та ра эка но мі кі ўхі ліў ся 

ад вы пла ты па дат каў на агуль ную су му 

больш за 240 ты сяч руб лёў.

След чыя да пы та лі больш за сот ню 

све дак. Кан фіс ка ва на і вы ву ча на 

30 та моў да ку мен та цыі аб фі нан са ва-

гас па дар чай дзей нас ці та ва рыст ва. На-

кла дзе ны арышт на ма ё масць агуль ным 

кош там больш за 4 міль ё ны руб лёў.

Дзе ян ні служ бо вай асо бы ква лі фі-

ка ва ныя па ч. 4 арт. 209 (мах ляр ства 

ў асаб лі ва буй ным па ме ры), ч. 2 арт. 

243 (ухі лен не ад вы пла ты сум па дат каў 

у асаб лі ва буй ным па ме ры), ч. 2 арт. 

234 (іл жэ прад пры маль ніц тва) Кры мі-

наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Да яго пры ме не на ме ра за тры ман ня ў 

вы гля дзе за клю чэн ня пад вар ту.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

МАХ ЛЯР СТВА З КВА ТЭ РА МІ І НЕ ТОЛЬ КІ...
У Мін ску за вер ша на рас сле да ван не кры мі наль най спра вы 

аб двай ным про да жы ква тэр. На вар — 2 млн руб лёў

Бі лет 
у спар тыў ны 
лю ты

Учо ра па чаў ся про даж аба не мен таў на ад кры ты 
чэм пі я нат Еў ро пы па бія тло не і «Гон ку ле генд».

Аба не мент на ўсе ві ды спа бор ніц тваў чэм пі я на ту каш туе 

70 руб лёў. Бі ле ты на асоб ныя дні па сту пяць у про даж паз ней. 

Іх мож на на быць на Tісkеtрrо.bу або ў бі лет ных ка сах. «Гон ка 

ле генд» з удзе лам ча ты рох ра зо вай алім пій скай чэм пі ён кі 

Да р'і До мра ча вай ад бу дзец ца ў спарт комп лек се «Раў бі чы» 

18 лю та га. Чэм пі я нат Еў ро пы па бія тло не бу дзе пра хо дзіць 

тут з 20 па 24 лю та га.

«П'я ная» яз да ў По лац ку
Ша ка валь нае ві дэа з'я ві ла ся ў се ці ве. Лег ка вы аў та ма-

біль уля тае ў на тоўп лю дзей і лі та раль на рас кід вае іх.

Як па ве да мі лі ў ДАІ Ві цеб ска, ава рыя ад бы ла ся ў По лац ку 

ка ля 17 га дзін на пры пын ку «Шкло ва лак но». Пад час па сад кі 

па са жы раў у аў то бус у іх за ехаў Cіtroen. Па шчас лі вай вы-

пад ко вас ці ні хто не па цяр пеў. Кі роў ца з мес ца ДТЗ уцёк, 

ма шы ну знай шлі кі ну тай. За кі ла метр ад яе па мес цы жы хар-

ства за тры ма лі ўце ка ча, 31-га до вы муж чы на быў п'я ны. Су-

пра цоў ні кі ДАІ скла лі на яго 7 ад мі ніст ра цый ных пра та ко лаў. 

Як вы свет лі ла ся, ра ней па ла ча нін ужо па збаў ляў ся пра воў за 

кі ра ван не аўто ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Суд Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за вы каз вае глы бо-
кія і шчы рыя спа чу ван ні род ным і бліз кім у су вя зі з заў час-
най стра тай — смер цю Ва сі ля Мі ка ла е ві ча СУ ДА СА.

У гэ ты жур бот ны час мы па дзя ля ем з ва мі сму так і боль 
не за мен най стра ты.

У Грод не ад кры ла ся 
но вая сал дац кая лаз ня

Ва ен ныя га рад кі ў Бе ла ру сі па сту по ва ўдас ка наль-

ва юц ца і ма дэр ні зу юц ца. 

