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На пя рэ дад ні Дня на стаў-
ні ка ў рэ дак цыі «Звяз ды» 
прай шла «пра мая лі нія» з 
мі ніст рам аду ка цыі Сяр-
ге ем Мас ке ві чам. Сяр гей 
Аляк санд ра віч па спеў ад-
ка заць на два дзя сят кі пы-
тан няў, якія сён ня ва ўсіх 
на слы ху. Шмат пы тан няў 
бы лі да сла ны на «пра мую 
лі нію» па пя рэд не. Ад ка зы 
на най больш важ ныя і ці-
ка выя з іх мы змя шча ем 
на ста рон ках га зе ты.

Воль га, г. Мінск:
— Сяр гей Аляк санд ра віч, 

я ба чу, што вель мі мно гія звяр-
та юц ца да рэ пе ты та раў. Ха це-
ла ў вас спы таць: а як вы ста ві-
це ся да рэ пе ты тар ства? Ча му 
яно, з ва ша га пунк ту по гля ду, 
на столь кі за па тра ба ва нае, на-
ват ня гле дзя чы на вель мі вы-
со кі кошт — 10—12 у. е. за га-
дзі ну? Мя не, на прык лад, гэ тыя 
ліч бы пу жа юць. Ча му шко ла 
не мо жа за бяс пе чыць не аб-
ход ны ўзро вень ве даў, каб рэ-
пе ты та ры бы лі не па трэб ны? І 
што вы маг лі б па ра іць: звяр-
тац ца да рэ пе ты та раў ці не?

— Я ўпэў не ны, што рэ пе ты-
тар ства бу дзе іс на ваць да та го 
ча су, па куль коль касць ах вот-
ных стаць сту дэн та мі бу дзе 
пе ра вы шаць коль касць мес-
цаў у ВНУ. Та кая па слу га ёсць 
ва ўсім све це. Вас ці ка віць, ці 
мо жа шко ла за мя ніць рэ пе ты-
та раў? Упэў не ны, што мо жа. 
Ся род тых, хто атры маў у гэ тым 
го дзе 100 ба лаў на цэнт ра лі за-
ва ным тэс ці ра ван ні, мно гія ні ко лі 
не звяр та лі ся да па слуг рэ пе ты-
та раў. На эк за ме не яны аба пі-
ра лі ся толь кі на свае школь ныя 
ве ды. І іх пос пех стаў вы ні кам 
сіс тэм най што дзён най ін ды ві-
ду аль най ра бо ты і ра бо ты са 
школь ны мі на стаў ні ка мі. Звяр-
тац ца да рэ пе ты та раў ці не — 
гэ та ваша аса біс тая спра ва. Але 
я ра зу мею баць коў, якія ро бяць 
стаў ку на ін ды ві ду аль ную ра бо ту 
з рэ пе ты та ра мі. Па ра іў бы вам 
па раз маў ляць з на стаў ні ка мі, 
якія доб ра ве да юць ва ша дзі ця. 
Маг чы ма, для яго і са праў ды 
бу дзе ка рыс най ін ды ві ду аль ная 
ра бо та, бо не ка то рыя дзе ці зу сім 
па-ін ша му рас кры ва юц ца, ка лі 
пра цу юць сам-на сам з рэ пе ты-
та рам. А для ін шых, на ад ва рот, 
больш эфек тыў най бу дзе ра бо та 
ў ка лек ты ве.

Тац ця на, ма ці дзе ся ці клас-
ні ка:
— Мы ў на ступ ным го дзе 

збі ра ем ся па сту паць у ВНУ і 
ха це лі б ска рыс тац ца па слу-
га мі рэ пе ты та ра. Пад ка жы це, 
дзе мож на знай сці ін фар ма-

цыю пра рэ пе ты та раў, якія 
пра цу юць афі цый на і вы плач-
ва юць па да ткі, каб быць ўпэў-
не ны мі, што пе да гог пра цуе 
сум лен на, і мець га ран тыю 
якас ці та кіх па слуг?

— Пла ціць ча ла век па да ткі ці 
не — гэ та служ бо вая ін фар ма-
цыя, якой ва ло дае Мі ніс тэр ства 
па па дат ках і збо рах. На коль кі 
я ве даю, су ма па да тку для рэ пе-
ты та раў, хут чэй, сім ва ліч ная — 
ад 110 да 220 ты сяч руб лёў у ме-
сяц (у залежнасці ад рэгіёна). 
А за ад ну га дзі ну сва ёй ра бо ты 
яны бя руць у ся рэд нім 10 до ла-
раў. Та му, на маю дум ку, рэ пе-
ты та ры ха ва юц ца ад пад атко вай 
ін спек цыі зу сім не та му, што ім 
праб ле ма тыч на за пла ціць па-
да так. Афі цый ная рэ гіст ра цыя 
пе да го га ў якас ці па дат ка пла-
цель шчы ка — гэ та пуб ліч ная ад-
каз насць за якасць аказ ва е мых 
па слуг. Ад нак да во лі час та рэ-
пе ты тар ствам пад пра цоў ва юць 
сту дэн ты ці, на прык лад, на стаў-
ні кі — па зна ём стве, та му што 
іх па пра сі лі аб гэ тай па слу зе. 
Уво гу ле вель мі шмат ро біц ца 
праз зна ё мых. Та му на са мрэч 
апраў да на на вес ці па пя рэд не 
да вед кі пра пе да го га, які пра па-
нуе рэ пе ты тар скія па слу гі, перш 
чым нес ці яму свае гро шы…

Сяр гей Ан то на віч, г. Ба ра на-
ві чы:
— Сяр гей Аляк санд ра віч, 

у Ра сіі збі ра юц ца за пус ціць 
пра гра му пад трым кі абі ту ры-
ен таў, якія вы бе руць спе цы-
яль нас ці, звя за ныя з за бес-
пя чэн нем кад ра мі аба рон ных 
прад пры ем стваў. У іх бу дзе па-
вы ша ная сты пен дыя, а пра езд 
да мес ца ву чо бы — аплач вац-
ца. Як вы лі чы це, ці не прый-
шоў час за пус ціць у Бе ла ру сі 
ана ла гіч ную пра гра му для та го, 
каб пры цяг нуць мо ладзь на пе-
да га гіч ныя спе цы яль нас ці? І ці 
бу дзе ўво дзіц ца для ах вот ных 

звя заць сваё жыц цё з пе да го-
гі кай спе цы яль ны пра фе сій ны 
ці псі ха ла гіч ны ад бор?

