БУДЗЕ РАСКРЫТАЯ І «ЛІДСКАЯ СПРАВА»

Памятаеце гэты дыялог у адным вельмi вядомым фiльме? У
тыя часы, калi ён здымаўся, спекулянтаў i сапраўды было шмат.
Але ж i зараз яны нiкуды не падзелiся — толькi пачалi займацца
больш маштабнымi спекуляцыямi.
Злучаныя Штаты так дагэтуль i не вырашылi праблему са сваiм
дзярждоўгам i фiнансаваннем бюджэтных структур. Як i прагназавалася раней, дамоўленасцi памiж рэспублiканцамi i дэмакратамi
(адпаведна, памiж амерыканскiм парламентам i прэзiдэнтам) трэба чакаць толькi ў крайнi тэрмiн — каля 17 кастрычнiка. У краiне
ўжо не працуе некалькi другасных дзяржустаноў, работнiкi якiх былi адпраўлены ў неаплатныя адпачынкi. Закрылiся нацыянальныя
паркi i iншыя славутасцi, не працуюць урадавыя iнтэрнэт-рэсурсы
i гэтак далей. Увесь фiнансавы свет назiрае за гэтым спекулятыўным дзействам, нервова дрыгаючыся. Час для вялiкiх спекуляцый
надышоў. Хтосьцi, вiдаць, вельмi хоча зарабiць, таму i няма канца
незразумелым дзеянням адной з найбуйнейшых эканомiк свету.
Еўрапейская валюта пры гэтым добра «паднiмаецца». Гэты рост
не можа перакрыць нават свая, еўрапейская, не самая лепшая
эканамiчная статыстыка.
Шкада, што мы не можам неяк паўплываць на сусветныя тэндэнцыi: занадта маленькая для гэтага ў нас эканомiка. Але гэтыя
тэндэнцыi добра даходзяць да нас, выклiкаючы паслабленне рубля, якому i так зараз
цяжка. Такiм чынам,
долар за гэты тыдзень
падаражэў на 30 рублёў (плюс 0,3%) да
9110. Еўра ўвабраў у
сябе яшчэ 160 рублёў
(плюс 1,3%) i каштуе
цяпер 12410. А валюта
нашых суседзяў «паднялася» на 3,5 рубля
(плюс 1,3%) да 284.
Уладзiслаў
КУЛЕЦКI



Менавіта з жыллёвымі праблемамі давялося разбірацца
на прыёме грамадзян старшыні Магілёўскага аблвыканкама Пятру РУДНІКУ.
Шматдзетная маці, якая працуе на прадпрыемстве «Магілёўхімвалакно», звярнулася да
кіраўніка вобласці з просьбай
дапамагчы разабрацца з ільготамі і фінансавымі магчымасцямі
на пабудову новага жылля. Яна
мае траіх дзяцей, жыве ў блоку
інтэрната, працуе пакаёўкай на
базе адпачынку, атрымлівае заробак у 2 мільёны рублёў плюс
дапамогу на дзяцей, таму матэрыяльнае становішча гэтай сям'і
нельга назваць трывалым.
Дзяржава, вядома, клапоціцца пра новае жыллё для шматдзетных сем'яў, таму жанчына
можа быць па-за чаргой уключана ў спіс будаўнічага каапера ты ву: яна атры мае льгот ны
крэдыт, а большую частку затрача ных на па будо ву жыл ля
грошай кампенсуе бюджэт. Тым
не менш, і пры гэтых спрыяльных умо вах за ста ец ца су ма
гро шай, якую па він на ўнес ці
сама сям'я, і гэта не адзін мільён рублёў, і нават не два-тры.
Раз ліч ваць шматдзет ная ма ці
можа толькі на сябе, таму яна
ўважліва слухала парады кіраўнікоў, якія вынікалі з разлікаў,
праведзеных тут жа.
Пётр Руднік прапанаваў заяўніцы будаваць меншую па пло-