Ро біц ца гэ та па сту по ва, што мож на пра са чыць на пры-

кла дзе 6-й асоб най гвар дзей скай ме ха ні за ва най бры га-

ды. Ле тась у но вы двух па вяр хо вы бу ды нак з су час ным 

аб ста ля ван нем пе ра еха ла ме ды цын ская ро та. А ўчо ра на 

тэ ры то рыі га рад ка ад кры ла ся но вая сал дац кая лаз ня. Ра-

ней ва ен на слу жа чыя ха дзі лі па мыц ца ў лаз ні на тэ ры то рыі 

го ра да. Бы ло гэ та не зу сім зруч на. Ця пер жа ад на ча со ва 

лаз ня мо жа пры няць да трыц ца ці ча ла век.

— Ідзе пла на мер ная ра бо та па пры вя дзен ні ва ен ных аб'-

ек таў у ідэа льны стан. Учо ра зроб ле ны чар го вы крок у гэ тым 

кі рун ку, — ад зна чыў мі ністр аба ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ.

— На тэ ры то рыі воб лас ці дыс ла ку ец ца шэ раг пад раз-

дзя лен няў За ход ня га апе ра тыў на га ка ман да ван ня, — рас-

ка заў стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

КРАЎ ЦОЎ. — І тут слу жаць пе ра важ на хлоп цы з Гро дзен-

скай воб лас ці. Та му мы па ста ян на імк нём ся ства раць нар-

маль ныя бы та выя ўмо вы для ва ен на слу жа чых.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Рас клад спа бор ніц тваў:

18 лю та га

«Гон ка ле генд»

Мас-старт

Зме ша ная эс та фе та

20 лю та га

16.00 Ін ды ві ду аль ная гон ка 

(муж чы ны)

19.30 Ін ды ві ду аль ная гон ка 

(жан чы ны)

21 лю та га

16.00 Адзі ноч ная зме ша ная 

эс та фе та

19.00 Зме ша ная эс та фе та

23 лю та га

11.00 Спрынт (муж чы ны)

14.00 Спрынт (жан чы ны)

24 лю та га

11.00 Гон ка пра сле да ван ня 

(муж чы ны)

13.00 Гон ка пра сле да ван ня 

(жан чы ны)

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Кі тай па абя цаў «не ста на віц ца ЗША»
Як за явіў кі раў нік МЗС КНР 

Ван І ў ін тэр в'ю га зе це «Жэнь мінь 

жы баа», зда гад кі і за явы пра тое, 

што Кі тай мае на мер стаць «дру-

гі мі ЗША» ці за мя ніць Ва шынг-

тон на сцэ не су свет най па лі ты кі, 

вель мі па мыл ко выя. За ява бы ла 

зроб ле на з на го ды 40-год дзя ўста наў лен ня дып ла ма тыч-

ных ад но сін дзвюх дзяр жаў. Як ад зна чыў дып ла мат, у 

Ва шынг то на ёсць вя лі кія па да зрэн ні на конт ам бі цый Кі-

тая. «Яны лі чаць, што моц ная кра і на аба вяз ко ва па він на 

быць узур па та рам, што ў бу ду чы ні Кі тай аба вяз ко ва кі не 

вы клік ці за ме ніць ЗША, гэ та вель мі сур' ёз нае па мыл ко-

вае стра тэ гіч нае мер ка ван не», — лі чыць Ван І. Дып ла мат 

пад крэс ліў, што Пе кін ха цеў бы бу да ваць ад но сі ны з усі-

мі кра і на мі без вы клю чэн ня на асно ве ўза ем най вы га-

ды і «па зі тыў на га са пер ніц тва». «Кі тай ска-аме ры кан скія 

ад но сі ны, за сна ва ныя на ка ар ды на цыі, су пра цоў ніц тве 

і ста біль нас ці, пры ня суць больш ка рыс ці лю дзям дзвюх 

кра ін і на ро даў све ту на но вым ад праў ным пунк це», — 

рэ зю ма ваў дып ла мат. На га да ем, ра ней Пе кін вы сту піў з 

кры ты кай ЗША за па гро зы на ад рас ня мец кіх кам па ній, 

якія ўдзель ні ча юць у пра ек це «Паў ноч ны па ток-2». КНР 

за клі ка ла даць кра і нам са ма стой на пры маць ра шэн не 

аб су пра цоў ніц тве і пад трым цы кан так таў з кам па ні я мі 

ін шых кра ін.