— Я не ду маю, што па вы ша-
ная сты пен дыя ці га ран та ва нае 
мес ца ў сту дэнц кім ін тэр на це 
з'яў ля юц ца дзейс ны мі ін стру мен-
та мі для пры цяг нен ня мо ла дзі ў 
пе да га гіч ныя ВНУ. Тым больш 
што і тое, і дру гое ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным пе да га гіч ным уні-
вер сі тэ це ўжо рэа лі за ва на.

Не бу ду ўтой ваць: мы за не па-
ко е ны ўзроў нем пад рых тоў кі вы-
пуск ні коў пе да га гіч ных спе цы-
яль нас цяў, які ня рэд ка ад стае ад 
тых па тра ба ван няў, што прад' яў-
ля юц ца су час най шко лай. Але 
для та го, каб вы пус ціць з ВНУ 
моц на га пе да го га, у пе да га гіч-
ную ВНУ па ві нен прый сці ма ты-
ва ва ны і доб ра пад рых та ва ны 
абі ту ры ент. На ша за да ча — пры-
цяг нуць у пе да го гі ку леп шых. 
Та му, ка лі бу дзе за цвер джа ны 
пра ект но вых пра ві лаў пры ёму 
ў ВНУ, ме да ліс таў і пе ра мож-
цаў прад мет ных алім пі яд (па чы-
на ю чы з пе ра мож цаў аб лас но-
га ўзроў ню) бу дзем за ліч ваць 
на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці 
ўво гу ле без эк за ме наў.

А на конт та го, ці мож на па-
ста віць ча ла ве ку ды яг наз (па-
ды хо дзіць ён для пе да га гіч най 
дзей нас ці або не), ска жу, што 
ра біць гэ та па він ны пра фе сі я-
на лы — лю дзі, якія лепш за ін-
шых ве да юць сва іх вуч няў і 
якія ха це лі б, каб іх вы пуск нік 
прый шоў пас ля за кан чэн ня ВНУ 
пра ца ваць у сіс тэ му аду ка цыі. 
Та му ёсць пра па но ва пры маць 
на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці 
толь кі па рэ ка мен да цы ях пед ка-
лек ты ваў ці ор га наў кі ра ван ня 
аду ка цы яй.

Маг чы ма, з ця гам ча су мы 
прый дзем і да пе да га гіч най ін-
тэр на ту ры — на кшталт ін тэр на-
ту ры для бу ду чых ме ды каў. Гэ та 
бу дзе та кі свое асаб лі вы до пуск 
да пра фе сіі: пра вер ка на пе да га-
гіч ную кам пе тэнт насць, на псі ха-
ла гіч ную га тоў насць пра ца ваць 
з дзець мі — ад ным сло вам, эк-
за мен на пра фе сій ную пры дат-
насць. У нас ня ма па трэ бы ў тым, 
каб кож ны, хто па сту піў на пе-
да га гіч ную спе цы яль насць, аба-
вяз ко ва ішоў пра ца ваць у шко-
лу. Мож на цу доў на ве даць свой 
прад мет, але гэ та га для ра бо ты ў 
шко ле не да стат ко ва. Ін тэр на ту ра 
па він на даць ад каз на пы тан не, 
ці трэ ба ча ла ве ку звяз ваць сваё 
жыц цё з пе да го гі кай.

Іры на, г. Рэ чы ца:
— Мая дач ка за кон чы ла 

пе да га гіч ны ка ледж у Пін ску. 
Пра ца ва ла ў Рэ чы цы ў дзі-
ця чым сад ку. Але за ро бак 
яе не за да валь няў, та му дач-

ка па еха ла ў Мінск. Сяр гей 
Аляк санд ра віч, а які ся рэд ні 
за ро бак у пе да га гіч ных ра-
бот ні каў у ста ліч ных дзі ця чых 
сад ках?

— Ка ля трох міль ё наў…
— Што вы ка жа це? У та-

кім вы пад ку трэ ба, каб дач ка 
пра ца ва ла па спе цы яль нас ці… 
А яна са бра ла ся ў пра даў цы 
пай сці.

— Не, не трэ ба іс ці ў пра даў-
цы! Дзяў чы на па сту піць у пе да-
га гіч ны ўні вер сі тэт, і яе за ро бак 
бу дзе аба вяз ко ва рас ці.

— На пэў на, трэ ба яе ад га-
вор ваць…

— Ад га вор вай це аба вяз ко ва. 
Вы ха валь ні кі нам вель мі па трэб-
ны…

Іры на Мі ка ла еў на Ка раль чук, 
г. Мінск:
— Сяр гей Аляк санд ра віч, 

а як вы ста ві це ся да ўка ра-
нен ня ў шко ле элект рон ных 
дзён ні каў? Ці не ада б'ец ца гэ-
тая на ва цыя на псі ха ла гіч ным 
ста не дзя цей? Уя ві це са бе: 
не па спе ла дзі ця атры маць 
на ўро ку дрэн ную ад зна ку, 
а баць кі ўжо пра яе ве да юць. 
Гэ та ж стрэс! Іс ці да ха ты і ча-
каць па ка ран ня… Да та го ж, 
дзя ку ю чы элект рон най школь-
най кар це, баць кі бу дуць ве-
даць, чым дзі ця хар ча ва ла ся ў 
школь ным бу фе це, якую лі та-
ра ту ру за маў ля ла ў школь най 
біб лі я тэ цы. Гэ та ўжо не прос та 
апе ка, а са праўд ны та таль ны 
кант роль…

— Са праў ды, псі ха ла гіч ны 
ас пект пры сут ні чае. Зра зу ме-
ла, што па між баць ка мі і дзець мі 
па він ны быць да вер лі выя ад но-
сі ны. А ка лі да ве ру і ра зу мен ня 
ня ма, то праб ле мы бу дуць аба-
вяз ко ва. Пры чым не за леж на ад 
на ва цый, што ўка ра ня юц ца ў 
шко лах. Зрэш ты, баць кі мо гуць 
і не за зі раць што дня ў элект рон-
ны дзён нік…

— Не ма гу са бе ўя віць баць-
коў, якія не бу дуць ці ка віц ца 
змес там элект рон на га дзён-
ні ка…

— Я, на прык лад, мак сі мум 
раз у чвэрць гля дзеў дзён нік 
сва іх дзя цей.