«РАБІЛА ЎСЁ,
НІБЫ Ў НЕЙКІМ СНЕ...»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— У такіх выпадках людзі сцвярджаюць, што перад вачыма пранеслася ўсё
жыц цё. Ні чо га та ко га са мной не адбывалася, не было ні іс тэрыкі, ні слёз,
прос та быў шок. Заплакала толькі дома,
ка лі асэн са ва ла, якое ня шчас це магло
адбыцца з дзеткамі, — прызналася Ірына
Мікалаеўна.
А тады жанчына бегала ад дзяцей да кіроўцы. Першых супакойвала, другому спрабавала аказаць дапамогу. «Але калі ён захрыпеў, зразумела, што гэта ўсё. Апошнія
хрыпы, калі чалавека пакідае жыццё, адбіліся
ў маёй памяці назаўжды: на маіх руках памерла мама», — мая суразмоўца імкнецца
схаваць слёзы.
«Хуткая» прыехала літаральна праз 5-7
хвілін, медыкі пачалі аказваць дапамогу кіроўцы, але было позна: адарваўся тромб,
які і прывёў да імгненнай смерці. Другая
машына хуткай дапамогі забрала дзяцей,
якія перажылі страшэнны стрэс.
— Далёка не кожны прафесійны вадзіцель на вашым месцы так імгненна адрэагаваў бы на сітуацыю. А тут ні разгубленасці, ні істэрыкі. Што дапамагло сканцэнтравацца, ацаніць абстаноўку? — не
перастаю здзіўляцца мужнасці Ірыны Мікалаеўны.
— Нават не ведаю, усё рабіла нібы ў
нейкім сне, але, як аказалася потым, дзейнічала правільна. У мяне нават няма вадзіцельскага пасведчання, думаю ў гэтым
месяцы запісацца на курсы, — кажа яна.
Праўда, падлеткам тры сезоны запар
падчас жніва Ірына працавала памочнікам камбайнера ў свайго бацькі Мікалая
Дзям'янавіча Старавойтава, які быў вельмі
паважаным чалавекам, перадавіком, ардэнаносцам, пра яго расказваецца ў Кнізе
«Памяць» Крупскага раёна. На поле часта прыязджалі журналісты, а тата прасіў:
маўляў, пакажы, дачушка, які ты ў мяне
памочнік. І дзяўчынка садзілася за штурвал камбайна, каб прадэманстраваць майстэрства. Можа набытыя навыкі і дапамаглі
настаўніцы справіцца, узяць сябе ў рукі ў
складаных абставінах.
— Ведаеце, для мяне 26 чысло нейкае
міс тычнае, нешта заўсёды здараецца ў
маім жыцці: добрае ці дрэннае. 26 жніўня
нарадзілася я, 26 ліпеня — мая лепшая сяброўка, 26 студзеня ў мяне з'явілася дачка,
26-га памёр мой тата, 26 верасня падала
заяву на развод з мужам, — прызналася мая суразмоўца. — А ў той дзень я не
прадчувала бяды. І толькі калі міліцыянер
працягнуў пратакол здарэння і вымавіў:

«Падпішыце 26-м», — мяне нібы кіпнем
апарылі», — прызнаецца Ірына Старавойтава.
Жыццё ніколі не песціла гэтую прыгожую
жанчыну. Калі вучылася ў дзясятым класе,
памёр бацька, пазней не стала маці. У сям'і
падрастаў малодшы брат, адказнасць за
выхаванне якога ўзяла на сябе. Даводзілася разлічваць толькі на свае сілы. Можа,
адсюль і мэтанакіраванасць у дасягненні
мэты, энергія, жыццялюбства і спагада да
людзей, імкненне прыйсці ім на дапамогу.
Вось ужо 9 гадоў выкладае ў Халопеніцкай
сярэдняй школе, завочна закончыла педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка па
спецыяльнасці настаўнік-дэфектолаг. Усё
жыццё яна марыла быць настаўніцай фізкультуры. Ды так і не навучылася плаваць,
што і стала перашкодай для паступлення.
Але пра гэта Ірына Мікалаеўна не шкадуе.
«Маё прызванне — быць настаўнікам, —
кажа яна. — І я ім стала».
— Сапраўдным педагогам, — дадае дырэктар школы Ірына Сабалеўская. — Ірына
Мікалаеўна заўсёды наперадзе са сваім
класам, як у прафесійным плане, так і ў
спартыўных дасягненнях.
Але галоўнае дасягненне, якое цешыць
мацярынскае сэрца, — дачка Дзіяна. Дзяўчына закончыла школу з залатым медалём,
вучыцца на другім курсе педагагічнага ўніверсітэта імя Танка, дзе атрымлівае спецыяльнасць настаўніцы пачатковых класаў.
Ірына Мікалаеўна сваім прыкладам выхоўвала дачку. І вырасла яна прыгажуняй, разумніцай, дбайнай гаспадыняй. Знаёмыя
маці заўсёды казалі пра яе: «Дарослая не
па гадах».
У суседняй вёсцы жыве і самы блізкі
чалавек — родная цётка Сцеша. Хварэе
часта, вось і сёлетняй зімой ляжала ў бальніцы. А пляменніца амаль штодзень ездзіла, каб прапаліць печку, ды пакарміць двух
сабак, ката і курэй.
У Ірыны Мікалаеўны часта дапытваюцца, ці не сумна прыгожай маладой жанчыне
жыць адной. А ёй няма калі сумаваць: дом,
работа, дзеці, агарод, а летам — хатнія
нарыхтоўкі на зіму. «Радуюся кожнай вольнай хвіліне, калі ўдаецца пабыць адной»,
— усміхаецца яна.
Але ўсмешка раптоўна знікае з вуснаў:
«Вось толькі Анатоля Уладзіміравіча не вернеш. Нядаўна ён знайшоў багатую мясціну
апенек, але з'явіўся канкурэнт з вялікім, як
цялё, сабакам, і ён вымушаны быў пайсці.
Мне казаў: «Я туды абавязкова вярнуся!».
Не вернецца...».
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ, Крупскі раён.

