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Па сля дах 
кры ва вых спраў

Кры ху на га да ем пра ўдзель ні каў 
гуч най спра вы і не ка то рыя яе аб-
ста ві ны. Усе аб ві на вач ва ныя — ма-
ла дыя лю дзі ва ўзрос це ад 31 да 36 
га доў. Ні вод ны з іх не меў аду ка цыі, 
да зва ля ю чай зай мац ца ры эл тар скі-
мі па слу га мі. Адзі ны, хто меў пра фе-
сію, Ся мён Бе раж ны. І тое кра наў-
шчы ка. Ар га ні за та ра мі зла чын стваў 
аб ві на ва чан не лі чыць му жа і жон ку 
Іга ра і Тац ця ну Гер шан ко вых, ужо 
не ад на ра зо ва су дзі мых, у тым лі-
ку за мах ляр ства. За бой ства пры 
аб цяжар ва ю чых аб ста ві нах, вы кра-
дан не ча ла ве ка, мах ляр ства, вы ма-
ган не, раз бой, зні шчэн не да ку мен-
таў, не за кон ны аба рот псі ха троп ных 
срод каў — гэ та яшчэ ня поў ны спіс 
тых зла чын стваў, у якіх яны па да-
зра юц ца. Кры ва вы біз нес не пе ра-
шка джаў ма ла дым лю дзям зай мац-
ца вы ха ван нем два іх не паў на лет ніх 
дзя цей. На ла ве пад суд ных так са ма 
два са ўдзель ні кі Гер шан ко вых — Ба-
рыс Ка лес ні каў, у яко га ўжо ёсць 
кры мі наль ны во пыт, і Ся мён Бе раж-
ны, які да гэ туль не меў су дзі мас ці.

Уста ноў ле на, што пер шае за бой-
ства, звя за нае з про да жам ква тэ ры, 
Ігар Гер шан коў здзейс ніў у 2009 го-
дзе ра зам з Ба ры сам Ка лес ні ка вым. 
Ах вя рай стаў не ма ла ды ча ла век, які 
вёў аса цы яль ны лад жыц ця і меў 
вя лі кую за па зы ча насць па ка му-
наль ных пла ця жах. Ён лёг ка да ве-
рыў ся «даб ра дзе ям», якія па абя ца лі 
пра даць яго ква тэ ру і знай сці больш 
тан ны ва ры янт на ват з да пла тай. 
Але пас ля про да жу ква тэ ры бы ло-

га гас па да ра па са дзі лі ў ма шы ну і 
вы вез лі ў не вя до мым на прам ку. Як 
по тым вы свет лі ла ся, да за га дзя пад-
рых та ва най ма гі лы. А на на ступ ны 
дзень тое ж са мае зра бі лі з яго су-
жы цель кай...

На па ток спра ва бы ла па стаў ле-
на ў 2013 го дзе. Маг чы ма, на тхні-
ла бес па ка ра насць за зроб ле нае 4 
га ды та му. Па ды хо дзя чы ва ры янт, 
як свед чыць след ства, вы бі раў ся са 
спі са даў жні коў за ка му нал ку, які 
меў ся на ру ках у Іга ра Гер шан ко-
ва. Вы ву ча ла ся бія гра фія кан ды-
да та, уліч валі ся яго ўзрост, на яў-
насць сва я коў і са цы яль ны ста тус. 
Аса цы я лы трап ля лі ў по ле зро ку ў 
пер шую чар гу, бо з гэ тай ка тэ го-
ры яй ляг чэй да мо віц ца і мен шая 
ве ра год насць та го, што іх пач нуць 
шу каць, ка лі яны рап тоў на знік нуць. 
За мест Ба ры са Ка лес ні ка ва ў «біз-
нес» уклю ча ец ца Ся мён Бе раж ны, 
які да зна ём ства з Іга рам Гер шан-
ко вым па спеў па пра ца ваць на кра-
не. На ад пра цоў ку ад ной ква тэ ры 
ў зла мыс ні каў сы хо дзі ла ча сам да 
не каль кіх ме ся цаў. Не ка то рыя да-
во дзі ла ся пры ва ты за ваць. Для сва іх 
чор ных здзе лак кам пань ё ны вы ка-
рыс тоў ва лі здым нае жыл лё, якое дэ-
ман стра ва лі чар го ва му клі ен ту як 
ва ры янт для аб ме ну. Ад на з та кіх 
ква тэр зна хо дзі ла ся ў до ме па Пуш-
кін скім пра спек це. Гас па ды ня і не 
зда гад ва ла ся, якія гуль ні вя дуц ца ў 
яе за спі най. Яна зда ва ла ква тэ ру па 
га дзі нах і су тках і не заў сё ды су стра-
ка ла ся з ты мі, хто ёй ка рыс таў ся. 
Маг ла па кі нуць ключ у блі жэй шым 
кі ёс ку, а ча со выя ква та ран ты, ка лі 
сы хо дзі лі, кла лі яго на стол і прос та 
за чы ня лі дзве ры.