У Ка лум біі ўза рва лі па лі цэй скую ака дэ мію: 
больш як 20 за гі ну лых, дзя сят кі па ра не ных

У ста лі цы Ка лум біі 

Ба га це аў та ма біль, на-

чы не ны ўзрыў чат кай, 

урэ за ўся ў сця ну бу-

дын ка на цы я наль най 

па лі цэй скай ака дэ міі. 

Па чуў ся вы бух, за гі ну ла 

больш чым 20 ча ла век, 

ка ля 90 па ра не ныя. Ула-

ды ква лі фі ка ва лі гэ тае зда рэн не як тэ ракт. Асо ба тэ ра-

рыс та ўста ноў ле на: гэ та 56-га до вы Ха сэ Аль дэ мар Ро хас 

Рад ры гес, па ве дам ляе га зе та Еl Tіеmро. У яго ма шы не, 

якую ён на кі ра ваў на бу ды нак, як мяр ку ец ца, зна хо дзі ла ся 

80 кг вы бу хо ва га рэ чы ва пен та лі ту. Сам вы бух ад быў ся 

ў 9.30. Пе рад тэ рак там у ака дэ міі пра хо дзі ла ўра чыс тая цы -

ры мо нія па вы шэн ня ў па са дзе су пра цоў ні каў ка лум бій скай 

па лі цыі і пры няц ця ў яе шэ ра гі кур сан таў. Праз не каль-

кі хві лін пас ля за кан чэн ня ме ра пры ем ства да за па сно га 

КПП пад' ехаў па за да рож нік Nіssаn 1993 го да вы пус ку. 

Служ бо вы са ба ка па даў знак, што ў ма шы не ёсць неш та 

па да зро нае, ахоў нік ха цеў пра ве рыць, але кі роў ца на ціс-

нуў на пе даль га зу і за ехаў на тэ ры то рыю шко лы. Вы бух 

быў та кой сі лы, што ў не ка то рых су сед ніх да мах вы бі ла 

вок ны. Кі роў ца і не каль кі су пра цоў ні каў ака дэ міі за гі ну лі 

на мес цы. Прэ зі дэнт Ка лум біі Іван Ду ке, які пры быў на 

мес ца зда рэн ня, на зваў ін цы дэнт «вар' яц кім тэ рак там». 

У зва ро це да на цыі ён па ве да міў, што рас па ра дзіў ся ўзмац -

ніць кант роль на ме жах кра і ны, каб ар га ні за та ры на па ду 

не змаг лі сха вац ца. У Ка лум біі аб ве шча на трох дзён ная 

агуль на на цы я наль ная жа ло ба.

Больш за сем ты сяч тон кас міч на га смец ця 
кру ціц ца ва кол Зям лі

ЗША, Ра сія і Кі тай 

з'яў ля юц ца лі да ра мі ў 

за брудж ван ні ка ля зям-

ной пра сто ры кас міч ным 

смец цем. Пра гэ та га во-

рыц ца ў апуб лі ка ва ных 

тэ зі сах ад на го з ар ты ку-

лаў, пад рых та ва ных да Ка ра лёў скіх чы тан няў су пра цоў ні-

ка мі Мас коў ска га дзяр жаў на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та імя 

Баў ма на, на якія спа сы ла ец ца «Ін тэр факс». Ма са смец ця 

на ар бі це пры гэ тым пра цяг вае рас ці: за апош нія тры га ды 

яна па вя ліч ва ла ся кож ны год пры клад на на 100 тон, або 

ка ля 2 пра цэн таў. Больш за ўсё кас міч на га смец ця ўтва ра-

ец ца з-за раз бу рэн ня і су тык нен ня ар бі таль ных апа ра таў. 