шчы і колькасці пакояў кватэру,
а таксама перавесціся на іншую
працу ў «Магілёў хімвалакно»,
дзе быў бы большы заробак.
Сёння прадпрыемства мае патрэбу ў кадрах некаторых спецыяльнасцяў, і пасля перанавучання можна атрымліваць большы заробак і мець, адпаведна,
большыя магчымасці — для сябе
і сваіх дзяцей.
Губернатар таксама настойліва параіў прадпрыемствам у
дачыненні да сваіх лепшых работнікаў, якія маюць патрэбу ў
новым жыллі, скарыстацца сістэмай будаўнічага зберагання,
якую пра па нуе Бе ла рус банк.
Для таго, каб атрымаць крэдыт
на будаўніцтва, трэба назбіраць
на разліковым рахунку 25% ад
неабходнай сумы. Якраз яе і можа даць прадпрыемства — як
беспрацэнтную пазыку добраму
працаўніку. Шляхі вырашэння
праблемы ёсць — трэба толькі
думаць і працаваць, упэўнены
Пётр Руднік.
Быць больш іні цы я тыў ны мі

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Андрэй Генадзьевіч Шандроха,
настаўнік геаграфіі, гімназія № 30
г. Мінска, кіраўнік раённага метадычнага аб'яднання:
— У маі 2013 года я здаў кваліфікацыйны экзамен на пацвярджэнне
вышэйшай катэгорыі. І ў сувязі з гэтым хацелася б даведацца: ці будзе
павялічана настаўнікам надбаўка за
вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю пасля завяршэння тэрміну
пераатэстацыі (гэта значыць, пасля
1 верасня 2014 года) і наколькі істотна
яна будзе адрозніваецца, напрыклад,
ад даплаты за першую катэгорыю?
— Назваць дакладна, наколькі вырасце даплата, я пакуль не магу. Магу толькі
абяцаць, што яна будзе павялічана, прычым гэта будзе істотнае павелічэнне. Праект дакумента падрыхтаваны. Але пакуль
ён не будзе зацверджаны, лічу, што канкрэтныя лічбы называць заўчасна...
Алег Якубоўскі, г. Мінск:
— Сяргей Аляксандравіч, вы ў нядаўнім сваім выступленні сказалі, што
настаўнікі фізіка-матэматычнага профілю будуць атрымліваць даплаты да
асноўнага заробку. Хацелася б пачуць
вашы аргументы на карысць такога рашэння. Няўжо ў іх нейкія асаблівыя ўмовы работы? Або на філолагаў, біёлагаў
ці хімікаў кладзецца меншая нагрузка?
Тым больш, што той жа курс школьнай
матэматыкі застаецца нязменным, а біёлагам і географам трэба пастаянна
клапаціцца пра тое, каб не адстаць ад
развіцця сучаснай навукі і не выпасці з
інфармацыйнага поля. І калі настаўнік
матэматыкі можа працаваць у адной
паралелі, то географу трэба рыхтавацца да ўрока і ў 8-м, і ў 9-м, і ў 10-м
класах. І ўвогуле ім вельмі праблематычна набраць 20 гадзін на стаўку. Ці
вы збіраецеся «рублём» утрымліваць
у школе дэфіцытных прадметнікаў?
А калі заўтра ў дэфіцыце акажуцца,
напрыклад, настаўнікі замежных моў,
што вы будзеце рабіць?
— Калі я казаў пра магчымыя даплаты,
размова ішла аб эксперыменце па апрабацыі галіновай сістэмы аплаты працы
педагогаў. У рамках эксперыменту школам прадастаўлена магчымасць укаранення такіх галіновых даплат. Сапраўды,
мы прапанавалі павышальныя каэфіцыенты, якія ўлічваюць спецыфіку выкладання асобных прадметаў. Але апошняе
слова — за ўдзельнікамі эксперыменту.
Вы справядліва заўважылі, што геогра-

Ахвярамі злачыннай групы пад кіраўніцтвам беларуса
сталі больш за 200 тыс. грамадзян са 125 краін

— Злачынная група з выкарыстаннем разгалінаванай сістэмы вэб-сервераў распаўсюджвала ў інтэрнэце
праграму — так званы фальшывы
антывірус, — патлумачыў следчы па
асабліва важных справах упраўлення па расследаванні злачынстваў
супраць інфармацыйнай бяспекі і
інтэлектуальнай уласнасці галоўнага следчага ўпраўлення Следчага
камітэта Беларусі Іван СУДНІКОВІЧ. — Праграма цалкам імітавала

