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 Меркаванне

Ходзяць «прафесiйныя» скаржнiкi

юц ца дзяржаў нымі, у адрознен не ад
Расіі ці Украіны. Але, тым не менш, мы
атрымліваем сігналы аб спробах захопаў». Дарэчы, для захопу лепш за ўсё
па дыхо дзяць адкры тыя акцы я нер ныя
та ва рыст вы, ак цыі якіх зна хо дзяц ца
ў вя лі кай коль кас ці лю дзей. Ад нак і
прадпрыем ствы іншых формаў уласнас ці такса ма ста но вяц ца ах вя ра мі
рэйда раў.

Падобна
да рэйдарства
У якас ці пры кла ду на па ся джэн ні
«кругла га ста ла» бы ла ўзя та сі ту ацыя, у якой ака за ла ся за кры тае акцыя нер нае тава рыства «Ма газін «Талін». Былы ды рэк тар уні верса ма Віктар Янушкоў і яго памочнік Аляксандр
Паўлаў пра ін фар ма ва лі ўдзель ні каў
па ся джэн ня аб тым, што, па іх мерка ван ні, яны су тык нулі ся з рэй дарскім за хопам, які распачаўся яшчэ ў
2010 го дзе. Згод на з іх ін фар ма цыяй, група асоб, узнача леная пэўным
гра ма дзя ні нам, ужо зра бі ла за хо пы
некалькіх іншых універсамаў, а зараз
ажыццяўляе тое самае з «Мага зі нам
«Та лін». Вік тар Янушкоў сцвярджае,
што «неза конным шляхам за хопле ны
акцыі мага зіна, звольнены кі раў ні чы
са стаў і шэ раг клю ча вых су пра цоўнікаў праз па грозы і не пра вамерныя
дзеянні, а таксама без згоды акцыянераў праводзіцца незаконная рэарганізацыя прадпры емства і здача ў наём
трэцім асобам». А пачынала ся ўсё з
таго, што група асоб пад відам ін вестараў увайшла ў склад акцыя нер на га
та ва рыст ва. По тым па сту по ва бы лі
скуп ле ны ак цыі з мэ тай ава ло даць
кант роль ным паке там.
Былы дырэктар спрабуе змагацца з
такімі дзеяннямі праз суд, але пакуль
гэта не прыносіць ніякіх вынікаў. «Фактычна нічога незаконнага ў скупцы акцый ня ма», — га во рыць Аляксандр
Міранічэнка, дырэк тар Дэпартамента
па санацыі і банкроцтве Міністэрства
эканомікі Беларусі. У той жа час, ён
задаецца пытаннем, наколькі гатовы
суды да разгляду падобных спраў — напрыклад, аб банкруцтве: «Я лічу, што
сёння нагрузка на суддзяў, якія разглядаюць справы аб банкруцтве (а гэта
складаныя справы), надзвычай высокая. Напрыклад, у Гаспадарчым судзе
горада Мінска суддзя разглядае каля
800-900 агульных спраў і плюс яшчэ
50-100 спраў аб банкруцтве. Я б назваў актуальнай тэму стварэння сістэмы спецыялізаваных судоў».