Па куль вы ра ша лі ся пы тан ні па 
про да жы ква тэ ры, са ўдзель ні кі апя-
ка лі яе ўла даль ні ка, куп ля лі яму ежу і 
спірт ное, але як толь кі яму ў ру кі трап-
ля лі гро шы, ча ла век ад ра зу ж ішоў у 
рас ход. Змоў шчы кі на ват эка но мі лі на 
па ха ван ні сва ёй ах вя ры. Толь кі для 
пер шай ку пі лі са мую тан ную тру ну, 
ас тат ніх прос та за коп ва лі ў зям лю з 
цэ ла фа на вым па ке там на га ла ве. А 
каб у ах вя ры не ўзнік ла ні я кіх па да-
зрэн няў, ар га ні зоў ва лі пік нік на пры-
ро дзе і шчод ра па ілі «сяб ра» га рэл кай 
з кла фе лі нам. Як толь кі ча ла век за-
сы наў, за коп ва лі ў зям лю, не кла по-
ця чы ся пра тое, жы вы ён ці не.

Ах вя ру збі ра лі ся 
за ду шыць 
чыр во най вя роў кай

— Устань це, суд ідзе, — суд дзя аб-
вя шчае па ча так па ся джэн ня і па чы на-
ец ца чар го вае апы тан не све дак.

З мо ман ту за тры ман ня і па сён-
няш ні дзень удзель ні кі кры мі наль на-
га квар тэ та зна хо дзяц ца ў адзі ноч-
ных ка ме рах і су стра ка юц ца толь кі ў 
су дзе. Ня гле дзя чы на воч ныя стаў кі, 
экс гу ма ва ныя тру пы, па ка зан ні све-
дак, усе, акра мя Ся мё на Бе раж но га, 
пра цяг ва юць ад маў ляц ца ад та го, 
што ме лі ней кае да чы нен не да за-
бой стваў.

Ігар Гер шан коў на огул па во дзіць 
ся бе ўпэў не на: маў ляў, апы нуў ся на 
ла ве пад суд ных вы пад ко ва, і ні я кай 
ві ны за ім ня ма. Ся мён Бе раж ны 
адзі ны, хто ці ка віц ца тым, хто пры-
сут ні чае ў за ле, і я хут ка ад чу ваю на 
са бе яго по гляд. Ба рыс Ка лес ні каў, 
на ад ва рот, ста ран на ха ва ец ца ад 
люд скіх ва чэй у да лё кім ку це клет кі. 
Тац ця на так са ма за кры ва ец ца ка-
пю шо нам і скід вае яго толь кі та ды, 
ка лі гэ та га па тра буе суд дзя. По бач 
з ёй на ла ве ля жыць тоў стая па пка 
з па пе ра мі. Аб ві на вача ным да зва ля-
ец ца ра біць ко піі ма тэ ры я лаў спра-
вы і вес ці за пі сы. Асаб лі ва гэ тым 
ка рыс та ец ца Ігар, які ах вот на (з да-
зво лу суд дзі) за дае пы тан ні свед кам 
і неш та па мя чае ў сва ім блак но це. 
Да ама паў цаў, якія пры сут ні ча лі пры 
яго за тры ман ні, у яго на огул іх бы ло 
шмат. Ён на ват ледзь не за блы таў 
ад на го з іх, спра бу ю чы па чуць вы-
гад ны для ся бе ад каз. 26 са ка ві ка 