працу антывіруснага праграмнага забеспячэння, але пры гэтым паказвала
лжывыя паведамленні аб заражэнні
камп'ютара шматлікімі вірусамі, якіх на
самой справе не было, і прапаноўвала
набыць поўную версію, каб абараніць
камп'ютар. Напалоханыя карыстальнікі камп'ютараў пакідалі на спецыяльных сайтах зламыснікаў рэквізіты сваіх плацежных карт. Наіўна меркавалі,
што такім чынам купляюць легальнае
антывіруснае праграмнае забеспячэнне ў надзейнага вытворцы.
Такім чынам, за чатыры месяцы арганізаваная злачынная група здзейсніла больш за 260 тыс. эпізодаў крадзяжоў з карт-рахункаў на суму звыш
$18 млн. Пацярпелымі ад злачыннай
дзейнасці сталі больш за 200 тыс. грамадзян, якія пражываюць у 125 дзяржавах.
— Асноўныя сродкі атрымліваў непасрэдна кіраўнік злачыннай групы,
які затым размяркоўваў іх паміж усімі

монту дома на палову большай,
а гэта некалькі мільярдаў рублёў.
Таму, лагічна, улады запыталіся
ў жыхароў дома: а што яны самі могуць зрабіць для таго, каб
ім жылося больш утульна і камфортна?
Раз мо ва ідзе не толь кі аб
грашовым удзеле ў рамонтных
работах: рабіць гэта, натуральна, варта ў меру магчымасцяў
жыхароў, але ўсё ж такі свой,
асабісты, уклад у справу забяспечыць жыхарам дома больш
трывалыя пазіцыі ў лісце чакання рамонту. Ёсць таксама патрэба ў ініцыятыве навядзення парадку ў двары і пад'ездах. Што
ж, жыхары дома № 4 па вуліцы
Касманаўтаў зусім не супраць
добрай справы: у іх ёсць вопыт
збірання грошай на фарбу для
пад'ездаў, устаноўкі сучасных
аконных блокаў. Жанчыны не
сталі адмаўляцца ад удзелу ў
суботніку.
— Там, дзе наводзяць парадак і сочаць за ім — не псуюць
выгляд і не кідаюць смецце, —
упэўнены старшыня аблвыканкама.
Пётр Руднік таксама параіў
уладам Магілёва правесці агульнагарадскі суботнік напярэдадні
міжнароднага фестывалю «Залаты шлягер», які хутка распачнецца ў абласным цэнтры. Камунальным службам будзе дарэчы
дапамога гараджан.
Ілона ІВАНОВА

Даведка «Звязды»
Следчы камітэт Беларусі атрымаў сертыфікат і ўзнагароду ад
кампаніі Vіsa за ўклад у барацьбу
з кіберзлачыннасцю.
ўдзельнікамі, — адзначыў Іван Судніковіч. — Яго затрымалі ў Кіеве. У
яго гаражы знаходзілася пяць дарагіх
аў тамабіляў. Кошт кожнага складае
ад $100 тыс. Маёмасць канфіскавана. Астатнія ўдзельнікі групы атрымлівалі грошы ў залежнасці ад сваёй
ролі. Выплаты некаторым з іх дасягалі
$600 тыс.
Акрамя кіраўніка, затрыманы і знаходзяцца пад вартай яшчэ тры актыўныя ўдзельнікі арганізаванай злачыннай групы — усе грамадзяне Беларусі.
Іх сярэдні ўзрост — 25 гадоў. Маладым
людзям пагражае зняволенне тэрмінам да 15 гадоў.
Надзея ДРЫЛА.

фам праблематычна набраць гадзіны на
поўную стаўку, таму некаторыя настаўнікі
геаграфіі вымушаны працаваць паралельна ў некалькіх школах. Дык чаму б і не
ўстанавіць такому спецыялісту надбаўку?
Я прыхільнік таго, каб уводзіць даплаты з
улікам спецыфікі канкрэтнага рэгіёна і канкрэтнай школы. Патлумачу, што я маю на
ўвазе. У адной школе праца матэматыка
і сапраўды можа быць руціннай: прыйшоў,
правёў урок, праверыў вучнёўскія сшыткі і
ўсё. А ў іншай установе адукацыі настаўнік
матэматыкі, фізікі ці інфарматыкі дапамагае іншым укараняць і выкарыстоўваць
інфармацыйныя тэхналогіі, адказвае за
школьны сайт і гэтак далей. Тое ж тычыцца і філолагаў.
Святлана, г. Мінск:
— Добры дзень! Сяргей Аляксандравіч, дазвольце павіншаваць вас з
надыходзячым святам...
— Дзякуй, Святлана, вы — першы
чалавек, які ў гэтым годзе віншуе мяне
з Днём настаўніка....
— Мы вельмі ўдзячныя ўсім педагогам за іх складную працу: хацелася,
каб у настаўнікаў і заробак адпавядаў
укладзеным намаганням. Але ў мяне ёсць да вас два пытанні. Скажыце, што можна зрабіць з некіруемым
дзіцём у класе? Мы прыводзім сваіх
дзяцей у школу, каб яны вучыліся.
Усе жадаюць вучыцца, акрамя аднаго
хлопчыка: ён не проста перашкаджае
іншым дзецям, а паводзіць сябе ў дачыненні да сваіх аднакласнікаў агрэсіўна. Зрывае ўрокі... Скажыце, што
мы можам зрабіць, каб засцерагчы
сваіх дзяцей ад гэтага хлопчыка?
— Сітуацыя складаная і, на жаль,
не адзінкавая. Але рэцэптаў, як з яе
выйсці, у мяне няма. Я ўпэўнены, што
задача школьных педагогаў, псіхолагаў
і дзіцячых грамадскіх арганізацый —
шукаць падыходы да такіх дзяцей. А
калі гэта не атрымліваецца, то ў больш
старэйшым узросце падлетак рызыкуе
трапіць ужо ў поле зроку міліцыі.
— Я прапаную паглядзець на сітуацыю пад іншым вуглом. Мы ўсе — розныя, і дзеці ў нас — розныя, але каб
не было хаосу, як у дзяржаве, так і ў
школе (дазвольце мне правесці такую
паралель), усе павінны жыць па законах і прытрымлівацца ўстаноўленых
правілаў. Напэўна, у школе таксама
павінен дзейнічаць закон, на падставе
якога дзеці абавязаны паводзіць сабе так, каб не перашкаджаць іншым
навучацца.. Магчыма, трэба спачатку