Ад карыснага
да шкоднага —
адзін крок
Уладзімір Карагін, старшыня Мінскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў, старшыня прэзідыўма Рэспубліканскай канфедэрацыі
прадпрымальніцтва, сцвярджае, што
«мы адзіная краіна ў Еўропе і ЕўрАзЭС, якая не мае незалежнага антыманапольнага камітэта. У нас не праводзяцца даследаванні рынкаў. Мы зараз
знаходзімся ў адзінай прасторы з Расіяй
і Казахстанам. У Расіі штогод адбываецца 10 тысяч рэйдарскіх захопаў, і аб
гэтай праблеме гаворыцца на ўзроўні
прэм'ер-міністра і прэзідэнта. Калі ў нашых суседзяў гэта ёсць, хто гарантуе,
што рэйдары не прыйдуць да нас?»
Пытанне і непакой Уладзіміра Карагіна
можна зразумець: перад тварам пагрозы мы не маем амаль ніякай зброі для
супрацьстаяння. «Наша Мініс тэрства
эканомікі актыўна працавала па гэтай
тэме, каб супрацьстаяць негатыўным
аспектам рэйдарства. Бо бывае карысна, калі слабыя знікаюць, а на іх месца
прыходзяць моцныя. Карысна, калі з
рынку сыходзяць непрафесіяналы, неканкурэнтаздольныя кампаніі. Гэта закон рынкавай эканомікі. Аднак у нашай
краіне ў сувязі з тым, што не завершана фарміраванне рынкавага заканадаўства, правапрымяняльная практыка адстае, у
рэйдараў ёсць магчымасці для эфектыўнай
працы, — лічыць кіраўнік саюза. — Мы разуме ем, што праз наш
саюз мы бачым толькі
частку сітуацыі, але нават толькі ў нашу арганізацыю паступаюць
скаргі аб спробах рэйдарскіх захопаў. І лік іх
ідзе на сотні».
Ад на з га лоў ных
пры чын спры яль ных
умоў для рэй да раў,
на дум ку Ула дзі мі ра
Ка ра гі на, за клю ча ецца ў тым, што ў нас
няма інстыту ту карпара тыў на га кі ра ван ня
(узаемадзеяння паміж
ак цы я не ра мі і кі раўніцтвам кампаніі). У выніку атрымліваецца, што гатоўнасць прадаць свае
акцыі любому, хто прапануе грошы, у
нашым грамадстве вельмі вялікая. Людзі не здольныя ацаніць наступствы:
«Мы павінны рыхтаваць грамадства.
У нас сёння мільён уладальнікаў акцый», — рэзюмуе старшыня саюза.

Складана рэйдарам —
складана і інвестарам
«На шчасце, мы гэтай тэмай (рэйдарствам. — Аўт.) валодаем у асноўным па вопыце нашых суседзяў. Аднак, безумоўна, такая праблема сёння
існуе, — кажа Аляксандр Міранічэнка.
— «Чорнае» рэйдарства ў нас не мае
распаўсюджвання. У любым выпадку
не было ніводнай падобнай справы. А
«белае» рэйдарства — гэта недасканаласць заканадаўства. А калі казаць
у цэлым аб гэтай з'яве, то рэйдарства
— гэта карупцыя. Паколькі ўзровень
карупцыі ў Беларусі нізкі, заканадаўства (няхай у чымсьці і недасканалае) у
сэнсе антырэйдарства даволі жорсткае,
рэйдарам у нас цяжка. Ёсць, вядома,
і праблемы антыманапольнага рэгулявання. Таму гэтая тэма вельмі актуальная». А каб заканадаўства было больш
дасканалым, прадстаўнік Міністэрства
эканомікі заклікае бізнес і грамадскасць
далучацца да працы яшчэ на стадыі распрацоўкі законапраек таў: «Калі ёсць
нейкія «прабелы», праблемы, то гэта
трэба абмяркоўваць, і, я думаю, можна
будзе своечасова ўнесці змяненні. Тым
больш што ў нас у Беларусі, у адрозненне ад многіх краін, ёсць аператыўная
магчымасць прыняцця актаў кіраўніком
краіны».
У Расіі часта захоп прадпрыемстваў
адбываецца праз працэдуру банкруцтва. «У нас вельмі складана гэта зрабіць. Ёсць «аба рон чы пе ры яд», ка лі
ідуць праверкі, ці сапраўды прадпрыемства банкрут. Гэта выключае выпадкі лжывага банкруцтва. На будучыню,
зразумела, разлядаецца перспек тыва
больш адкрытай працэдуры».
А вось Леанід Фрыдкін, эканаміст, галоўны рэдактар «Эканамічнай газеты»,
кажа, што «ў нас часта ўспрымаецца
як рэйдарства любая спроба штосьці
купіць. Пакуль дзяржава займае такое
гіпертрафіраванае месца ў эканоміцы,
рэйдарам застаецца вельмі мала месца
для манёўру. З аднаго боку, гэта добра.
З іншага, гэта кепска ўплывае на інвестыцыйны клімат краіны».
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