— Але баць кі бы ва юць роз-
ныя: не прос та стро гія, а вель-
мі стро гія, асаб лі ва ў пла не 
школь ных ад знак. І тое, як 
не ка то рыя баць кі ўспры ма-
юць дрэн ныя ад зна кі, мя не 

аса біс та вель мі здзіў ляе. Мо-
жа быць, дзі ця па спе ла б вы-
пра віць сваю дрэн ную ад зна-
ку, перш чым баць кі пра яе да-
ве да лі ся. Не ве даю, якая сён-
ня лі та ра ту ра ёсць у школь-
ных біб лі я тэ ках, ці ёсць там 
«Цём ныя алеі» Бу ні на, але 
ду маю, што пры на яў нас-
ці «элект рон на га» кант ро лю 
не кож ная дзяў чын ка-пад ле-
так асме лі ла ся б узяць гэ тую 
кні гу: а рап там ма ці ці баць ка 
за ці ка вяц ца, з ча го б та кая 
кніж ка пры цяг ну ла ўва гу дач-
кі? Уво гу ле мне зда ец ца, што 
ў кож на га дзі ця ці па він на за-
ста вац ца свая, сва бод ная ад 
та таль на га баць коў ска га кант-
ро лю тэ ры то рыя… Маг чы ма, з 
баць ка мі трэ ба ў шко ле больш 
пра ца ваць…

— А вось тут я з ва мі згод-
ны на сто пра цэн таў. Ука ра ня-
ю чы экс пе ры мент, трэ ба перш 
за ўсё вес ці тлу ма чаль ную ра-
бо ту з баць ка мі, каб яны пра-
віль на вы ка рыс тоў ва лі пра да-
стаў ле ныя ім маг чы мас ці. Усе 
іна ва цыі трэ ба рас па чы наць з 
пад рых тоў кі баць коў. Тыя па-
він ны ве даць, ра зу мець, што 
ад бы ва ец ца, і да па ма гаць. І 
толь кі ка лі яны так са ма ўклю-
чац ца ў пра цэс, бу дзе вы нік. 
Баць кі па він ны быць у гэ тай сі-
ту а цыі пе да го га мі не ў мен шай 
сту пе ні…

— У мя не ёсць да вас яшчэ 
ад но пы тан не. Ка лі шко лы пя-
рой дуць на элект рон ную да-
ку мен та цыю (мы ж да гэ та га 
ў рэш це рэшт прый дзем), ці 
не да вя дзец ца на стаў ні кам 
дуб лі ра ваць на па пе ры тое, 
што яны ро бяць у кам п'ю та-
ры? На стаў ні кі ў шко лах, дзе 
пе рай шлі на элект рон ную да-
ку мен та цыю, скар дзяц ца, што 
ім да во дзіц ца ра біць тую ж ра-
бо ту і ўруч ную…

— Не да вя дзец ца. Я ў гэ тым 
аб са лют на ўпэў не ны, і ўсё, што 
ад мя не за ле жыць, я для гэ та га 
зраб лю. На жаль, сён ня двай ная 
ра бо та па за паў нен ні да ку мен та-
цыі і са праў ды мае мес ца. Каб 
гэ та га не ад бы ва ла ся, мы ўсё 
пра пі шам у на шых да ку мен тах.

Ра і са Ні ка дзі маў на, Мін ская 
воб ласць:
— Сяр гей Аляк санд ра віч, ві-

таю вас. Ска жы це, што азна чае 

ап ты мі за цыя кад раў у БДУ, пра 
якую пай шла па га лос ка ў ін тэр-
нэ це? І ча му ў вы клад чы каў 
БДУ та кія не вя лі кія за роб кі? 
Кан ды дат на вук, да цэнт атрым-
лі вае 3 міль ё ны, а паў сюд на 
ка жуць пра ся рэд ні за ро бак 
у пра фе сар ска-вы клад чыц ка га 
са ста ву ў 6 міль ё наў руб лёў?

— Раз мо ва ідзе не пра ска-
ра чэн не коль кас ці вы клад чы каў, 
а пра ап ты мі за цыю штат на га 
рас кла ду. Мы пры вя за лі да коль-
кас ці сту дэн таў ця пер не толь кі 
коль касць пра фе сар ска-вы клад-
чыц ка га са ста ву, але і коль касць 
ра бот ні каў, якія ад но сяц ца да ка-
тэ го рыі кі раў ні коў, спе цы я ліс таў 
і ін шых слу жа чых. Штат ная коль-
касць слу жа чых ВНУ бу дзе вы-
зна чац ца, зы хо дзя чы з кан крэт-
най коль кас ці сту дэн таў у кож най 
ВНУ і ўста ноў ле на га нар ма ты ву. 
Для тэх ніч ных спе цы яль нас цяў 
гэ ты нар ма тыў скла дае 8,5 сту-
дэн та на ад на го ра бот ні ка ВНУ, 
а на гу ма ні тар ных спе цы яль-
нас цях — 12 сту дэн таў на ад на-
го ра бот ні ка. Ды фе рэн ца ва ны 
па ды ход у вы зна чэн ні су ад но сін 
коль кас ці сту дэн таў да коль кас-
ці ра бот ні каў ВНУ тлу ма чыц ца 
роз ны мі па тра ба ван ня мі да ар-
га ні за цыі аду ка цый на га пра цэ су 
пры на ву чан ні па тэх ніч ных і гу-
ма ні тар ных спе цы яль нас цях. Ка-
лі мы з улі кам но ва га нар ма ты ву 
пра ана лі за ва лі сі ту а цыю ў ВНУ, 
атры ма ла ся вель мі стра ка тая 
кар ці на: у па доб ных па між са бой 
рэ гі я наль ных уні вер сі тэ тах на зі-
ра лі ся вель мі іс тот ныя ад роз нен ні 
ў шта тах. Не ка то рым з іх трэ ба 
бу дзе штат ска ра чаць… Ка лі ка-
заць пра за роб кі, то ў нас сён ня 
ня ма срод каў для іс тот на га іх па-
вы шэн ня. Але мы ні ко лі не зні ма лі 
гэ та пы тан не з па рад ку дня…

— А коль кі атрым лі ва юць 
чы ноў ні кі ў мі ніс тэр стве?