паспрабаваць уздзейнічаць на дарослых? Бацькоў такіх праблемных дзяцей
трэба часцей выклікаць да дырэктара,
на педсаветы, на сходы бацькоўскіх
камітэтаў... Бо складваецца ўражанне,
што многія бацькі таксама не разумеюць, як іх дзіця павінна паводзіць сябе
ў школе... Я лічу, што дзяцей яшчэ са
школьных гадоў трэба навучыць паважаць закон і інтарэсы іншых...
— Святлана, зараз рыхтуюцца папраўкі для ўнясення ў Кодэкс «Аб адукацыі». І, наколькі я ведаю, ёсць прапановы
знізіць узрост, калі да вучня можна будзе
прымяняць меры дысцыплінарнага спагнання. Пакуль што, згодна з Кодэксам,
дысцыплінарнае спагнанне можна прымяніць да навучэнца толькі з 14 гадоў.
Але педагогі ведаюць, што ў старшых
класах заўвага або вымова, зробленыя
вучню, ужо не маюць такога эфекту, як,
скажам, заўвага, зробленая пяцікласніку. Існуюць таксама прапановы ўзмацніць адказнасць бацькоў за выхаванне
дзяцей. І больш дакладна гэта прапісаць
у нарматыўнай базе, якой пакуль не хапае. Таму ёсць над чым падумаць...
— Сяргей Аляксандравіч, мяне цікавіць таксама, як нам ставіцца да
платных адукацыйных паслуг у школе. Як нам іх успрымаць: як рэпетытарства або як фінансавую падтрымку бюджэту?
— Гэта дадатковая магчымасць надаць больш увагі нейкім асобным прадметам з улікам індывідуальных схільнасцяў і інтарэсаў дзіцяці. Ніхто на гэтым не зарабляе. А сродкі ад аказання
платных паслуг ідуць на аплату працы
педагога, а не ў бюджэт. Але для гэтага
педагог дадаткова працуе, займаецца з
вучнямі індывідуальна.
— Дапусцім, але калі я іду ў краму
і набываю нейкі тавар — яго якасць
мне гарантуецца. А як быць з платнымі паслугамі ў школе?
— Школа таксама гарантуе якасць, але
калі ў вас ёсць нейкія сумненні, ніхто не забараняе шукаць аналагічныя магчымасці
за сценамі школы. Вы можаце прыйсці
ў краму, там вам штосьці не спадабалася, і вы шукаеце элітны супермаркет, які
па ўсіх параметрах вас задаволіць. Тое ж
самае магу сказаць і пра бацькоў. Яны
будуць выкарыстоўваць усе магчымасці,
каб павысіць шанцы свайго дзіцяці на паступленне. Гэта іх права...
Матэрыялы «прамой лініі»
падрыхтавала Надзея НІКАЛАЕВА.
(Працяг тэмы — у наступных
нумарах «Звязды».)

ЧАМУ «ПАЦЯЖЭЛІ»
ГАЗАВЫЯ БАЛОНЫ?
З пасёлка Бобр
Крупскага раёна
патэлефанаваў з пытаннем
Міхаіл Уладзіміравіч Карнейка.
Датычылася яно
звадкаванага газу ў балонах
для насельніцтва, дакладней,
кошту на яго.
— Вось прачытаў днямі ў вашай газеце, што цана на звадкаваны прыродны газ для насельніцтва павялічылася
на 4 працэнты. Але гаворка ішла пра
«блакітнае паліва», якое рэалізуецца ў
малалітражных балонах аб'ёмам 1-27
літраў. У той жа час было пазначана,
што цана на газ у балонах аб'ёмам 50
літраў застаецца ранейшай. Дык вось,
я ня даў на за мо віў са бе та кі ба лон, і
мне яго прывезлі па цане 56 700 рублёў. Прыкладна месяц таму я плаціў за
аналагічны балон толькі 48 100 рублёў.
Як гэта разумець? — пытаўся наш заяўнік.
У Крупскім цэху звадкаванага і прырод на га га за (гар га зе) нам па тлу мачылі, што атрымалі афі цыйны ліст ад
«Мінаблгаза», дзе ўказаны новыя цэны
на пры род ны звадка ваны газ. У пры-