той факт, што колькасць скаргаў значна зменшылася. Пры гэтым спiкер канстатаваў, што ў закон будуць уносiцца
змены. «Мы праводзiм такi манiторынг,
нашы камiсii выязджаюць у раёны, раяцца з мясцовымi органамi ўлады. Няма
нязменных законаў: у кожным з iх нельга
прадугледзець усе моманты. Напрыклад,
неабходна выпрацаваць больш дэталёвую тактыку ў дачыненнi да так званых
«прафесiйных» скаржнiкаў. У гэтым
плане, мяркую, трэба уводзiць нейкую
заканадаўчую норму», — канстатаваў
Уладзiмiр Андрэйчанка.
Акрамя таго, у электронным звароце чалавек можа ўказаць любое прозвiшча — не абавязкова сваё. «Магчыма, у перспектыве варта ўвесцi сiстэму
iдэнтыфiкацыi асобы?» — пацiкавiлiся
журналiсты. «Так, на ўсе электронныя
звароты мы сёння рэагуем i даём адказы. На будучае трэба нешта думаць»,
— мяркуе Уладзiмiр Андрэйчанка.
Што датычыцца цяперашняга прыёму, то, на думку спiкера Палаты
прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу,
ён сведчыць пра недастатковую прававую адукаванасць насельнiцтва. Людзi
не валодаюць юрыдычнымi пытаннямi,
пытаннямi прымянення заканадаўства.
А гэта значыць, што дэпутаты ўсiх узроўняў пакуль недастаткова працуюць
з людзьмi. Трэба больш тлумачыць iм
аспекты i нормы дзеючага заканадаўства, выкарыстоўваючы ў гэтых мэтах
сродкi масавай iнфармацыi, iнтэрнэт,
сайты мясцовых органаў улады.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ,
Старадарожскi раён

НАВІНЫ

Яўген Шчыткавец — грамадзянiн
Расii, 16 гадоў пражывае ў вёсцы Залужжа. Спачатку мужчына атрымлiваў
дзве пенсii, але вымушаны быў напiсаць заяву на карысць расiйскай. Яго
цiкавiць пытанне аб тым, цi мае ён права мець пенсii дзвюх краiн.
«Напiшыце заяву на маё iмя, а я папрашу Мiнiстэрства працы i сацыяльнай абароны канкрэтна разабрацца ў
сiтуацыi i даць вам адказ», — прапанаваў Уладзiмiр Андрэйчанка.
Акрамя таго, Яўгена Iванавiча хвалявала праблема газiфiкацыi населенага пункта. Старшыня райвыканкама
Сцяпан Чачуха супакоiў заяўнiка: «блакiтнае» палiва прыйдзе i ў Залужжа, —
ад суседняй вёскi Шапчыцы пракладваецца газаправод.
Разам з тым, складваецца ўражанне,
што для некаторых грамадзян наведванне выязных прыёмаў розных узроўняў
стала чымсьцi накшталт работы. Адзiн
з жыхароў райцэнтра патрабаваў разабрацца з суседкай, якая звяла са свету
яго карову: маўляў, жанчына наўмысна
апрацоўвае траву каля дома ядахiмiкатамi. Разборкi доўжацца трэцi год. За
гэты час на месца здарэння выязджала
не адна аўтарытэтная камiсiя ў скла-

дзе эколагаў, прадстаўнiкоў санстанцыi,
iнспекцыi прыродных рэсурсаў i аховы
навакольнага асяроддзя, ветэрынарнай
службы, мiлiцыi, жыллёва-камунальнай
гаспадаркi. Але нiякiх слядоў «варожай
дзейнасцi» выяўлена не было. I тым
не менш, заяўнiк упэўнены, што факт
зламыснасцi мае месца. «Правядзiце з
суседкай прафiлактычную гутарку, каб
яна больш не палiвала траву атрутай»,
— настойлiва патрабуе ён. I смешна, i
прыкра: звычайныя стасункi памiж суседзямi, дзе яны не чуюць адно аднаго, перараслі ў цэлую эпапею. I тым не
менш спiкер парламента, у якога шмат
дзяржаўных спраў, знайшоў час уважлiва выслухаць чалавека i даў даручэнне
старшынi райвыканкама i начальнiку мiлiцыi прымiрыць варагуючыя бакi.
— Скаргi былi, ёсць i будуць. Мяркую,
такi час, калi людзi не будуць звяртацца да нас, не наступiць, таму што само
жыццё ставiць разнастайныя праблемы.
Ёсць пытаннi аб'ектыўнага характару,
якiя немагчыма вырашыць мясцовым
уладам з-за недахопу фiнансавых сродкаў. Але ёсць i суб'ектыўныя, якiя мясцовыя кiраўнiкi павiнны вырашаць самастойна, — заўважыў пасля прыёму
Уладзiмiр Андрэйчанка. — Часта яны
недапрацоўваюць у гэтым плане: маюць
месца адпiскi i абыякавасць.
Але, на думку Уладзiмiра Андрэйчанкi, пасля ўступлення ў сiлу ў 2012 годзе
Закона аб зваротах грамадзян i юрыдычных асоб сiтуацыя значна палепшылася.
Выязныя прыёмныя, манiторынгi, што
праводзяцца ў рэгiёнах, даюць станоўчыя вынiкi. Людзi адзначаюць, што ўлада
стала блiжэй да iх. Пра гэта сведчыць i