Акра мя та го, ар бі ту за смеч ва юць ад пра ца ва ныя сту пе ні 

і раз гон ныя бло кі ра ке та нось бі таў, ужо ня дзей ныя спа-

да рож ні кі, фраг мен ты, якія ада рва лі ся пры за пус ках. Па 

звест ках на 2017 год, на ка ля зям ной ар бі це зна хо дзіц ца 

ка ля 18 ты сяч аб' ек таў па ме рам больш за 10 сан ты мет-

раў, у тым лі ку 1200 спа да рож ні каў, 750 ты сяч «ля ту чых 

куль» (па мер кож най «ку лі» — ка ля сан ты мет ра) і ка ля 

150 міль ё наў фраг мен таў па ме рам менш за мі лі метр. 

На ву коў цы ад зна ча юць, што ка лі ў ка ля зям ной пра сто ры 

аб лом кі ра на ці поз на тар мо зяц ца, па да юць і боль шай 

част кай зга ра юць у ат мас фе ры, то на геа ста цы я нар най 

ар бі це яны мо гуць кру ціц ца веч на.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі На тал ля КА ЧА НА ВА су стрэ-

ла ся з кі раў ніц твам Са лі гор ска га ра-

ё на і пра цоў ным ка лек ты вам «Бе ла-

русь ка лій». Су стрэ ча са стар шы нёй 

рай вы кан ка ма Але гам Па скроб кам 

і яго ка ман дай да па маг ла пра ана лі-

за ваць вы ка нан не за дач, якія ста ві лі 

пе рад рэ гі ё нам.

«Па ра да ва ла, што праб лем ных прад-

пры ем стваў, на якія вар та бы ло б звяр нуць 

асаб лі вую ўва гу на рэс пуб лі кан скім уз роў ні, 

як мне дак лад ваў стар шы ня рай вы кан ка ма, 

ня ма. Пы тан ні, якія ўзні ка юць, вы ра ша юц-

ца на мяс цо вым уз роў ні. І гэ та пра віль на. 

Ме на ві та ад пра цы стар шынь гар- і рай вы-

кан ка маў за ле жыць гра мад ска-па лі тыч нае 

ста но ві шча, са цы яль на-эка на міч нае раз-

віц цё рэ гі ё на. Ка лі гэ та прад пры ем ствы ка му наль най або 

рэс пуб лі кан скай фор мы ўлас нас ці, усё роў на з іх кі раў ні ка мі 

да во дзіц ца мець спра ву ўла дам на мес цах. Та му што на 

ўсіх гэ тых прад пры ем ствах пра цу юць лю дзі, якія жы вуць у 

ва шых рэ гі ё нах. І яны па він ны ра зу мець, што тут ім за бяс пе-

ча ны за ро бак, са цы яль ная аба ро на. Ад хі ляц ца ад праб лем 

нель га. Вы гас па да ры на сва ёй тэ ры то рыі, зна хо дзі це ся на 

пе ра да вой. І ад каз насць вя лі кая», — ска за ла На тал ля Ка ча-

на ва, звяр та ю чы ся да ра ён ных і га рад скіх чы ноў ні каў.

На па рад ку дня за ста юц ца цэ ны, за ня-

тасць і за роб кі. «Не аб грун та ва на га рос ту 

цэн у ганд лё вых сет ках быць не па він на, 

тым больш, як я па гля дзе ла, кан ку рэн цыя 

ў вас тут да стат ко ва вы со кая», — пад-

крэс лі ла яна. Так са ма кі раў нік Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та за ўва жы ла, што, акра-

мя «Бе ла русь ка лія», па він ны раз ві вац-

ца і ін шыя прад пры ем ствы, каб да ваць 

пра цоў ныя мес цы. Да та го ж не аб ход на 

ства раць умо вы для раз віц ця жа но чай 

пра цы і прад пры маль ніц тва, асаб лі вую 

ўва гу ўдзя ляць мо ла дзі. Што да ты чыц ца 

ка мі сій па са дзей ні чан ні за ня тас ці, На-

тал ля Ка ча на ва па пра сі ла не да пус каць 

па мы лак: «Гэ ты мі пы тан ня мі па він ны зай-

мац ца са мыя кам пе тэнт ныя лю дзі. Для гэ-

та га і ство ра ны ка мі сіі. У вас 900 ва кан сій 

і 300 бес пра цоў ных. Уні кай це ў сі ту а цыі 

лю дзей і да па ма гай це».

