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— Ці ста но вяц ца прад-

ме там экс пер ты зы так 

зва ныя «лан цуж кі не пла-

ця жоў»?

— На жаль, гэ та праб ле-

ма апош ніх пя ці-шас ці га доў. 

Пік яе быў у 2015—2016-м, 

ка лі ар га ні за цыі су тык ну лі ся 

з кры зіс ны мі з'я ва мі ў эка но-

мі цы. А вось, так бы мо віць, 

не ста рэ ю чая кла сі ка — гэ та 

ўхі лен не ад па га шэн ня крэ-

ды тор скай за па зы ча нас ці. 

Пла ця жы па су до вых па ста-

но вах ма юць пры яры тэт ную 

чар го васць, але... гро шы 

бок, які прай граў, не сплач-

вае. Ад нак не трэ ба аб агуль-

няць усе вы пад кі. Не ка то рыя 

прад пры ем ствы не мо гуць з 

аб' ек тыў ных пры чын раз лі-

чыц ца па даў гах. Тут, маг чы-

ма, і скла ду пра ва па ру шэн ня 

ня ма: ка лі ня ма гро шай, то 

дзе іх узяць? Але час та ад-

кры ва юц ца но выя ра хун кі. 

Па куль ар га ні за цыі-крэ ды то-

ры не па ча лі спа га няць даў-

гі праз су до вых вы ка наў цаў, 

па чы на юц ца вы вад гра шо-

вых срод каў, вы пла ты афі-

ля ва ным ар га ні за цы ям... Га-

вор ка ча сам ідзе пра мільё-

ны руб лёў — усё за ле жыць 

ад маш та бу дзей нас ці. Гэ та 

і па каз вае на тое, што, цал-

кам іма вер на, тут ёсць склад 

пра ва па ру шэн ня. А на ша за-

да ча — гэ та вы свет ліць.

— Ці бы ло так, што 

ў даў жні ка за ста ва ла-

ся, умоў на ка жу чы, ад но 

крэс ла і адзін стол?

— Не так і рэд ка. Гэ та ха-

рак тэр на для мно гіх дроб-

ных ар га ні за цый, дзе ўлас нік 

не жа дае ры зы ка ваць сва ёй 

ма ё мас цю. Час та ба чым, як 

ар га ні за цыі, на леж ным чы-

нам не пра ве рыў шы свай го 

контр аген та на на дзей насць, 

па чы на юць з ім фі нан са выя 

апе ра цыі.

— З чым час цей за ўсё 

звя за ныя эка на міч ныя 

экс пер ты зы?

— Лі дзі ру юць экс пер ты-

зы па спра вах, звя за ных 

з кры мі наль ным банк руц-

твам і ўхі лен нем ад па га-

шэн ня крэ ды тор скай за-

па зы ча нас ці. Кры ху менш 

да сле да ван няў мы ро бім па 

спра вах, якія да ты чац ца ма-

тэ ры яль най ад каз нас ці. Яна 

на ды хо дзіць па вы ні ках ін-

вен та ры за цыі і вы свят лен ня 

па ме раў ня стач. І тут мо жа 

быць вель мі шмат «але». 

На прык лад, след ства не 

так даў но пры зна чы ла нам 

экс пер ты зу па прад пры-

ем стве, якое зай ма ец ца 

вы пус кам кіл бас ных вы ра-

баў. І там вы яві ла ся да во лі 

іс тот ная ня ста ча сы ра ві ны. 

Пы тан няў, на якія трэ ба ад-

ка заць, каб да ка пац ца да 

сут нас ці спра вы, — вель мі 

шмат. Пер шае — з-за ча го 

ўтва ры ла ся гэ тая не да ста-

ча? Дзесь ці не да гле дзе лі 

ма тэ ры яль на ад каз ныя асо-

бы або пры чы на па ля гае ў 

не чым ін шым? А ка лі так, то 

дзе «ко рань» гэ та га ін ша га? 

Коль кі сы ра ві ны ідзе згод на 

з тэх на ла гіч ным пра цэ сам 

на пры га та ван не пра дук цыі? 

Ці бы лі ўсуш ка, утрус ка? 

І ўсе гэ тыя ака ліч нас ці бу-

дуць у рэш це рэшт уплы ваць 

на за клю чэн не экс пер та.

Бы ла ў нас вель мі ці ка-

вая экс пер ты за. Звя за на 

яна бы ла з сіс тэ май жыл лё-

ва-ка му наль най гас па дар кі. 