ватнас ці, ця пер за адзін кі лаграм газу
спа жыўцы па вінны плаціць 2,7 ты ся чы
рублёў. За 50-літровы па аб'ёме балон
выходзіць якраз названыя 56,7 тысячы
рублёў. «Гэты ліст мы атрымалі 2 кастрычніка і з сённяшняга дня пачалі развозіць балоны па новай цане», паведамілі «Звяздзе» на прадпры ем стве.
Канчаткова кропкі над «і» расставілі ў «Мінаблгазе». Сапраўды, згаданае
чытачом павялічэнне з пачатку месяца
цаны звадкаванага прыроднага газу на
4 працэнты закранула малалітражныя
балоны аб'ёмам 1-27 літры. Такое рашэнне, нагадаем, змяшчалася ў пастанове Міністэрства эканомікі. Цэны на газ
у балонах аб'ёмам 50 літраў дакумент не
закранаў, таму што яны міністэрствам...
не рэгулююцца.
У «Мінаблгазе» далей паведамілі,
што пастановай Савета Міністраў ад
27 верасня 2013 года № 849 былі ўнесены змяненні ў пастанову Савета Міністраў ад 4 лютага 2011 года № 138,
згодна з якімі і павысіліся цэны на звадкаваны прыродны газ у балонах аб'ёмам
50 літраў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Беларускія сышчыкі, як і іх калегі з многіх краін СНД,
адзначаюць сёлета 95-годдзе крымінальнага вышуку.
У 1918 годзе ў гэты дзень НКУС РСФСР прыняў Палажэнне аб савецкім крымінальным вышуку, органы якога
ствараліся ў гарадах з насельніцтвам не менш за 40-45
тысяч чалавек «для аховы рэвалюцыйнага парадку шляхам сакрэтнага расследавання злачынстваў крымінальнага вышуку і барацьбы з бандытызмам».
У Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Я. Купалы на ўрачыстым сходзе ветэранаў, супрацоўнікаў вышуку і членаў іх сем'яў
лепшыя сышчыкі атрымалі ўзнагароды з рук кіраўніцтва МУС.
— Крымінальны вышук як адно з вядучых аператыўных падраздзяленняў органаў унутраных спраў вялікую ўвагу надае міжнароднаму супрацоўніцтву, бо злачыннасць не мае межаў, — сказаў першы намеснік міністра ўнутраных спраў Беларусі — начальнік
крымінальнай міліцыі Валянцін МІХНЕВІЧ. — Сёння свята, аднак
раніцай мы абмяркоўвалі рабочыя пытанні. Шэраг спраў сёння знаходзяцца на кантролі. У тым ліку «лідская справа» — забойства
дзвюх супрацоўніц магазіна 15 верасня. Да расследавання падключаны лепшыя сышчыкі крымінальнага вышуку, і мы раскрыем
гэта злачынства... Вялікая ўвага, паводле слоў Валянціна Міхневіча,
надаецца сёння міжнароднаму супрацоўніцтву. МУС Беларусі пастаянна ўзаемадзейнічае са сваімі калегамі з суседніх краін. Таму
павіншаваць беларускіх сышчыкаў прыехалі прадстаўнікі Літвы і
Украіны. Даслаў свае віншаванні і расійскі бок. Старшыня ветэранскай арганізацыі МУС Віктар ПІСКАРОЎ нагадаў, якім цяжкім
і ахвярным быў пачатак стварэння службы крымінальнага вышуку.
Так, у гады вайны ў партызанскім руху ўзялі ўдзел каля 2 тысяч
такіх супрацоўнікаў. 200 з іх загінулі ў баях з нямецкімі захопнікамі.
Складаная старонка — і барацьба пасля вайны, калі на тэрыторыі
Беларусі дзейнічала каля 300 бандыцкіх фарміраванняў, якія аб'ядналі звыш 20 тысяч бандытаў. За барацьбу з бандытызмам у
выніку ўзнагародзілі каля 1,5 тысячы чалавек.
Святлана БАРЫСЕНКА.

СКУЛЬПТУРЫ Ў ПАДАРУНАК ГОРАДУ
Скульптары з Мінска, Магілёва і Салігорска Уладзімір Піпін,
Карней Аляксееў, Аляксандр Бацвінёнак, Уладзімір Ламейка і Ігар Засімовіч па запрашэнні свайго гродзенскага калегі
Уладзіміра Панцялеева прыехалі папрацаваць у горад над
Нёманам. І пакінуць там у падарунак свае работы.