— Ад 3 міль ё наў да 7 — 
у кіруючага саставу.

— А што ж яны, ці ка ва, ро-
бяць? Бо ўсю прак тыч ную ра-
бо ту вы кон ва юць вы клад чы кі: 
ву чаць сту дэн таў, тра цяць сі-
лы, энер гію, свой час на пад-
рых тоў ку да лек цый…

— На жаль, я не ма гу вам 
ад ка заць на гэ тае пы тан не ў 
двух сло вах, каб вы ўсё зра зу-
ме лі. Лепш пры ходзь це да нас, 
у мі ніс тэр ства, па будзь це адзін 
дзень, каб па гля дзець, што ро-
бяць і чым зай ма юц ца што дня 
спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі.

Ма тэ ры я лы «пра мой лі ніі»
пад рых та ва ла

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
(Працяг тэмы —

у наступных нумарах «Звязды».)

�

«НЕ ТРЭ БА ПЕ ДА ГО ГУ ІС ЦІ Ў ПРА ДАЎ ЦЫ!»
Сяр гей МАС КЕ ВІЧ:

«Рэ пе ты та ры ха ва юц ца ад пад атко вай ін спек цыі зу сім 
не та му, што ім праб ле ма тыч на за пла ціць па да так. 
Афі цый ная рэ гіст ра цыя пе да го га ў якас ці 
па дат ка пла цель шчы ка — гэ та пуб ліч ная ад каз насць 
за якасць аказ ва е мых па слуг» 

БАНК ВТБ «ПРЫ ВА ТЫ ЗА ВАЎ СЯ»
Па кет дзяр жаў най до лі ак цый (25,9%, або 72974 ак цыі) ЗАТ 

«Банк ВТБ» быў пра да дзе ны ў Мін ску 7 каст рыч ні ка за 19,11 млн 
до ла раў. Да га вор аб куп лі-про да жы ак цый гэ та га бан ка пад пі-
са ны стар шы нёй Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці Бе ла ру сі 
Ге ор гі ем Куз ня цо вым і стар шым ві цэ-прэ зі дэн там — кі раў ні ком 
дэ парт амен та дач чы ных кам па ній ААТ «Банк ВТБ» (Ра сія) Мі ха-
і лам Яку ні ным, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе ка мі тэ та.

Ак цыі ацэ не ны па рын ка вым кош це. Гра шо выя срод кі, атры ма-
ныя ад іх ад чу жэн ня, бу дуць на кі ра ва ны ў рэс пуб лі кан скі бюд жэт.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗО РЫ НАД ПІ НАЙ
Вель мі на сы ча ным, змяс тоў ным, яр кім атры ма ла ся свя та, 
пры све ча нае чар го ва му дню на ра джэн ня Пін ска. Пра гра-
ма Дня го ра да ўклю ча ла ў ся бе кан цэрт ную, за баў ляль-
ную, спар тыў ную, ін тэ ле кту аль ную і афі цый ную част кі. 
Га ра джан і гас цей ра да ва лі леп шыя твор чыя ка лек ты вы 
го ра да. На га лоў най пло шчы Пін ска вы сту па лі ду ха выя 
ар кест ры — свой, мяс цо вы, і ра сій ска га го ра да Іст ры. 
Узор ныя ду ха выя ар кест ры дзі ця чых школ мас тац тваў 
да лі асоб ны кан цэрт.

Му зеі і біб лі я тэ кі па ра да ва лі но вай пра гра май. Пас ля ра мон ту 
і рэ кан струк цыі ад кры ла ся га рад ская кан цэрт ная за ла ў кас цё ле 
Кар ла Ба ра мея. Між на род ная ўні вер саль ная вы ста ва-кір маш 
«Пін скія тар гі», не су мнен на, за ці ка ві ла дзе ла вых лю дзей.

У афі цый най част цы свят ка ван ня ад бы ло ся ўра чыс тае ад-
крыц цё ме ма ры яль най дош кі ў го нар Іва на Мі хай ла ві ча Кі яў ца. 
Іван Кі я вец шмат га доў кі ра ваў прад пры ем ствам «Днеп ра-Буг скі 
вод ны шлях», быў чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду РБ і шмат зра біў для род на га го ра да.

Яна СВЕ ТА ВА.

РАЗ МАХ МАХ ЛЯ РОЎ УРАЖ ВАЕ:
АД ДА РА ГІХ АЎ ТО ДА ГА ДЖЭ ТАЎ

Су пра цоў ні кі Са вец ка га РУ УС ста лі цы ад кры лі но выя 
аб ста ві ны дзей нас ці афе рыс таў, якія, як вы свет лі ла ся, 
пад ман ва лі не толь кі па тэн цы яль ных па куп ні коў прэ стыж-
ных аў та ма бі ляў, але яшчэ і пра даў цоў да ра гой тэх ні кі і 
пра кат чы каў аў та ма шын.

Мы ўжо па ве дам ля лі, што ле там за меж ны гра ма дзя нін узяў 
у арэн ду ў ад ным з мін скіх ганд лё вых цэнт раў па мяш кан не, 
ку ды ў хут кім ча се па цяг ну лі ся да вер лі выя га ра джа не. Зла мыс-
нік пра па ноў ваў ім у сціс лыя тэр мі ны і па пры маль ным кош це 
да ста віць з-за мя жы ўпа да ба ныя ма дэ лі да ра гіх ін ша ма рак. 
«Прад пры маль нік» са браў та кім чы нам ка ля 200 ты сяч до ла раў 
і… знік. Ад нак апе ра тыў ні кі Са вец ка га РУ УС г. Мін ска да во лі 
хут ка «вы лі чы лі» і за тры ма лі гра ма дзя ні на, а так са ма яго ка ле-
гу і па ма га та га.