А дак лад ней ка жу чы, з ня-

ста чай у ад ной ма тэ ры яль-

на ад каз най асо бы вя лі кай 

коль кас ці дроў. Гэ тая ня ста-

ча ўтва ры ла ся за не каль кі 

га доў і да сяг ну ла та кіх па ме-

раў, што ў дзень трэ ба бы-

ло б вы во зіць ледзь не па 

гру за вой ма шы не гэ тых са-

мых дроў. Экс перт, ад нак, не 

здо леў па цвер дзіць або аб-

верг нуць факт ня ста чы з-за 

та го, што пад час пра вя дзен-

ня да сле да ван ня вы яві ла ся 

вель мі ці ка вая ака ліч насць. 

У на се ле ным пунк це, дзе 

за кру ці ла ся гэ тая гіс то рыя, 

бы ло аж но дзе сяць пунк таў, 

дзе за хоў ва лі ся дро вы. І за 

ўсе гэ тыя дзе сяць пунк таў 

ад каз ваў адзін ча ла век. Але 

як гэ та ўво гу ле рэ аль на? 

Па сут нас ці, атрым лі ва ла-

ся, што су пра цоў нік, за якім 

бы лі «за ма ца ва ны» тыя дро-

вы, на пра ця гу ўся го ра бо-

ча га дня му сіў ін спек та ваць 

мес цы іх за хоў ван ня. А ка лі 

вы кон ваць ін шыя аба вяз кі, 

пра пі са ныя ў кант рак це? 

Та му пы тан ні, у сваю чар гу, 

уз нік лі ўжо да та го, як быў 

ар га ні за ва ны ра бо чы пра-

цэс. І спра ва пе ра цяк ла ў 

ін шую, пад час якой пра ку-

ра ту ра спа га ня ла ўрон ужо 

не з ма тэ ры яль на ад каз най 

асо бы, а з кі раў ніц тва прад-

пры ем ства.

— Ці ак ту аль на пы тан не 

так зва на га «звыш за роб-

ку» — ка лі ня доб ра сум-

лен ныя кі раў ні кі прад пры-

ем стваў штуч ным шля хам 

за вы ша юць са бе су му 

ў раз лі ко вым квіт ку?

— На жаль, та кія экс пер-

ты зы су стра ка юц ца пе ры я-

дыч на. І ад на з іх скон чы ла-

ся не так даў но. Кі раў ніц тва 

ар га ні за цыі ра бі ла ма ні пу ля-

цыі з пэў ны мі па каз чы ка мі 

ў ста тыс тыч ных спра ва зда-

чах. Як вы нік — не аб грун та-

ва на за вы ша лі ся вы пла ты 

сты му лю ю ча га ха рак та ру 

і су ма бо ну саў. У та кіх вы-

пад ках га вор ка мо жа іс ці 

пра да во лі буй ныя су мы. На 

ад на го ра бот ні ка да хо дзі ла 

да дзя сят каў ты сяч руб лёў, 

але ка лі ў зла чын ную схе му 

ўцяг ну та шмат лю дзей, то і 

кан чат ко вая су ма ўро ну так-

са ма на шмат вы шэй шая.

— Нель га абы сці пы тан-

не ка ман дзі ро вак...

— Час цей за ўсё ў спрэч кі 

з ра бо та даў цам ус ту па юць 

даль на бой шчы кі. Спра ва ў 

тым, што ў кі роў цаў-між на-

род ні каў су мы ка ман дзі ро-

вач ных, як пра ві ла, вы мя-

ра юц ца ты ся ча мі руб лёў 

толь кі ў да чы нен ні да ад-

на го ра бот ні ка. Але акра мя 

су тач ных, у гэ тых кі роў цаў 

ёсць і ма са ін шых за трат. 

На прык лад, ця пер уве дзе на 

адзі ная вы пла та. Дзе бу дзе 

спаць даль на бой шчык — у 

гас ці ні цы з кам фор там або 

ў ка бі не, — гэ та ён ужо вы-

ра шыць сам. А ра ней да тыч-

на рас хо даў на пра жы ван не 

бы ла прос та ма са кан флік-

таў. Акра мя та го, уз ні ка лі 

роз на га лос сі да тыч на рас-

хо даў на за праў ку па лі вам. 

Кі роў цам вы да юц ца для гэ-

та га вя лі кія гро шы, але пры-

сво іць іх ён не мае пра ва. 