ПАДЗЕІ

Як часта мы чуем сёння словы «рэйдар», «рэйдарскі захоп». Асабліва па папулярным у нас расійскім тэлебачанні. І ў грамадства фарміруецца вобраз
дзядзькі-злачынцы, які пачкамі «прыхватызуе» заводы ды фабрыкі. Аднак
складваецца ўражанне, што гэта недзе там, а ў Беларусі такой праблемы
няма. Сапраўды, такіх маштабаў рэйдарства ў нас быць не можа: і краіна
не такая вялікая, і дзяржаўны сектар у эканоміцы па-ранейшаму буйны.
У той жа час, аказваецца, і мы маем падобных «умельцаў» па адборы чужой
маёмасці. Афіцыйна даказаць факт рэйдарскага захопу вельмі складана,
і статыстыкі па такіх злачынствах у нас няма. Але прыклады падобных да
рэйдарства дзеянняў ёсць. Яшчэ больш насцярожвае гэта, калі ўлічыць,
што Расія з дзесяццю тысячамі «захопаў» у год цяпер знаходзіцца з намі
ў Адзінай эканамічнай прасторы. Наіўна спадзявацца, што да нас гэтая
«зараза» не прыйдзе. Аб тым, як ад гэтага абараняцца і ці ёсць увогуле ў
Беларусі рэйдарства, ішла гутарка на пасяджэнні «круглага стала» ў Мінскім сталічным саюзе прадпрымальнікаў і працадаўцаў.

Мясцовыя ўлады эфектыўна працуюць са зваротамi жыхароў, паколькi тут не ўзнiкае нейкiх вялiкiх
сiстэмных пытанняў. Такую выснову зрабiў падчас асабiстага прыёму грамадзян у Старадарожскiм
раёне Старшыня Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Беларусi Уладзiмiр АНДРЭЙЧАНКА.

«Я ЖЫВУ ЗА КОШТ ДЗЯРЖАВЫ...»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Укараняецца такая новая паслуга
як сацыяльная перадышка — догляд
дзяцей-інвалідаў з мэтай вызвалення іх бацькоў на пэўны перыяд часу
для вырашэння сямейна-бытавых пытанняў (такіх, як рамонт, і іншыя), а
таксама прос та для аднаўлення сіл.
Рэалізацыя падобнага двухгадовага
праекта для сем'яў, якія маюць дзяцей-інвалідаў, распачата на базе Івянецкага дзіцячага дома-інтэрната Мінскай вобласці.

Мінск стаў пілотным рэгіёнам па
ўкараненні новай сістэмы сацабслугоўвання — рэнтавых адносін. Адзінокім
пажылым людзям прапануецца заключыць дагавор пажыццёвага ўтрымання
з утрыманнем, згодна з якім горад бярэ
на сябе абавязацельства клапаціцца аб
пажылым чалавеку да апошніх дзён яго
жыцця. А ён наўзамен аддае гарвыканкаму сваю кватэру.
— Адным з самых цяжкіх момантаў
у гэтым было інфармаванне насельніцтва, — сказала старшыня камітэта па
працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Жанна РАМАНОВІЧ. — У Мінску цяпер жывуць
крыху больш за 2 тысячы пажылых
людзей, якія маглі б стаць атрымальнікамі рэнты. Дамовы з Мінгарвыканкамам заключылі 6 чалавек. Адна з такіх
пажылых жанчын сказала: «Гэта такое
шчасце... Я жыву за кошт дзяржавы, а
пенсію збіраю на паездку ў Парыж, аб
якой марыла ўсё жыццё!»
Складанасць рэалізацыі гэтага праекта заключаецца ў тым, што сёння
адзінокім пажылым людзям дзяржава
і так гарантуе права быць змешчаным
у дом-інтэрнат на поўнае дзяржаўнае
забеспячэнне.
— Таму людзі не спяша юц ца заключаць падоб ны да га вор і расставац ца са сваімі ква тэ ра мі, — лічыць
стар шы ня камі тэта па працы, за ня-