2015 го да, як свед чаць ма тэ ры я лы 
спра вы, Ся мён Бе раж ны і Ігар Гер-
шан коў вез лі чар го вую ах вя ру на 
мо гіл кі і яшчэ не ве да лі, што за імі 
ўжо со чаць. А ка лі зра зу ме лі, па спя-
ша лі ся ада рвац ца ад па го ні. Сыс ці 
ад пе ра сле ду ім пе ра шко дзіў план 
«Пе ра хоп». Уце ка чы па спра ба ва лі 
сха вац ца ў га раж ным ма сі ве, але 
тра пі лі ў ту пік. Ся мён Бе раж ны, які 
быў за ру лём, здаў ся без су пра ціў-
лен ня, ка жуць ві да воч цы, а вось 
Іга ра Гер шан ко ва прый шло ся лі та-
раль на вы цяг ваць з за дня га ся дзен-
ня. «Ён увесь час кру ціў ся, як вуж, і 
ха цеў вы сліз нуць», — удак лад ніў су-
пра цоў нік АМА Па. Муж чы на, яко га 
збі ра лі ся за біць, ся дзеў на пя рэд нім 
ся дзен ні, сціс ка ю чы ў ру ках па кет 
з гра шы ма. Ён быў у шо ку. У ма тэ-
ры я лах след ства ёсць ін фар ма цыя, 
што гэ та га ча ла ве ка збі ра лі ся за ду-
шыць з да па мо гай чыр во най вя роў-
кі. Ама па вец па цвер дзіў, што ба чыў, 
як Гер шан коў пад час па го ні ра біў 
спро бы сха ваць рэ ча вы до каз.

Яма на вяс ко вых 
мо гіл ках

Апош няя здзел ка абя ца ла пры-
нес ці су жэн цам Гер шан ко вым і Ся-
мё ну Бе раж но му больш за 37 ты сяч 
до ла раў. Раз мо ва ідзе пра ква тэ ру, 
дзе жы лі два бра ты. На той мо мант 
не бяс пе ка на віс ла над ад ным з іх. 
«Пас ля смер ці баць коў гэ та жыл лё 
пе ра тва ры ла ся ў пра хад ны двор, дзе 
час ба ві лі за рас піц цём спірт ных на по-
яў», — па ве да мі ла су ду ад на з жы ха-
рак гэ та га до ма. У той мо мант, ка лі ў 
бра тоў бы ла рэ аль ная па гро за па зба-
віц ца ква тэ ры за ка му наль ныя даў гі, 
па яві лі ся «даб ра дзеі». Яны пад рых та-
ва лі гле бу і знай шлі па куп ні коў праз 
ін тэр нэт. Ква тэ ра бы ла не ў най леп-
шым ста не, але ца на ся мей най па ры 
спа да ба ла ся. Гас па дар па пя рэ дзіў, 
што ўсі мі спра ва мі бу дзе зай мац ца 
яго стры еч ны брат Анд рэй. Пад вы-
гля дам яго дзей ні чаў адзін з ця пе раш-
ніх пад суд ных. Па куп ні кам ад ра зу ж 
па ста ві лі ўмо ву: гро шы па він ны быць 
у до ла рах і ў поў ным аб' ёме. Маў ляў, 
на гэ ты дзень на мя ча ла ся яшчэ ад на 
здзел ка. У на та ры яль най кан то ры ся-
мей ная па ра пе рад ала гро шы гас па-
да ру ква тэ ры, а на на ступ ны дзень ім 

па тэ ле фа на ва лі са След ча га ка мі тэ та 
і па ве да мі лі, што гэ та бы ла за здзел-
ка. Жан чы на рас ка за ла су ду, што на-
ві на бы ла для яе з му жам шо ка вай. 
І яны по тым доб ра ах вот на да па маг-
лі бра там пад шу каць па ды хо дзя чы 
ва ры янт з ква тэ рай. Да рэ чы, ця пер 
яны амаль су се дзі. Ад на па ка ёў ка, дзе 
жы вуць бра ты, зна хо дзіц ца як раз це-
раз дом ад іх. Ча ла век, яко му ква тэ ра 
ледзь не каш та ва ла жыц ця, прай шоў 
курс ля чэн ня, і ў яго ёсць усе шан цы 
змя ніць лёс.

Уся го на ра хун ку чор ных ры эл та-
раў шэсць за губ ле ных жыц цяў. Тром 
ма гі ляў ча нам, з улі кам апош ня га, 
па шчас ці ла па збег нуць страш най 
до лі. Хоць ма гі лы іх ужо ча ка лі...