І вось тут вы свет лі ла ся, што, акра мя пад ма ну па тэн цы яль ных 
па куп ні коў да ра гіх аў та ма бі ляў, афе рыс ты па ра лель на «пра круч-
ва лі» свае зла чын ныя схе мы і ў да чы нен ні да пра даў цоў ма біль-
най тэх ні кі. Ад імя ча ты рох не іс ну ю чых фір маў яны аб звонь ва лі 
буй ных пра даў цоў і да маў ля лі ся аб на быц ці та ва ру. По тым на-
ня тыя кур' е ры ад во зі лі фаль шы выя пла цеж ныя да ку мен ты ў 
ар га ні за цыі, і тыя па іх ад гру жа лі та вар. Ці трэ ба ка заць, што 
апла та за яго на ра хун кі пра даў цоў так і не па сту па ла? Афе рыс-
ты та кім чы нам дзей ні ча лі хоць і не вель мі доў га, але маш таб на, 
па спеў шы ад гру зіць буй ныя пар тыі та ва ру са скла доў вя до мых 
ганд лё вых кам па ній. Па ін фар ма цыі Са вец ка га РУ УС ста лі цы, 
агуль ная су ма шко ды скла ла больш за 600 міль ё наў руб лёў.

АПЕ ТЫ ТЫ «ЗА ХОП НІ КАЎ»
ВЫ РАС ЛІ ЯК НА ДРАЖ ДЖАХ

Апе ра тыў ні кі ста ліч на га ад дзе ла па ба раць бе з эка на міч-
ны мі зла чын ства мі спы ні лі спро бу не за кон на га ад чу жэн ня 
Ашмян ска га драж джа во га за во да.

Гіс то рыя па ча ла ся з та го, што кі раў нік ад ной з аў стрый скіх 
фір маў і яго парт нёр з Ра сіі за яві лі аб сва ім ра шэн ні ўклас ці 
па 2,9 міль ё на еў ра кож ны ў раз віц цё бе ла рус кай драж джа вой 
га лі ны. А'ек там укла дан ня ін вес ты цый вы бра лі Ашмян скі драж-
джа вы за вод — фі лі ял ААТ «Драж джа вы кам бі нат» з цэнт рам 
у Мін ску. Згод на з за яў ле ны мі імі пла на мі, у бу ду чы ні на мес цы 
за во да па він на бы ло з'я віц ца су мес нае з кам бі на там за кры тае 
ак цы я нер нае та ва рыст ва (СЗАТ) «Бія комп лекс «Ашмян скі».

Пры ства рэн ні СЗАТ, акра мя за меж ных ін вес та раў, ад ным 
з за сна валь ні каў вы сту паў і вы шэй зга да ны кам бі нат, унё сак 
яко га за клю чаў ся ў фак тыч най пе ра да чы за во да ў Ашмя нах 
за пла на ва на му бія комп лек су. Кошт прад пры ем ства, па ацэн ках 
спе цы я ліс таў, скла даў 1 міль ён 113 ты сяч еў ра, га во рыц ца ў па-
ве дам лен ні ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Усё іш ло як быц цам доб ра, па куль апе ра тыў ні кі ад дзе ла па 
ба раць бе з эка на міч ны мі зла чын ства мі Ле нін ска га РУ УС ста лі цы 
не іні цы я ва лі пра вер ку за кон на сці здзел кі. І вось тут вы свет лі-
ла ся, што за меж ныя парт нё ры толь кі юры дыч на абя ца лі ўклас ці 
фі нан са выя срод кі ў прад пры ем ства, а на са мрэч пас ля ства рэн ня 
СЗАТ у іх бы ло два га ды на рэа лі за цыю сва іх абя цан няў. Так са-
ма су праць уста ноў ле ных пра ві лаў ін вес та ры змя ні лі гра шо выя 
«ўлі ван ні» на ма ё мас ныя, пра кант ра ля ваць ад па вед насць якіх 
за яў ле ным су мам бы ло скла да на.

Быў да пу шча ны і шэ раг па ру шэн няў, у тым лі ку пры афарм-
лен ні за сна валь ніц кіх да ку мен таў і раз мер ка ван ні до ляў у но вым 
прад пры ем стве: драж джа во му кам бі на ту мер ка ва ла ся вы дзе-
ліць уся го 18 пра цэн таў ак цый (тым са мым цал кам ад хі ля ю чы 
бе ла рус кі бок ад пры няц ця ра шэн няў ва ўпраў лен ні СЗАТ). У 
вы ні ку су мнеў ным ін вес та рам ад мо ві лі ў ства рэн ні бія комп лек су 
«Ашмян скі», а Ашмян скі драж джа вы за вод па кі ну лі ў скла дзе 
кам бі на та. Тым са мым бы ла спы не ная за ву а ля ва ная пад раз-
віц цё спро ба не за кон на га ад чу жэн ня дзярж ма ё мас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бе ла русь у 
пэў ным сэн се 
з'яў ля ец ца ўні-
каль най кра і най 
як на пост са-
вец кай пра сто-
ры, так і ў Цэнт-
раль най Еў ро пе. 

У ад роз нен не ад су се дзяў, ва ўлас нас ці 
дзяр жа вы тут уда ло ся за ха ваць ма гут ны 
комп лекс пра мыс ло вых ак ты ваў, што вы-
гад на пад крэс лі вае ад мет насць бе ла рус-
кай ма дэ лі на фо не штуч най дэ ін дуст ры-
я лі за цыі рэ гі ё на.

Пра мыс ло вая, экс парт на ары ен та ва ная 
сіс тэ ма бе ла рус кай эка но мі кі вы му шае ай-
чын ную дып ла ма тыю і ме недж мент шу-
каць рын кі збы ту для бе ла рус кай пра дук-
цыі лі та раль на па ўсім све це. Су мес ныя 
маш таб ныя пра ек ты з да лё кі мі Ка та рам ці 
Ве не су э лай не зу сім ста су юц ца з імі джам 
«ма лень кай рах ма най кра і ны ў цэнт ры Еў-
ро пы», але бе ла рус кая дзяр жа ва на са мой 
спра ве ні ко лі і не бы ла та кой: воб лік Бе ла-
ру сі быў рас пра ца ва ны яшчэ са вец кі мі тэх-
на кра та мі і геа па лі ты ка мі, што ба чы лі на шу 
кра і ну як «збо рач ны цэх Са ю за», ін дуст ры-
яль ны цэнтр рэ гі ё на. Су час ная бе ла рус кая 
па лі ты ка пра ду гледж вае да лей шае раз-
віц цё пра мыс ло вас ці ў якас ці ім пе ра ты ву 
су ве рэн на га пра ек та, а ма дэр ні за цыя ай-
чын на га ін дуст ры яль на га па тэн цы я лу — 
асноў ная за да ча бе ла рус кай дзяр жа вы і 
гра мад ства на блі жэй шыя 5—10 га доў.