Паз ней яна су стрэ ла ся з пра цоў ным ка лек ты вам «Бе ла-

русь ка лія». Адзі ны дзень ін фар ма ван ня быў пры све ча ны 

Го ду ма лой ра дзі мы. На тал ля Ка ча на ва за кра ну ла тэ мы 

за бес пя чэн ня жыл лём шмат дзет ных ся мей, па вы шэн ня 

за роб каў у бюд жэт най сфе ры, роў на сці ўсіх гра ма дзян 

пе рад за ко нам і ін шыя. Пас ля гэ та га ад ка за ла на пы тан ні 

пры сут ных.

Па вод ле Бел ТА.

АД КАЗ НАСЦЬ ВЯ ЛІ КАЯ
Мяс цо вай ула дзе неабходна ары ен та вац ца на па трэ бы лю дзей і прын цып спра вяд лі вас ці

З на дзе яй на леп шае
Трэ ці ты дзень у ва ко лі цах вёс кі Ка ма роў ка пра цяг-

 ва юц ца по шу кі 26-га до ва га Мі ка лая Бя це ні, які знік 

у на ва год нюю ноч.

Жы хар вёс кі Да ма ча ва Брэсц ка га ра ё на ад зна чаў свя та 

ў сва ёй сяст ры ў вёс цы Ка ма роў ка. По тым ён пра цяг ваў ад-

па чы ваць на дыс ка тэ цы ў сель скім ДК, за тым зай шоў у дом, 

дзе су стра ка ла Но вы год мо ладзь. Апош ні раз ён вы хо дзіў 

на су вязь з сяст рой у 6.15 ра ні цы 1 сту дзе ня, а по тым ні бы-

та пай шоў да до му, але больш яго ні хто не ба чыў. Спа чат ку 

сва я кі шу ка лі хлоп ца са мі з да па мо гай сяб роў і зна ё мых, а 

на на ступ ны дзень звяр ну лі ся ў мі лі цыю. Ад ра зу да по шу каў 

пры сту пі ла больш за 50 ча ла век — су пра цоў ні каў мі лі цыі, 

вай скоў цаў, су пра цоў ні каў МНС. Паз ней ста лі пры бы ваць 

ва лан цё ры з Брэсц ка га і су сед ніх ра ё наў. След чым ка мі тэ там 

уз бу джа на кры мі наль ная спра ва, за тры ма ны тры ча ла ве кі, які 

бы лі ў ад ной кам па ніі з Мі ка ла ем той ноч чу.

Як па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту га зе ты стар шы ня Та ма шоў-
ска га сель ска га Са ве та Але на БУ РАК, ця пер у по шу ках што дня 

за дзей ні ча на ка ля двух сот ча ла век. Аб сле ду юц ца ляс ныя ма сі-

вы, за кі ну тыя бу дын кі на ва коль ных вё сак, пад валь ныя і ін шыя 

па мяш кан ні. Але на Іва наў на вы ка за ла шчы рыя шка да ван ні на-

конт ін фар ма цыі, якая з'яў ля ец ца і ў сац сет ках, і ў СМІ. Пі шуць, 

што ма ла до га ча ла ве ка бі лі ледзь не 15 аль бо 20 ча ла век, а 

по тым сха ва лі це ла. Але ж ні хто ні чо га не ве дае. Пра вер кі, якія 

пра вод зяць пра ва ахоў ні кі, па куль ні чо га не па цвяр джа юць. 

Вяс коў цы тры вож ацца, што хло пец мог тра піць у ба ло та. 

Ба ло ціс тыя мяс ці ны тут не бяс печ ныя. Ужо ў хо дзе по шу каў 

да вя ло ся ра та ваць ва да ла за і ва лан цё ра, якія тра пі лі ў баг ну. 

Да по шу ку пры цяг ва лі эк стра сэн саў. Але яны су пя рэ чаць ад но 

ад на му і вя дуць по шу ка ві каў у роз ныя ба кі. 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

На слы ху

У рэ гі ё нах

Фота газеты «Шахцёр».