Жы хар ка вёс кі Су ма ро ка ва рас-
ка за ла су ду, як ад ной чы пай шла 
на ве даць ма гі лу му жа і ўба чы ла не-
па да лёк яму. Ёй ста ла ці ка ва, хто ж 
па мёр. Бо, ка лі б гэ та быў нех та з 
вёс кі, яна б дак лад на ве да ла. Дзе ля 
ці каў нас ці яна амаль ты дзень ха дзі-
ла, каб пра са чыць, ка го там збі ра-
юц ца па ха ваць. А ка лі не да ча ка ла-
ся, па ве да мі ла ў сель са вет, і гэ тую 
ям ку прос та за сы па лі.

След ства між тым пра цяг ва ец-
ца. «Не вы ключ ана, што ўсплы вуць 
яшчэ ней кія но выя пад ра бяз нас ці 
гэ тай спра вы, — ка жа дзяр жаў ны 
аб ві на ваў ца, стар шы пра ку рор ад-
дзе ла пра ку ра ту ры Ма гі лёў скай 
воб лас ці Аляк сандр РА МА НАЎ. — 
Але тых зла чын стваў, у якіх аб ві на-
вач ва юц ца гэ тыя лю дзі, хо піць, каб 
па нес ці вель мі сур' ёз нае па ка ран не. 
Жан чы не па гра жае да 25 га доў па-
збаў лен ня во лі, усім ас тат нім — пра-
цяг лы тэр мін ад бы ван ня па ка ран ня 
або вы ключ ная ме ра».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
zіgulуа@zvіаzdа.bу

Р.S. «Звяз да» і да лей бу дзе зна-
ё міць чы та чоў з пад ра бяз нас ця мі 
гэ тай рэ за нанс най спра вы

�

Гэ та рэ за нанс ная гіс то рыя, звя за ная з про да жам ква тэр у Ма гі лё ве 
і за бой ствам іх ула да роў, уз ру шы ла гра мад скасць яшчэ два га ды 
та му. У не ча ла ве чым спо са бе зда бы ван ня гро шай аб ві на вач ва юц ца 
ма ла дыя муж і жон ка і два іх са ўдзель ні кі. Дзе ян ні ар га ні за ва най 
зла чын най гру пы бы лі спы не ны пры спро бе здзейс ніць чар го вае, 
сё мае, за бой ства. Ма тэ ры я лаў з жах лі вы мі пад ра бяз нас ця мі са бра-
на аж на 71 том. Ле тась спра ва па ча ла раз гля дац ца ў Ма гі лёў скім 
аб лас ным су дзе. Слу хан ні ідуць кож ны буд ны дзень, па чы на ю чы 
з ліс та па да. На дзвя рах у за лу па ся джэн няў — ар куш з пе ра лі кам 
ар ты ку лаў, па якіх аб ві на вач ва юц ца пад суд ныя. Ін фар ма цыя ледзь 
умя шча ец ца на ста рон цы фар ма ту А4. Па спра ве пра хо дзіць больш 
за 360 све дак — мі лі цы я не ры, на та ры у сы, рэ гіст ра та ры з агенц тва 
не ру хо мас ці, ка му наль ні кі, су се дзі ах вяр і на ват тыя, ка му па шчас-
ці ла па збег нуць страш най до лі, — усе, хто так ці інакш стаў ві да-
воч цам цём ных здзе лак.

ШокШок  ��

Які мі ж да вер лі вы мі бы ва юць на шы лю дзі, ка лі са мі 
ад да юць у ру кі мах ля рам знач ныя су мы гро шай! А ка-
лі ўжо ста но віц ца кан чат ко ва яс на, што даў жнік і не 
збі ра ец ца вяр таць, ідуць у мі лі цыю. Трэ ба ад даць на-
леж нае і май страм афе ры: яны ня рэд ка вы сту па юць 
здоль ны мі псі хо ла га мі і са праўд ны мі ар тыс та мі, ка лі 
рас круч ва юць пе рад на іў ны мі па тэн цы яль ны мі ах вя-
ра мі свае гіс то рыі, а сю жэ ты скла да юць лі та раль на на 
ха ду. По тым усё гэ та аба роч ва ец ца стра та мі і сля за мі 
для па цяр пе лых лю дзей, час та — кры мі наль ны мі спра-
ва мі для мах ля роў.