 Погляд

тас ці і са цы яльнай аба роне Мін гарвы кан ка ма. — Але ка лі ка заць пра
вы ні кі вы шэй зга да на га экс пе рыменту, то можна адзначыць два паспя ховыя моманты: першы — лю дзі
ўсё-такі ідуць на такі дагавор. Другі
і са мы важны — мы прымусі лі сем'і
ўспомніць аб сваіх пажылых сваяках.
Як толькі пачынаем збіраць дакументы для заключэн ня такога да гавора,
сваякі забіраюць пажылога чалавека
да сябе і дагля даюць яго, вызва ля ючы ад гэтага аба вязку дзяржа ву.

У адказ аднаму з дэпутатаў, які выказаў занепакоенасць з нагоды росту
сацыяльнага ўтрыманства, намеснік
міністра працы і сацыяльнай абароны
Аляксандр Румак заявіў, што Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
ўнесла ва ўрад праект указа, у якім
прадугледжаны меры для спынення
ўтрыманства.
У пры ват нас ці, пра ек там ука за
прадугледжана, што адрасная сацыяльная дапамога будзе аказвацца пад

90,1 тыс. непрацаздольных
грамадзян (пажылыя людзі,
інваліды першай і другой груп)
абслугоўваюцца аддзяленнямі
сацыяльнай дапамогі ТЦСАН
на даму.

— Дзякуючы падобным камандзіроўкам лётны і тэхнічны
саставы набываюць бясцэнны вопыт тушэння буйных лясных
пажараў у складаных умовах горнай мясцовасці. Заробленыя пазабюджэтныя сродкі ідуць на аднаўленне авіяцыйнага
парку МНС. У Турцыі беларускія выратавальнікі працуюць не
першы год. Раней верталёты авіяцыі МНС Беларусі таксама
працавалі ў Грэцыі і Расіі, — паведамілі ў Міністэрстве па
надзвычайных сітуацыях.
Амаль адначасова верталёт Мі-8 МНС правёў унікальную
аперацыю па ўстаноўцы абсталявання на даху будынка ў Баранавічах. Авіятары аказаліся адзінымі, хто змог справіцца
з пастаўленай задачай: перанесці да месца ўстаноўкі пяць
блокаў дахавых кандыцыянераў (па 800 кілаграмаў кожны).
Наземны транспарт даставіў абсталяванне да будынка, а
вось далейшую работу па ўстаноўцы блокаў у розных кропках даху правёў верталёт МНС Мі-8. На знешняй падвесцы
ён здольны пераносіць да 3 тон.

БЫВАЙ, САЛОДКАЯ ЯГАДА...
Так часта бывае: з нецярпеннем чагосьці чакаеш, а яно,
жаданае, потым мільгане з хуткасцю свету і — следу не
засталося. Толькі, падаецца, мы радаваліся адкрыццю
сезона клубніц, а ўжо — яго заканчэнне...
— Як і практычна кожны год, паўплывала надвор'е. Напачатку ягаду залівала (а ва ўсіх пераважна раннія клубніцы),
потым засушыла. Цяпер вось зноў залівае: амаль штодня
апошнім часам ідуць дажджы. Сезон, які сёлета распачаўся
на тыдзень раней, чым звычайны, працягнецца да канца тыдня, — распавяла «Звяздзе» эканаміст Лунінецкага раённага
спажывецкага таварыства Аксана Сайко. — Людзі здаюць
практычна апошнюю ягаду. Вядома, ніякіх чэргаў з машын
ужо няма.
На момант звароту так званыя таварныя клубніцы прымалі ад насельніцтва па 8-9 тысяч рублёў за кілаграм. Ягады
для вытворчасці віна — у бочкі — бралі па 2 тысячы, для
кансервавых заводаў — у скрыні — па 3 тысячы рублёў за
кілаграм.
Сёлета раённае спажывецкае таварыства нарыхтавала
436 тон клубніц. Летась на той жа перыяд было 470 тон.
Сезон, які стартаваў больш удала, чым папярэдні, заканчваецца не вельмі «соладка»: план нарыхтаваць сёлета 710 тон
клубніц ужо наўрад ці можна будзе выканаць...
Сяргей РАСОЛЬКА.