«НІХТО Ў ШКОЛЕ
НА ПЛАТНЫХ ПАСЛУГАХ НЕ ЗАРАБЛЯЕ»

УКРАЛІ $18 МЛН З ДАПАМОГАЙ
ФАЛЬШЫВАГА АНТЫВІРУСА
Беларус стварыў вэб-сайт міжнароднага ўзроўню — своеасаблівую крымінальную сацыяльную
сетку. З дапамогай апошняй аб'яднаў больш за 100 грамадзян
розных дзяржаў, якія валодаюць
навыкамі здзяйснення злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій. Кожны з «кардараў» спецыялізаваўся на выкананні пэўнай
ро лі ў пра цэ се пад рых тоў кі і
здзяйснення крадзяжоў.

заклікаў кіраўнік вобласці і іншых заяўнікаў, якія клапоцяцца
пра капітальны рамонт свайго
дома. На вуліцы Касманаўтаў
у Магілёве рамантуюць шмат
старых дамоў, але да дома № 4
справа так пакуль і не дайшла.
Жыхаркі яго прыйшлі на прыём
да Пятра Рудніка, каб спытацца:
чаму менавіта іх дом, насуперак
ранейшым абяцанням кіраўніцтва гарвыканкама, выкіну ты з
тытульнага спіса на капітальны
рамонт?
Старшыня Магілёўскага гарвыканкама Уладзімір ЦУМАРАЎ растлумачыў, што сёлета гэты дом сапраўды выпаў са спіса,
таму што ўлады вырашылі ў 2013
годзе завяршыць усе «даўгабуды» ў капітальным рамонце, а
далей пачаць «з чыстага ліста» і
не даваць больш пустых абяцанняў, бо грошай у бюджэце на ўсё
не хапае. З гэтай прычыны ў спіс
наступнага года на капрамонт у
Магілёве трапляюць толькі два
дзясяткі дамоў, і сярод іх якраз
будзе № 4 па вуліцы Касманаўтаў.
Між тым жанчыны паскардзіліся, што калісьці на доме зрабілі новы дах, але не працуе сістэма адтоку вады, таму сцены
вільготныя, і дому патрабуюцца
не толькі балконы-лоджыі, але
і тэрмарэнавацыя. Фотаздымкі
кватэр пераканалі Пятра Рудніка, што такія работы сапраўды
патрабуюцца. Разам з тым тэрмарэнавацыя зробіць кошт ра-

ФАКТЫ

— Я спадзяюся, што матэрыяльна вы не вельмi пацерпiце,
бiлеты ў цырк не прападуць?
— Што вы! Я «заганю» iх па спекулятыўнай цане.
— Ну, у вашай практычнасцi я нiколькi не сумнявалася...

ПАДЗЕІ

НОВАЯ КВАТЭРА, СТАРЫ ДОМ...

Ідэю пленэра (ён доўжыўся месяц) падтрымалі мясцовыя ўлады, базу для працы ў вёсцы Пушкары скульптарам прадаставіла
прадпрыемства «Будоўля», якое спецыялізуецца на апрацоўцы
натуральнага каменю, а матэрыял для творчасці шукалі ў тутэйшых мясцінах. Прырода аказалася шчодрай на выдатныя валуны,
і ў выніку з'явіліся скульптуры «Гарадзенская восень», «Арфей і
Эўрыдыка», «Муза мастацтва», «Пятрушка», «Песня пра Каложу», «Камень для пацалункаў»... Мяркуецца, што яны «атрымаюць прапіску» ў розных месцах горада ў наступным годзе, калі
Гродна будзе культурнай сталіцай Беларусі.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

СУСЕДЗI ВЫРАТАВАЛI
ПЕНСIЯНЕРА З СЫНАМ
У Вiцебску з трохпакаёвай кватэры, якая гарэла, суседзi
выратавалi пенсiянера з сынам.
— Пажар пачаўся ў кватэры на чацвёртым паверсе дзевяцiпавярховага жылога дома на вулiцы П. Броўкi. Суседзi да прыезду
пажарных вывелi з ахопленай полымем кватэры 64-гадовага
гаспадара i яго 39-гадовага сына, а выратавальнiкi эвакуiравалi
дзесяць чалавек, — паведамiла Марына Фандо, прэс-сакратар
Вiцебскага абласнога ўпраўлення па надзвычайных сiтуацыях. У
вынiку пажару ў пакоi знiшчана маёмасць, у кватэры закураны
сцены, столь. Як мяркуецца, прычына пажару — неасцярожнасць пры курэннi ў нецвярозым стане.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

АБАКРАЛА БАНК, У ЯКІМ ПРАЦАВАЛА
Следчы камітэт пачаў крымінальную справу ў дачыненні да супрацоўніцы БТА-банка. Жанчына падазраецца
ў тым, што прысвоіла велізарную суму грошай, што
належыць фінансавай установе.

НАВІНЫ

ЧАС
ДЛЯ СПЕКУЛЯЦЫЙ

НАВІНЫ

 Блізкая ўлада

32-гадовая супрацоўніца банка займала пасаду спецыяліста
па аказанні рознічных банкаўскіх паслуг. Паводле папярэдніх
даных следства, яна выкарыстала сваё службовае становішча
і прысвоіла 120 тысяч еўра, 126 тысяч долараў і 1,47 мільёна
расійскіх рублёў. Падазраваная затрымана. Ёй пагражае да 12
гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.
Надзея ДРЫЛА.