Коль касць кры мі наль ных спраў па ар ты ку ле «Мах ляр ства» 
апош нім ча сам іс тот на рас це ў Брэсц кай воб лас ці. Па вод ле 
ін фар ма цыі стар ша га па моч ні ка пра ку ро ра рэ гі ё на Лі ліі 
СМА ЛЯ РУК, за 2016 год за ве дзе на 530 та кіх спраў, тым ча-
сам як у па пя рэд нім го дзе іх бы ло 384. І ўжо за сту дзень гэ та га 
го да коль касць мах ляр скіх спраў вы рас ла на 80 пра цэн таў у 
па раў на нні з ле таш нім па каз чы кам. Мах ля ры яў на ро бяць 
пос пе хі ў ася род ку да вер лі вых гра ма дзян.

...38-га до вая жы хар ка Брэсц ка га ра ё на рас каз ва ла ўсім 
зна ё мым пра свой па спя хо вы біз нес. Але ж на яго раз віц цё 
па тра ба ва лі ся срод кі, якія жан чы на абя ца ла вяр нуць з пры быт-
кам. Прад пры маль ная мах ляр ка здолела пад ма нуць 38 ча ла-
век. Ёй пе рад алі су му, эк ві ва лент ную 630 ты ся чам до ла раў!

Яшчэ ад на «біз нес-лэ дзі», брас таў чан ка 25 га доў, так са ма 
апа вя да ла пра свае ўда лыя пра ек ты. Па вод ле яе ле ген ды, 
ка мер цый ная дзей насць вель мі хут ка пры но сіць вялікія ды ві-
дэн ды, трэ ба толь кі свое ча со ва ўклад ваць срод кі ў раз віц цё і 
ста на віц ца су за сна валь ні ка мі. Дзе вяць ча ла век пад да лі ся на 
ўга во ры і ўкла лі срод кі, а так са ма ма ё масць на су му 240 ты сяч 
дэ на мі на ва ных руб лёў. На вы ру ча ныя гро шы мах ляр ка гу ля ла 
ў ка зі но. Ця пер гэ тым прад пры маль ным пад ман шчы цам па-
гра жае да 10 га доў па збаў лен ня во лі.

Та кія май стры афер, вя до ма, дзей ні ча юць най больш у вя-
лі кіх га ра дах. З усіх мах ляр стваў, за фік са ва ных у воб лас ці, 
45 пра цэн таў бы лі здзейс не ны ў Брэс це. Яно і зра зу ме ла. Тут 
ляг чэй знай сці да вер лі вых клі ен таў. Ска жам, даў ча ла век 
аб' яву ў га зе це аб па слу гах па пе ра цяж цы мэб лі. І цэ ны ў яго 
як быц цам кры ху ні жэй шыя за ін шых май строў. Знай шлі ся 
ах вот ныя. Ён пры ехаў, мэб лю за браў, узяў гро шы за ра бо ту, і 
на тым «прад пры ем ства» скон чы ла ся... Дру гі абя цаў па стаў-
ляць но выя дзве ры і браў гро шы на пе рад. Гэ та не ка то рыя са 
шмат лі кіх пры кла даў па доб ных мах ляр стваў па Брэс це.

Але і асоб ныя дзея чы ра ён на га маш та бу ча сам не ад ста юць 
ва ўмен ні за ра біць на за ліш няй да вер лі вас ці. Шмат дзет ная ма ці 
са Сто лі на зна ё мі ла ся з муж чы на мі па ін тэр нэ це. Па вод ле ле-
ген ды, яна бы ла адзі но кай пры ваб най дзяў чы най (фо та пры-
га жу ні знай шло ся ў се ці ве), якая ча кае ста ноў ча га, на дзей на га 
сяб ра з сур' ёз ны мі на ме ра мі. І та кіх на Бе ла ру сі знай шло ся аж 
шас цё ра. Муж чы ны пра па ноў ва лі ру ку і сэр ца пас ля пэў на га 
пе ры я ду ста сун каў ан лайн. Пры га жу ня зга джа ла ся... але ў яе 
рап там уз ні ка лі ма тэ ры яль ныя цяж кас ці, на прык лад, у вы гля дзе 
пер ша га ўзно су на бу ду чую ква тэ ру. І за ка ха ныя сла лі гро шы ў 
Сто лін. Вы ні ко вая су ма пе ра вы сі ла 24 ты ся чы руб лёў.