Бе ла рус кія тэх на ла гіч на-пра мыс ло выя 
маг чы мас ці ва бяць парт нё раў з роз ных 
кут коў све ту, што тра ды цый на шы ро ка 
асвят ля ец ца срод ка мі ма са вай ін фар ма-
цыі. Ад нак ся род кі рун каў пра мыс ло вай 
ка а пе ра цыі, эка на міч на га су пра цоў ніц тва і 
знеш няй па лі ты кі Бе ла ру сі заўж ды быў век-
тар, які, ня гля дзя чы на сваё стра тэ гіч нае 
зна чэн не і без умоў ныя пос пе хі, зна хо дзіць 
не за слу жа на ма ла мес ца ў па ве дам лен нях 
жур на ліс таў ды ма тэ ры я лах, пры све ча ных 
эка на міч на му і па лі тыч на му ана лі зу.

Га вор ка ідзе пра бе ла рус ка-ўкра ін скія 
ад но сі ны, асаб лі ва ў кан тэкс це эка на міч-
на га су пра цоў ніц тва, дзе ця гам апош ніх 
га доў быў здзейс не ны са праўд ны пра рыў. 
Яшчэ 5 га доў та му ганд лё выя па каз чы кі 
між Бе ла рус сю і Укра і най бы лі на ўзроў-
ні $1—2 міль яр даў, а за раз ужо ма ем та-
ва ра аба рот у $7—8 млрд. Як ад зна чае 
па сол Укра і ны ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
Мі ха іл Ежаль, «гэ та да лё ка не кан чат ко-
вая мя жа; асноў най за да чай па він на быць 
па ве лі чэн не гэ тых па каз чы каў як мі ні мум 
удвая — да $15 млрд ужо ў блі жэй шыя га-
ды». За ці каў ле насць бе ла рус ка га бо ку ў 
на рошч ван ні экс пар ту ва Укра і ну ва ўмо вах 
су свет на га эка на міч на га кры зі су ды не ка-
то ра га змян шэн ня по пы ту на ай чын ныя та-
ва ры на знеш ніх рын ках — ві да воч ная.

Па вод ле ста тыс ты кі, пад ста вы для ап-
ты міс тыч ных на стро яў, без умоў на, ёсць: 
экс парт бе ла рус кіх та ва раў ва Укра і ну ў 
2012 го дзе вы рас на 34% у па раў на нні з 
2011 го дам, а ганд лё вае саль да скла ла ся 
ста ноў чае ў па ме рах $3,2 млрд (у 2011 го-
дзе бы ло 2 млрд). Да ступ ныя па каз чы кі 
2013 го да свед чаць аб тым, што па зі тыў-
ныя тэн дэн цыі ў бе ла рус ка-ўкра ін скіх ганд-
лё вых ад но сі нах не толь кі за хоў ва юц ца, 
але і на зі ра ец ца іх ста ноў чая ды на мі ка.

Акра мя та го, вы со кі па тэн цы ял ма юць 
су поль ныя пра ек ты ў га лі не пра мыс ло вай 
ка а пе ра цыі. Ужо пад час ня даў ня га ві зі ту 
прэм' ер-мі ніст ра Укра і ны Мі ка лая Аза ра ва 
па між мі ніс тэр ства мі пра мыс ло вас ці дзвюх 
кра ін бы ла пад пі са на «да рож ная кар та 
пра мыс ло ва га су пра цоў ніц тва на 2013—
2015 га ды». Як мяр куе кі раў нік бе ла рус-
ка га ўра да Мі ха іл Мяс ні ко віч, ба кі вый шлі 
«на вель мі сур' ёз ны ўзро вень пра мыс-
ло вай ка а пе ра цыі», у якой асноў ны ўпор 
пла ну ец ца зра біць на вы со ка тэх на ла гіч ныя 
іна ва цый ныя пра ек ты. Сло вы бе ла рус ка га 
прэм' е ра на гляд на ілюст руе ня даў няя прэ-
зен та цыя бе ла рус ка-ўкра ін ска га вер та лё та 
«Мі-8 МСБ», што быў ство ра ны ўкра ін скай 
кам па ні яй «Мо тор Сич» на пля цоў цы Ар-
шан ска га авія ра монт на га за во да.

У той жа час, акра мя эка но мі кі, пра мыс-
ло вай ка а пе ра цыі і ганд лё вых па каз чы каў, 
ёсць па між Бе ла рус сю і Укра і най і до сыць 
ці ка вы па лі тыч ны склад нік, што аб умоў ле-
на як агуль най гіс то ры яй, так і су час ны мі 
рэа лі я мі дзяр жаў на га раз віц ця на шых на-
ро даў. Па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Укра-
і най ні ко лі не бы ло сур' ёз ных па лі тыч ных 
су пя рэч нас цяў, ад нак знеш нія суб' ек ты 
па лі ты кі ўвесь час спра бу юць уцяг нуць 
дзяр жа вы ва ўлас ныя кан флікт ныя схе мы. 
Яшчэ ня даў на не ка то рыя за ход нія па лі ты кі 
вы ка рыс тоў ва лі Укра і ну ў якас ці пля цоў кі 
для ан ты бе ла рус кай ак тыў нас ці, а за раз 
асоб ныя па літ тэх но ла гі ў Крам лі спра бу-
юць уцяг нуць Бе ла русь у ра сій ска-ўкра ін-
скія су пя рэч нас ці.

Між ін шым, укра ін скі курс у на прам ку 
еў ра ін тэг ра цыі і аса цы я ва на га член ства ў 

ЕС з'яў ля ец ца су ве рэн ным вы ба рам укра-
ін ска га кі раў ніц тва і на ро да, а ні як не ан ты-
ра сій скім, а тым больш не ан ты бе ла рус кім, 
кро кам. Гэ ты вы бар не су пя рэ чыць су пра-
цоў ніц тву Укра і ны з дзяр жа ва мі Мыт на га 
са ю за, дзе ўза ем ныя ганд лё выя па каз чы кі 
зна хо дзяц ца на ўзроў ні $65 млрд. Эка на-
міч ны ціск і энер ге тыч ны шан таж у да чы-
нен ні да Укра і ны, роз ныя «аб ме жа валь ныя 
ме ры» і «санк цыі», на што на строй ва юць 
ра сій скае кі раў ніц тва не ка то рыя «га ра чыя 
га ло вы», цал кам не мэ та згод ныя як для 
эка на міч ных, так і па лі тыч ных ін та рэ саў 
еў ра зій скай ін тэ гра цыі. Ад эп ты та кіх ідэй 
за бы лі рус кую муд расць «насильно мил 
не бу дешь», а сва і мі не пра ду ма ны мі дзе ян-
ня мі ды пра ва ка цый най ры то ры кай льюць 
ва ду на млын ру са фо біі ва Укра і не.