І зда ва ла ся б: дзе тут мож-

на «схіт рыць», ка лі нор мы 

рас хо ду даў но вя до мыя, ды 

і тра сы пра ез джа ны не ад-

ну сот ню ра зоў, — але не-

каль кі ра зоў мы су ты ка лі ся 

з пад роб ле ны мі да ку мен та-

мі спра ва здач нас ці. Іс ну юць 

кра і ны, дзе іх мож на на быць 

прос та на за праў ках. Вось 

толь кі пра га да эка но міі мае 

вя лі кія шан цы абяр нуц ца су-

праць са мо га кі роў цы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Гро шы не пах нуць?Будзь це піль ныя!Будзь це піль ныя!

СВОЙ МА БІЛЬ НІК 
НЕ ДА ВАЙ ЦЕ 

НІ КО МУ
Асаб лі ва не зна ём цам, 

якія мо гуць пад ста віць на гро шы
І гэ та са праў ды не жарт. Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю рэ ка мен дуе на шым лю дзям 

не да ваць ка му па па ла свае ма біль ныя тэ ле фо ны.

Асаб лі вую ўва гу на гэ та па пя рэ джан не трэ ба звяр нуць 

тым, у ка го на ма біль ным пад клю ча на па слу га v-bаnkіng 

(v-ка ша лёк), дзе апе ра тар су вя зі пра па нуе 100 руб лёў у 

якас ці бес пра цэнт на га крэ ды ту.

У мі ніс тэр стве ад зна ча юць, што спа жыў цы, якія пад-

клю чы лі та кую па слу гу, апы ну лі ся ў зо не ўва гі ашу кан цаў. 

Ня чыс тыя на ру ку лю дзі про сяць даць ім ма біль ны для 

тэр мі но ва га зван ка, бо іх ні бы та раз ра дзіў ся. За не каль кі 

хві лін яны па спя ва юць пад клю чыц ца да па слу гі v-bаnkіng, 

пе ра вес ці атры ма ныя гро шы на свой ра ху нак, пас ля ча го 

вяр та юць тэ ле фон гас па да ру.

Спе цы я ліс ты ан ты ма на поль на га ве дам ства пе ра сце ра-

га юць ка рыс таль ні каў па слу гі v-bаnkіng і рэ ка мен ду юць не 

пе ра да ваць не зна ё мым асо бам свае ма біль ныя тэ ле фо ны. 

Ка лі вы та кі доб ры ча ла век, то за мест гэ та га са мі па тэ-

ле фа нуй це на па трэб ны не зна ём цу ну мар, не пе ра да ючы 

яму свой ма біль ны. 

Сяр гей КУР КАЧ.

ДРУ КА ВАЎ КУПЮРЫ 
НА ПРЫН ТА РЫ

Пас ля пад ле так 
рас паў сюдж ваў іх праз зна ё мых
Як па ве да мі ла пад ра бяз нас ці гэ тай кры мі наль най 

гіс то рыі УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма, у пе ры яд 

на ва год ніх свят у го ра дзе ад на за ад ной ста лі вы яў-

ляц ца пад роб ле ныя ку пю ры на мі на лам 50 руб лёў.

Спа чат ку ў мі лі цыю звяр нуў ся жы хар аб лас но га цэнт ра 

і рас ка заў, што пра даў элект рон ную цы га рэ ту за 100 руб-

лёў ра ней не зна ё ма му ма ла до му ча ла ве ку, з якім звя заў-

ся праз са цы яль ныя сет кі. Па куп нік рас пла ціў ся дзвю ма 

банк но та мі па 50 руб лёў. Пра да вец ад ра зу не ра за браў ся, 

што ку пю ры фаль шы выя, на ват па спеў раз лі чыц ца ад ной 

з іх у кра ме, дзе пад роб ку без праб лем пры ня лі. А пас ля 

больш дэ та лё ва га агля ду дру го га банк но та зра зу меў, 

што пры раз лі ку яго пад ма ну лі, і сам па ве да міў пра факт 

атры ман ня фаль шы вых гро шай у мі лі цыю.

Асо ба па куп ні ка бы ла апе ра тыў на ўста ноў ле на, ад нак, 

як ака за ла ся, гэ ты гра ма дзя нін не мае да чы нен ня да іх, з 

ім так са ма раз лі чы лі ся пад роб ле ны мі ку пю ра мі.

Лі та раль на праз ты дзень па сту пі лі но выя па ве дам лен-

ні. Гэ тым ра зам фаль шы выя гро шы вы яві лі пры пе ра лі ку 

ў двух ганд лё вых цэнт рах, а так са ма ў га зет ным кі ёс ку. 

Уся го ў Грод не за ка рот кі тэр мін «ус плы ла» пяць пад роб-

ле ных банк но таў вы шэй на зва на га на мі на лу.