КАНФІСКАВАЛІ АБУТКУ НА ПАЎМІЛЬЯРДА
У Віцебску супрацоўнікі падатковай у краме прыватнага прадпрыемства ўстанавілі факт рэалізацыі адзення
і абутку (каля 1,4 тысячы адзінак на суму 509 мільёнаў)
без наяўнасці дакументаў, якія пацвярджаюць іх набыццё і водпуск тавараў для рэалізацыі. Таксама ўстаноўлена парушэнне парадку маркіроўкі кантрольнымі
знакамі больш як 608 пар абутку на суму 323 мільёны
рублёў. Тавар арыштаваны і канфіскаваны.

ПАДЗЕІ

 Курсавая рознiца
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— За гэта прадугледжана адміністрацыйная адказнасць —
штраф, памер якога можа скласці да пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй тавараў, выручкі, — паведамілі ў падатковым
ведамстве. І ў Полацку пры праверцы крамы прыватнага прадпрыемства была выяўлена рэалізацыя абутку, сумак агульным
коштам 213 мільёнаў рублёў без дакументаў... А яшчэ 841 пара
на суму 210 мільёнаў рублёў прадавалі без наяўнасці кантрольных
знакаў. Выявілі і яшчэ адно парушэнне: у краме няма плацежнага
тэрмінала для прыёму пластыкавых банкаўскіх картак.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

КАНЬЯК НА 100 МЛН
У сталіцы выяўлена буйная партыя каньячнага спірту.
Спачатку супрацоўнікі падраздзяленняў па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі ГУУС і Цэнтральнага РУУС разам з падатковымі
інспектарамі знайшлі спіртазмяшчальную вадкасць у гаражна-будаўнічым кааператыве ў Фрунзенскім раёне. Каньячны спірт быў у
5-літровых каністрах, якіх аператыўнікі налічылі ажно 581. Ёмістасці
не былі прамаркіраваны адпаведным чынам. Высветлілася, што груз
паступіў у Мінск з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, а ў таварасуправаджальных дакументах ён быў пазначаны як «Аўтахімія». Падчас
далейшых праверачных мерапрыемстваў аператыўнікі выйшлі на
яшчэ адну частку гэтай жа партыі. На гэты раз у гаражы гаражнабудаўнічага кааператыва, размешчанага ў мікрараёне Серабранка,
было знойдзена яшчэ 625 літраў аналагічнай спіртазмяшчальнай
вадкасці. Уся партыя на агульную суму больш за 100 мільёнаў рублёў
канфіскавана. У дачыненні да асоб, якія арганізавалі нелегальную
пастаўку каньячнага спірту ў Мінск, праводзіцца праверка.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ФАКТЫ

2

НАДЗЁННАЕ

НЕЛЕГАЛЬНЫ ТАКСIСТ «ЗГУБIЎ» КОЛЫ
Даволi працяглы час адзiн жыхар Чавусаў у якасцi «бамбiлы» зарабляў нядрэнныя грошы. Тое, што аб гэтым
добра вядома кампетэнтным органам, мужчыну моцна не
турбавала. Раней ён неаднаразова прыцягваўся да адмiнiстрацыйнай адказнасцi за занятак прадпрымальнiцкай
дзейнасцю без дзяржаўнай рэгiстрацыi.
Аднак у жнiўнi мясцовыя падатковыя iнспектары «злавiлi» яго
непасрэдна пры аказаннi паслуг таксi без дзяржаўнай рэгiстрацыi
ў якасцi iндывiдуальнага прадпрымальнiка. На «шэрага» таксiста
склалi пратакол аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi, а аўтамабiль «Форд Гэлаксi» коштам 77,9 млн рублёў арыштавалi, паведамiлi рэдакцыi ў прэс-службе МПЗ. Потым гаспадарчы суд Магiлёўскай
вобласцi аштрафаваў эканамiчнага «рэцыдывiста» на 3 млн рублёў
з канфiскацыяй аўтамабiля ў даход дзяржавы.
Сяргей КУРКАЧ.

Работнiкi Сакратарыята Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне галоўнаму спецыялiсту па
абароне дзяржаўных сакрэтаў Аддзела дакументаабароту, кантролю i абароны
дзяржаўных сакрэтаў Сакратарыята Палаты прадстаўнiкоў Сабяшчук Iрыне
Аркадзьеўне ў сувязi з напаткаўшым яе вялiкiм горам — смерцю БАЦЬКI.

Калектыў Мінскага гарадскога цэнтра нерухомасці выказвае шчырыя спачуванні вядучаму спецыялісту сектара па забеспячэнні эфектыўнасці выкарыстання нерухомай маёмасці
Бандарэнцы Алене Дзмітрыеўне ў сувязі з напаткаўшым яе
горам — смерцю МУЖА.