Тое, што «аб ме жа валь ныя ме ры» 
не пры му сяць Укра і ну ад мо віц ца ад пры-
яры тэ таў абра най знеш няй па лі ты кі, зра-
зу ме ла ўжо за раз, а вось тое, што па доб-
ныя не аб ду ма ныя кро кі мо гуць пры вес ці 
да стра ты па зі тыў ных вы ні каў, ужо на пра-
ца ва ных па між Укра і най ды дзяр жа ва мі 
МС, ві даць, з'яў ля ец ца сак рэ там для асоб-
ных «стра тэ гаў». Між тым, бе ла рус кае 
кі раў ніц тва ўжо не ад на ра зо ва агуч ва ла 
най больш адэ кват ную пра гра му дзе ян няў 
Мыт на га са ю за з улі кам кур са еў ра ін тэг-
ра цыі Укра і ны.

Бе ла русь вы сту пае су праць лю бых 
кан флікт ных ра шэн няў у ад но сі нах па між 
кра і на мі МС і ўкра ін скім бо кам. На ад ва-
рот, пра па на ваў шы ўкра ін ска му кі раў ніц-
тву ад мыс ло вую фор му су пра цоў ніц тва 
з Мыт ным са юзам, дзяр жа вы-ўдзель ні цы 
змаг лі б не толь кі за ха ваць і ўма ца ваць 
свае па зі цыі ва Укра і не, але і на быць да дат-
ко выя маг чы мас ці па пра соў ван ні ўлас ных 
мэт у Еў ро пе з вы ка ры стан нем па тэн цы я лу 
і во пы ту Кі е ва. Уліч ва ю чы ўхва ле ную Лу-
ка шэн кам, Пу ці ным і На за рба е вым кан-
цэп цыю «ін тэ гра цыі ін тэ гра цый» і не аб ход-
насць ства рэн ня адзі на га рын ку «вя лі кай 
Еў ро пы ад Лі са бо на да Ула дзі вас то ка», 
Укра і на маг ла б стаць «пер шай лас таў-
кай» зблі жэн ня ЕС і бу ду ча га Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за.

Рас пра цоў ка па доб най «да рож най кар-
ты» для Укра і ны, уклю чэн не афі цый на га 
Кі е ва ў пра цэ сы еў ра зій скай ін тэ гра цыі 
маг ло б стаць перс пек тыў най геа па лі-
тыч най мэ тай вы со ка га ўзроў ню для бе-
ла рус кай дып ла ма тыі. Ка лі ана лі за ваць 
тэ зі сы пра мо вы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі пад-
час ня даў няй су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам 
Укра і ны Аза ра вым, то па доб на на тое, што 
ме на ві та та кая за да ча і бу дзе па стаў ле на 
пе рад МЗС кі раў ніц твам кра і ны, асаб лі-
ва з улі кам стар шын ства Бе ла ру сі ў СНД 
у 2013 го дзе.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ,
па лі тыч ны ана лі тык.

ЗА ХА ВАЦЬ УКРА І НУ

Пра па на ваў шы ўкра ін ска му 
кі раў ніц тву ад мыс ло вую фор му 
су пра цоў ніц тва з Мыт ным 
са юзам, дзяр жа вы-ўдзель ні цы 
змаг лі б не толь кі за ха ваць 
і ўма ца ваць свае па зі цыі 
ва Укра і не, але і на быць 
да дат ко выя маг чы мас ці 
па пра соў ван ні ўлас ных мэт 
у Еў ро пе з вы ка ры стан нем 
па тэн цы я лу і во пы ту Кі е ва.

ЗМЯ НЯ ЮЦ ЦА ПРА ВI ЛЫ 
ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НЫХ ГУЛЬ НЯЎ

Ад па вед ны ўказ №458 «Аб уня сен нi да паў нен няў i змя нен няў 
ва Указ Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 30 сту дзе ня 2003 го да 
№51» кi раў нiк дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пi саў 7 каст-
рыч нi ка, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

Да ку мент пра ду гледж вае змя нен не пра вiл пра вя дзен ня рэ-
клам ных гуль няў у Бе ла ру сi i на кi ра ва ны на аба ро ну пра воў i 
iн та рэ саў спа жыў цоў, а так са ма вы клю чэн не маг чы мых зло ўжы-
ван няў з бо ку ар га нi за та раў та кiх гуль няў.

Ука зам уво дзiц ца за ба ро на на ўдзел у рэ клам най гуль нi асоб, 
якiя зна хо дзяц ца ў пра цоў ных ад но сi нах з яе ар га нi за та рам, а 
так са ма iх му жа (жон кi), блiз кiх сва я коў i асоб, якiя зна хо дзяц ца 
з та кi мi асо ба мi ў ад но сi нах сва яц тва.

Удак лад ня ец ца па ра дак фар мi ра ван ня пры за во га фон ду рэ-
клам най гуль нi i вы ка ры стан ня гэ та га фон ду, у тым лi ку гра-
шо вых срод каў, та ва раў (ра бот, па слуг), не за па тра ба ва ных 
пе ра мож ца мi ў якас цi вый гры шу. З мо ман ту фар мi ра ван ня 
пры за во га фон ду да за кан чэн ня яго ро зыг ры шу ар га нi за тар i 
за цi каў ле ныя асо бы не ма юць пра ва рас па ра джац ца пры за вым 
фон дам. Срод кi фон ду па вiн ны вы ка рыс тоў вац ца толь кi па мэ-
та вым пры зна чэн нi.

За ма цоў ва ец ца, што ад праў ка смс-па ве дам лен ня або паш то-
ва га ад праў лен ня, пра ду гле джа ная пра вi ла мi рэ клам най гуль нi, 
па вiн на ажыц цяў ляц ца па мi нi маль ных та ры фах на гэ ты вiд 
па слу гi. Гэ та нор ма дасць маг чы масць вы клю чыць атры ман не 
ар га нi за та ра мi рэ клам ных гуль няў бес пад стаў ных да хо даў ад 
па вы шэн ня та ры фаў на па слу гi су вя зi.