НАМЕСНІК СТАРШЫНІ РАЙВЫКАНКАМА...
БЫЎ РАНЕЙ СУДЗІМЫ?
У судзе разглядаецца крымінальная справа ў дачыненні да былога 1-га намесніка старшыні Гарадоцкага
райвыканкама.
Падчас следства высветлілася, што, выкарыс тоўваючы
свае службовыя паўнамоцтвы летась у сакавіку-красавіку,
ён даў незаконнае ўка зан не непасрэд на падначаленым
па службе асобам на адгрузку партыі насення травы. У
выні ку бы ла пры чы нена шкода на вя лікую суму — на сенне прак тычна выкра лі. Аб гэтым раней «Звязда» паведам ля ла.
Паводле слоў Генадзя Дыско, пракурора Віцебскай вобласці, высветлілася, што ў сярэдзіне 2000-х гадоў гэты чалавек, які займаў такую адказную пасаду, быў судзімы — за
незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць і падробку дакументаў.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

канкрэтныя абавязацельствы працаўладкавання.
— Гэта значыць, калі чалавек звяртаецца па адрасную сацыяльную дапамогу, яму будзе выдавацца рэкамендацыя, што ён павінен на працягу
пэўнага тэрміну працаўладкавацца.
Уста наўлі ва ец ца і тэр мін ака зан ня
гэтай дапамогі, — заявіў Аляксандр
Румак. — Калі чалавек паўторна прыйдзе па сацыяльную дапамогу, то рашэнне будзе прымацца з улікам таго,
ці распачаў ён крокі, каб самастойна
вырашаць свае праблемы. Калі не, то
дзяржава яму дапамогу аказваць не
будзе.
Святлана БУСЬКО.

БЫЛЫ ГЕНДЫРЭКТАР «ПІНСКДРЭВА»
ЗАТРЫМАНЫ Ў ІТАЛІІ

ФАКТЫ

ВЫСОКАІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫ
БІЗНЕС ЦІ ЗЛАЧЫНСТВА?

«Я, як юрыст, ма гу ска заць, што
слова рэйдарства ў нас даўно фігуруе
на тэлебачанні, па радыё, у прэсе, аднак у заканадаўстве такое паняцце адсутні чае, — распа вядае Ва дзім Барадуля, начальнік юрыдыч нага аддзе ла
гра мад ска га аб' яд нан ня «МССПіП».
— Увогуле рэй дарства — гэта шматузроўневая паэтапная схема законных
і не за кон ных дзе ян няў, на кі ра ва ных
на палягчэнне захопу прадпрыемства,
яго варожага паглынання, якое прадугледжвае ўсталяванне кантролю над
кам па ні яй на су пе рак волі ўлас ні каў.
Спе цы я ліс ты вы лу ча юць кры мі нальнае і «законнае» рэйдарства. Першае,
зра зу ме ла, звя за на са злачын ца мі.
А вось у апошнім выпад ку прымяняец ца пра ца вы со ка ква лі фі ка ва ных
юрыстаў, эканамістаў, якія знаходзяць
за кон ныя, на паў за кон ныя спо са бы
ад бі ран ня ма ё мас ці, доб ра ве да юць
драб ні цы і ню ан сы пра ва во га рэ гуля ван ня біз не су. Гэ та вы со ка ін тэлектуальны і высокарызыкоўны бізнес».
Юрыст канстатуе, што ў нашай краіне нашмат менш рэй дарскіх за хопаў,
чым у Расіі: «Гэта звязана з заха ваннем знач на га дзяр жаў на га рэ гулявання ў розных аспек тах і наяў нас цю
раз галі нава най сіс тэмы кант ролю, а
таксама з тым, што ў боль шас ці выпадкаў буйныя прадпрыемствы з'яўля-

Другі па ліку верталёт Мі-8 Міністэрства па надзвычайных сітуацыях вылецеў у Турцыю для аказання
дапамогі ў тушэнні лясных пажараў.

НА ПРЫЁМ ЯК НА РАБОТУ

РЭЙДАРСТВА:

Што такое рэйдарства?