Су пра цоў ні кі Ле нін ска га і Каст рыч ніц ка га РА УС пры пад-

трым цы ка лег з упраў лен ня па ба раць бе з эка на міч ны мі 

зла чын ства мі УУС пра вя лі комп лекс апе ра тыў на-вы шу ко вых 

ме ра пры ем стваў, па вы ні ках якіх ста ла зра зу ме ла, што збы-

ваў фаль шыў кі ў ганд лё вую сет ку не іх вы твор ца, а лю дзі, 

якія ча сам ні чо га не па да зра ва лі. На прык лад, да жы ха ра 

Грод на прос та ў аў то бу се па ды шлі ней кія гра ма дзя не і па-

пра сі лі раз мя няць 50 руб лёў на драб ней шыя ку пю ры. Па цяр-

пе лы па га дзіў ся, на ват не зра зу меў шы, што яго пад ма ну лі.

У да лей шым су пра цоў ні кі мі лі цыі ўста на ві лі, што да 

вы ра бу пад роб ле ных банк но таў мо жа быць да тыч ны на-

ву чэ нец ад ной з уста ноў ся рэд не спе цы яль най аду ка цыі. 

Ма ла ды ча ла век до ма на ка ля ро вым прын та ры дру ка ваў 

ку пю ры, пер ша па чат ко ва сам іх рас паў сюдж ваў, куп ля ю-

чы роз ныя элект рон ныя дэ вай сы ў ад на год каў. А паз ней 

пад на го дай вяр тан ня доў гу ўцяг нуў у су праць праў ную 

дзей насць сва іх зна ё мых.

За тры ма ны быў вы твор ца фаль шы вак пры спро бе 

збыць чар го вую ку пю ру на мі на лам 50 руб лёў. Гра ма дзя-

нін са сва ім та ва ры шам вы ра шыў ку піць у ін ша га юна ка 

элект рон ную цы га рэ ту. Ад нак у апош ні мо мант хлоп цы 

змя ні лі план: яны зра зу ме лі, што пра да вец пры ла ды фі-

зіч на са сту пае ім, та му ада бра лі «элект рон ку» і па спра-

ба ва лі збег чы. У гэ ты мо мант пад лет кі бы лі за тры ма ны 

мі лі цы яй. У вы твор цы ку пюр вы яві лі яшчэ два пад роб ле-

ныя банк но ты.

Па мес цы жы хар ства ад на го з па да зра ва ных кан фіс-

ка ва ныя прын тар і ары гі наль ны гра шо вы знак — «узор» 

для пад ро бак. Уся го ў зла чын най схе ме ўдзель ні ча лі тры 

пад лет кі, на дру ка ва на бы ло сем ку пюр.

Ва УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма на га да лі, што наў-

мыс ныя вы раб, за хоў ван не і збыт пад роб ле ных гра шо вых 

зна каў з'яў ля юц ца кры мі наль на ка раль ны мі дзе ян ня мі, 

за якія пра ду гле джа на ад каз насць да 15 га доў па збаў-

лен ня во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЦЯ ЛЯ ТЫ ЗНІ КА ЛІ 
ЎНА ЧЫ

Апе ра тыў ні кі Го мель шчы ны 

знай шлі і вяр ну лі дзвюм 

гас па дар кам дзе вяць 

вы кра дзе ных за ноч жы вёл.

З тэ ры то рыі ма лоч на та вар най 

фер мы КСУП «Зо лак-аг ра» ў вёс цы 

Су да ві ца Свет ла гор ска га ра ё на бы ло 

вы кра дзе на чац вё ра ма лоч ных ця лят 

агуль най ва гой ка ля сот ні кі ла гра-

маў. Пра гэ та па ве да міў у мі лі цыю 

на мес нік ды рэк та ра сель гас прад пры-

ем ства.

Як ака за ла ся, гэ тай жа ноч чу знік лі 

ця ля ты і ў су сед нім Жло бін скім ра ё не. 

Пяць га лоў ма лад ня ку бы ло вы кра дзе-

на з тэ ры то рыі МТФ ААТ «Ба боў скі». 

Па ве дам лен не па сту пі ла ад га лоў на га 

заа тэх ні ка гас па дар кі.

Ка лі ў пер шым вы пад ку су ма шко ды 

скла ла кры ху больш за 450 руб лёў, то 

ў дру гім яе аца ні лі ўжо ў 769 руб лёў.