А што на ша «ня вес та»? На ўрад ці яна ду ма ла, што ашук-
вае жы вых лю дзей, яна ба чы ла пе рад са бой па тэн цый ных 
клі ен таў для «дой кі» і дзей ні ча ла да лей. Суд улі чыў на яў насць 
ма лых дзя цей і тое, што яна мае ін ва лід насць, што част ко ва 
кам пен са ва ла ўрон. Ёй пры зна чы лі па ка ран не, не звя за нае з 
па збаў лен нем во лі. Ці зро біць ма ла дая жан чы на ад па вед ныя 
вы сно вы на бу ду чы ню, ці на ву чыць сва іх дзя цей, што пад ман-
ваць лю дзей брыд ка і га неб на, ні хто не ве дае.

Час цей за ўсё та кія лю дзі за мест сум лен ня ма юць толь кі імк-
нен не да на жы вы і азарт, па доб ны на па ляў ні чы. Яны лю бяць 
«пра ца ваць» у ася род ку пен сі я не раў, бо па жы лых лю дзей ляг-
чэй пад ман ваць. На да па мо гу ім усё час цей пры хо дзяць кам п'ю-
тар ныя тэх на ло гіі. Ле тась бы ло за фік са ва на не каль кі вы пад каў, 
ка лі спе ку лян ты зды ма лі пен сіі з бан каў скіх кар так.

На чаль нік упраў лен ня ахо вы пра ва па рад ку і пра фі лак-
ты кі Брэсц ка га аб лас но га УУС Ге надзь ВАЙ ТО ВІЧ рас ка заў 
пра вы пад кі кам п'ю тар ных афер, якія здзейс ні лі не паў на лет-
нія «ха ке ры». Сто лін скі юнак так пры звы ча іў ся за ла зіць на 
аса біс тыя ста рон кі гра ма дзян у роз ных са цы яль ных сет ках, 
што за ка рот кі тэр мін украў гра шо выя срод кі больш чым у 
80 ча ла век. Вя до ма, ра ён ным ад дзе лам СК бы ла за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва. А дра гі чын скія апе ра тыў ні кі і след чыя 
за га ла ву ўзя лі ся, ка лі ўба чы лі до ка зы кам п'ю тар ных ма хі-
на цый 10-га до ва га хлоп чы ка. Ён змог пе ра гнаць са бе гро-
шы з даб ра чын на га ра хун ка, ад кры та га ў Брэс це на ля чэн не 
3-га до ва га хлоп чы ка. Дзі ця мае ан ка ла гіч нае за хвор ван не. На 
ля чэн не за мя жой збі ра лі, што на зы ва ец ца, усёй гра ма дой. 
Але ў ней кі мо мант част ка гро шай з ра хун ка знік ла. Спе цы я-
ліс ты змаг лі пра са чыць рух фі нан са ва га па то ку і та кім чы нам 
вый шлі на ма ла лет ня га жы ха ра Дра гі чы на. А ён, аказ ва ец-
ца, укра дзе ныя срод кі пус ціў на раз віц цё свай го акаў нта ў 
сет ка вай гуль ні «Тан кі Ан лайн». У апош нім вы пад ку ўзрост 
па ру шаль ні ка за ко на ўсё ж да зва ляе спа дзя вац ца, што яго 
не су мнен ныя ра зу мо выя здоль нас ці мож на яшчэ на кі ра ваць 
у ста ноў чае рэ чы шча.

А вось з да рос лы мі ін тэр нэт-афе рыс та мі, як і з ты мі, хто 
пра цуе ў жы вым кан так це з па тэн цый ны мі ах вя ра мі, раз мо вы 
час та за кан чва юц ца ў за ле су до вых па ся джэн няў. Ды ле пей 
усё ж ах вя рай не ста на віц ца. І быць над звы чай уваж лі вы мі, 
ка лі спра ва да ты чыц ца ўлас ных гро шай. Коль кі на шых су-
гра ма дзян па цяр пе ла праз сваю да бры ню, ка лі зга джа лі ся 
да па маг чы ін шым у спра ве атры ман ня крэ ды ту! Сот ня мі лі чыў 
кож ны банк па ру чы це ляў, якія вы плач ва лі чу жыя па зы кі. Пра 
гэ та шмат га ва ры лі і пі са лі, і ця пер ах вот ных па ру чыц ца за чу-
жую сум лен насць і пла це жаз доль насць ста ла на шмат менш. 
Але, як па каз вае прак ты ка, у тым лі ку кры мі наль ных спраў, 
лю дзі зноў на сту па юць на тыя ж граб лі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by
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Мах ля ры не грэ бу юць ні чым
у спро бах 

за ва ло даць чу жы мі 
гра шы ма і ма ё мас цю
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