ВЕРТАЛЁТЧЫКІ МНС ЗНОЎ ТУШАЦЬ
ПАЖАРЫ Ў ТУРЦЫІ

 Блізкая ўлада

Былы генеральны дырэктар кампаніі «Пінскдрэў» Ларан Арыніч затрыманы 16 чэрвеня на тэрыторыі Італіі.
У бліжэйшы час Беларусь накіруе патрабаванне аб яго
выдачы. Пра гэта журналістам паведаміў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Аляксей Стук.
«Па лініі Інтэрпала нам прыйшла інфармацыі, што Ларан
Арыніч быў затрыманы ў Італіі. Яго ўзялі там пад варту. У
бліжэйшы час італьянскаму боку будзе накіравана патрабаванне аб яго выдачы, і, калі Італія не знойдзе падстаў гэтага
не рабіць, ён будзе выданы Беларусі», — адзначыў Аляксей
Стук.
Ён нагадаў, што Ларан Арыніч быў знойдзены ў жніўні 2012
года на тэрыторыі Польшчы. Генпракуратура накіроўвала
польскаму боку патрабаванне аб яго выдачы, аднак адказу на
свой запыт так і не атрымала. Ларан Арыніч знаходзіўся пад
наглядам паліцыі. яму было забаронена пакідаць тэрыторыю
Польшчы. Пазней гэтыя санкцыі былі заменены на дамашні
арышт пад залог у 2 тыс. злотых.
Кар. БЕЛТА.

НАЕХАЎ НА ПЕШАХОДА І ЗНІК
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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НАДЗЁННАЕ

У вёсцы Рачкі Жабінкаўскага раёна ў дзве гадзіны ночы
вадзіцель не заўважыў пешахода і наехаў на яго. Потым
спыніўся, прыбраў параненага з праезнай часткі дарогі, а
затым сеў за руль і пакінуў месца здарэння. Ад атрыманых
траўмаў чалавек неўзабаве памёр. Міліцыя шукае вадзіцеля,
які здзейсніў ДТЗ.
Яна СВЕТАВА.

КАЛІ АСАБІСТАЕ СТАНОВІЦЦА ПУБЛІЧНЫМ

Падзеі апошніх месяцаў
у Еўропе і Расіі, звязаныя
з пытаннямі вызначэння
прававога статусу гомасек су аль ных ад но сін,
многімі ў Беларусі былі
ўспрыняты як некаторыя
лакальныя «перагібы» ў
залішне талерантнай і заклапочанай правамі меншасцяў Еўропе. Аднак на самой справе
вакол гэтых, здавалася б, экзатычных
пытанняў сёння разгортваецца нешта такое, што можа істотна паўплываць нават
на геапалітыку.
Для беларусаў, якія жывуць, у асноўным,
праблемамі постсавецкай прасторы, спецыфіка «блакітнай» тэмы ў Еўропе пачала прыадкрывацца толькі пасля рэпартажаў аб шматлі кіх ак цы ях пратэс ту фран цузаў супраць
прыняцця закона, які легалізуе аднаполыя
шлюбы і дапускае ўсынаўленне дзяцей аднаполымі парамі. Дзясяткі і сотні тысяч дэманстрантаў выступілі супраць законапраек та.
Сацыялагічныя апытанні выявілі, што сярод
большасці грамадзян краіны пануе негатыўнае стаўленне да гэтай ініцыятывы. Аднак
закон усё ж такі быў прыняты і падпісаны
прэзідэнтам Французскай Рэспублікі, пасля
чаго тэлеканал «Еўраньюс» з помпай трансляваў у прамым эфіры першую цырымонію
гомасексуальнага шлюбу.
Хтосьці ўспрыняў гэта як дзівацтвы залішне цывілізаваных еўрапейцаў. Хтосьці — як
піяр-ход французскіх улад у спробе адцягнуць
увагу ад эканамічных праблем. Аднак нават
павярхоўнае вывучэнне першакрыніц паказвае, што за падзеямі ў Францыі стаіць нешта
большае.