Пра ва ахоў ні кі вы ка за лі зда гад ку, 

што ў абод вух вы пад ках пра ца ва ла ад-

на і тая ж гру па. Амаль ты дзень спат-

рэ біў ся апе ра тыў ні кам кры мі наль на га 

вы шу ку УУС Го мель ска га абл вы кан-

ка ма, іх ка ле гам са Жло бі на і Свет ла-

гор ска, каб ад на віць па дзеі той но чы і 

за тры маць асоб, якія ма юць да чы нен-

не да кра дзя жоў.

КрыміналКрымінал
Як вы свет лі ла ся, ра ней не ад на ра-

зо ва су дзі мыя мін ча не ўзя лі на пра кат 

гру за вы мік ра аў то бус «Фі ят-Ду ка та». 

Пры да па мо зе на вод чы ка поз няй ноч чу 

пры еха лі на фер мы і за гру зі лі ця лят у 

аў та ма біль. Каб не ўзнік ла не ча ка нас-

цяў, гру за вік су пра ва джаў на аса біс тай 

ма шы не яшчэ адзін па моч нік, які вы сту-

піў у якас ці пе ра да во га да зо ру.

Вы кра дзе ных жы вёл оп там за 

1000 руб лёў зда лі фер ме ру ў Шар каў-

шчын скім ра ё не.

Зла чын ны квар тэт за тры ма ны. 

Ця ля ты вер ну ты сель гас прад пры ем-

ствам. Су пра цоў ні кі кры мі наль на га 

вы шу ку су мес на са след чы мі ўста наў-

лі ва юць да тыч насць гэ тых асоб да ана-

ла гіч ных зла чын стваў.

ВЫ ЦЯГ НУЎ У БАЦЬ КІ 
6 ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ

Муж чы на зра біў гэ та на на ступ ны 

дзень пас ля вы ха ду з ІЧУ.

Сы шчы кі Ба ра на віц ка га ГА УС за-

тры ма лі 39-га до ва га га ра джа ні на па 

па да зрэн ні ў буй ным кра дзя жы ва лю-

ты. Муж чы на аба краў улас на га баць ку, 

па куль той спаў. З курт кі па цяр пе ла-

га знік ла 6 ты сяч до ла раў, па ве да мі лі 

ў МУС.

Кры мі наль ная гіс то рыя зда ры ла-

ся ўве ча ры. Па да зра ва ны вы зва ліў-

ся з іза ля та ра ча со ва га ўтры ман ня 

ў Дра гі чы не, ку ды быў зме шча ны пас-

ля за тры ман ня за кра дзеж ма біль на га 

тэ ле фо на. Муж чы ну су стрэ ла яго ма ці, 

з якой ён па ехаў у Ба ра на ві чы.

Ужо пад час ча я ван ня до ма да іх да-

лу чыў ся баць ка па да зра ва на га. У сва-

ёй курт цы ён не каль кі дзён за хоў ваў 

буй ную су му, якая пры зна ча ла ся для 

па езд кі ў за меж ную ка ман дзі роў ку. 

Пра гэ та ве да лі бліз кія муж чы ны.

Як толь кі ўла даль нік гро шай за снуў, 

а яго жон ка вый шла з ква тэ ры, па да-

зра ва ны за браў ва лю ту і знік. У да-

лей шым, па ін фар ма цыі Ба ра на віц ка га 

ГА УС, гэ тыя гро шы бы лі па тра ча ныя 

на арэн ду дзвюх ква тэр, на вед ван не 

за баў ляль ных уста ноў, куп лю за ла той 

пя чат кі і да ра го га га дзін ні ка.

З за явай аб знік нен ні гро шай ула-

даль нік звяр нуў ся толь кі праз не каль кі 

дзён. Увесь гэ ты час ён спа дзя ваў ся 

ўба чыць сы на і ўга ва рыць яго вяр нуць 

вы кра дзе нае.

Па да зра ва на га за тры ма лі ка ля 

пад' ез да шмат ква тэр на га до ма, ку ды 

ён пры ехаў на так сі пра цяг ваць за стол-

ле ў здым най ква тэ ры. Да та го мо ман-

ту ў муж чы ны за ста ло ся 800 до ла раў, 

110 руб лёў, пя чат ка і га дзін нік.

За раз га ра джа нін зноў зна хо дзіц ца 

ў ІЧУ. Вя до ма, што за тры ма ны не ад на-

ра зо ва вы но сіў рэ чы і гро шы з до ма 

баць коў, а так са ма не ад на ра зо ва пры-

цяг ваў ся да кры мі наль най ад каз нас ці 

за кра дзеж, ра ба ван не і не за кон ны 

аба рот нар ко ты каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