Сёння гомасексуальныя «шлюбы» прызнаны ў Бельгіі, Даніі, Нідэрландах, Нарвегіі,
Партугаліі, Іспаніі, Швецыі. Такая ж сітуацыя ў
Канадзе і шэрагу штатаў ЗША. Яшчэ некалькі
краін не прызнаюць гомасексуальныя пары
сям'ёй, аднак надаюць юрыдычнае значэнне іх
саюзу з вынікаючымі з гэтага грамадзянскімі і
маёмаснымі правамі.
Усё больш шырокі характар набывае ў заходніх краінах рух за легалізацыю інцэс ту,
ажыццёўленага па ўзаемнай згодзе (гэта значыць, добраахвотнай сексуальнай сувязі паміж
сваякамі, у тым ліку — кроўнымі). У Іспаніі,
Нідэрландах, Партугаліі і Францыі падобныя
нормы дзейнічаюць ужо даўно. Дакладней, адсутнічаюць нормы, якія вызначаюць пакаранне
за падобныя дзеянні. Аналагічныя змены ў заканадаўства разглядаюцца ў Даніі, Швейцарыі
і Румыніі. У Швецыі ж законнымі лічацца нават
шлюбы, заключаныя людзьмі з адным агульным біялагічным бацькам.
Але і гэта яшчэ не ўсё. У 2006 годзе ў Нідэрландах была створана палітычная партыя
«Дабрачыннасць, свабода і разнастайнасць»,
якая афіцыйна выступіла за легалізацыю ў
краіне педафіліі. Новыя палітыкі прапанавалі
знізіць ніжнюю ўзроставую планку легальнага ўступлення дзіцяці ў добраахвотную сексуальную сувязь з 16 да 12 гадоў, а затым
і наогул адмовіцца ад гэтага абмежавання.
Акрамя таго, у Галандыі дзейнічае яшчэ шэраг непалітычных грамадскіх арганізацый, якія
прасоўваюць гэты «парадак дня». Прычым Вышэйшы суд пацвердзіў законны характар іх
дзейнасці.
У штаце Каліфорнія ў 2004 годзе быў прыняты так званы «Акт аб абароне педафілаў»,
які, па сутнасці, адмяняў патрабаванне абавязковага інфармавання праваахоўных орга-

наў пра факты сексуальнага гвалту супраць
дзяцей.
Сур'ёзныя дыскусіі аб легалізацыі педафіліі вядуцца ў акадэмічнай супольнасці ЗША, а
таксама сярод палітыкаў і грамадскіх дзеячаў
Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Вялікі
скандал разгарэўся ў 2009 годзе, калі еўрапейскія СМІ паведамілі аб распаўсюджванні
ў Германіі двух ухваленых Міністэрствам па
сямейных справах дапаможнікаў «Каханне,
цела і гульня ў доктара», у якіх бацькам рэ-

Вокладка адной з нямецкіх брашур
«Каханне, цела і гульня ў доктара».

камендавалася рабіць масаж палавых органаў сваім дзецям, пачынаючы з 1-3-гадовага
ўзросту.
Іншым бокам апісаных вышэй працэсаў з'яўляецца паступовае, але няўхільнае ўвядзенне
ў заходніх краінах забароны на крытыку гомасексуалізму, а таксама іншых перверсій.
Агульным месцам стала ўвядзенне забарон на
так званыя «прамовы нянавісці» (hаtе sреесh)
— гэта значыць, выказванні, што асуджаюць
або прыніжаюць гомасексуалістаў і іншых асоб
з вычварэнскай сексуальнасцю. Падобныя законы дзейнічаюць у Іспаніі, Партугаліі, ЗША,
Вялікабрытаніі, Германіі, Італіі, Швецыі і іншых
краінах. Выдатным у гэтым сэнсе дасягненнем
стала прыняцце ў ЗША закона аб прафілактыцы злачынстваў на глебе нянавісці Мэцью
Шэпарда і Джэймса Бірда. Закон накіраваны на абарону «ўсіх 547 формаў паталагічнай
сексуальнасці або «парафілій», зафіксаваных
Амерыканскай псіхіятрычнай асацыяцыяй».
Непазбежным юрыдычным следствам яго прыняцця стала нявызначанасць прававога статусу пропаведзяў і дзейнасці ў цэлым хрысціянскіх дэнамінацый, якія паслядоўна асуджаюць
садамію, як смяротны грэх і мярзоту. У ЗША ў
сувязі з гэтым нават пачалося абмеркаванне
ініцыятыў па абароне правоў цэркваў у кантэксце легалізацыі гомасексуалізму і іншых
парафілій.
Усё выкладзенае і шматлікія іншыя факты
агрэсіўнага распаўсюджвання ў заходніх краінах ідэалогіі не толькі цярпімасці, але, мабыць,
і адабрэння гомасексуалізму, прымушае задумацца над тым, якой жа з'яўляецца арганізацыйна-палітычная прырода гэтага руху.
Юрый ЦАРЫК, палітычны аналітык,
кіраўнік Беларускай групы развіцця.