У ад па вед нас цi з ука зам на ар га нi за та ра ўскла да ец ца ад-
каз насць за дак лад насць пра да стаў ле ных для дзяр жаў най рэ-
гiст ра цыi рэ клам най гуль нi да ку мен таў i звес так, а так са ма за 
да пу шча ныя ка мi сi яй, ство ра най для пра вя дзен ня рэ клам най 
гуль нi, па ру шэн нi за ка на даў ства, вы яў ле ныя пры пра вя дзен нi 
та кой гуль нi.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Што ты чыц ца на шай га лі ны, то нель га не звяр таць ува гу на 

тое, што раз мо ва ідзе аб ха рак та ры рэ ка мен да цый. Ра шэн ні 
бу дуць пры маць кі раў ні кі... На конт ска ра чэн ня ў Мі ніс тэр стве 
куль ту ры. Я ўжо пры няў гэ тае ра шэн не: сё ле та з 1 лі пе ня апа рат 
Мі ніс тэр ства куль ту ры ска ро ча ны на 25 пра цэн таў, ці на 27 адзі-
нак. Мы ска ра ча лі пра пар цы я наль на кож ны наш ад дзел і кож нае 
ўпраў лен не. Пры гэ тым мы ме лі на ўва зе, хто якія функ цыі вы кон-
вае і за ста ец ца на бя гу чы мо мант, а так са ма з улі кам перс пек-
ты вы. Ка лі кан крэт на, то больш за ўсіх «па цяр пе ла» ўпраў лен не 
кі на мас тац тва. Менш за ўсіх — ад дзе лы ці та кія струк тур ныя 
пад раз дзя лен ні, як упраў лен не мас тац тваў, агуль ныя струк тур-
ныя пад раз дзя лен ні, та кія, як эка на міч нае ўпраў лен не.

Не аб ход насць «ап ты мі за цыі», на дум ку мі ніст ра, пра дык та ва-
на яшчэ і дум ка мі пра рэ аль ныя за роб кі лю дзей, якія пра цу юць 
на куль ту ру. Сён ня за ро бак у га лі не скла дае амаль 62 пра цэн ты 
ад ся рэд не рэс пуб лі кан ска га. На прык лад, у ка тэ го рыі тэ ат раль-
на-ві до вішч ных уста ноў гэ ты па каз чык скла дае ка ля 4 міль ё наў 
800 ты сяч руб лёў (у пры ват нас ці, па тэ ат ры імя Ян кі Ку па лы і 
па Опер ным тэ ат ры — амаль 5 міль ё наў). Ся рэд ні за ро бак па 
тэ ат раль на-ві до вішч ных ар га ні за цы ях — 4,2 міль ё на руб лёў. Па 
му зе ях (ка тэ го рыя куль тур на-асвет ных уста ноў) за ро бак мен-
шы — ка ля 3,6 міль ё на. Мі ністр ска заў, што ці ка віц ца за роб ка мі 
су пра цоў ні каў на мес цах. На прык лад, ка лі ён быў у Ка пыль скім 
ра ё не, то на зы ва лі ліч бу ў 2,8 міль ё на руб лёў для ра бот ні каў 
куль ту ры па гэ тым ра ё не.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

АП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ
ДЛЯ АП ТЫ МІС ТЫЧ НЫХ

Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��
«Са мі мы не мяс цо выя,

да па ма жы це бед ным сту дэн там...»
Су пра цоў ні кі ста ліч най мі лі цыі за тры ма лі двух ін ша зем цаў, якія 
па да зра юц ца ў се рыі мах ляр стваў у да чы нен ні да пен сі я не раў. 
Агуль ная су ма шко ды ад дзе ян няў зла чын цаў — ка ля 600 міль-
ё наў руб лёў.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, у дру гой па ло ве 
ве рас ня ў ста лі цы ад бы лося пяць па доб ных мах ляр стваў. Іх ах вя ра мі 
ста лі па жы лыя лю дзі, якія за хоў ва лі свае збе ра жэн ні на ра хун ках у бан-
ках. Афе рыс ты дзей ні ча лі па прос тай схе ме, дзе га лоў ным «эле мен там» 
бы ла хут кая псі ха ла гіч ная апра цоў ка ах вя ры.

Знеш ні вы гляд да зва ляў зла мыс ні кам вы да ваць ся бе за ін ша зем ных 
сту дэн таў-ме ды каў — на прык лад, з Іра на ці Та джы кі ста на. Яны зна ё-
мі лі ся з пен сі я не ра мі і рас каз ва лі слёз ную гіс то рыю: маў ляў, тэр мі но ва 
трэ ба апла ціць на ву чан не, гро шы ўжо ідуць з-за мя жы, але па трэб ны 
бан каў скі ра ху нак, які ім, ін ша зем цам, быц цам бы нель га са мім ад крыць у 
на шай кра і не. Вось для гэ та га і па трэб на да па мо га, пры чым не за «так»: 
за ака зан не па слу гі зла мыс ні кі абя ца лі са лід нае ўзна га ро джан не — да 
500 до ла раў.

Каб па збег нуць лю бых не па ра зу мен няў пры пе ра вод зе гро шай, тлу-
ма чы лі ах вя рам зла чын цы, ім трэ ба ча со ва зняць усе свае на кап лен ні. 
Гро шы на ву чо бу, маў ляў, па сту пяць ця гам ча су, та му по тым срод кі мож на 
бу дзе вяр нуць на зад на ра ху нак. А па ча каць мож на ў іх ма шы не, «вунь 
яна за ра гом ста іць».

Да лей афе рыс ты пад ней кай на го дай імк ну лі ся зра біць так, каб зня-
тыя гро шы па тра пі лі да іх у ру кі. Ча сам гэ та ад бы ва ла ся яшчэ та ды, ка лі 
іш лі да лег ка ві ка, ча сам — ужо ў яго са ло не. У якас ці свое асаб лі ва га 
«га ран та» спа кою пен сі я не раў вы сту паў вя лі кі па чак до ла ра вых ку пюр 
(«лі па вых», як по тым вы свет лі ла ся). Ка лі гро шы аказ ва лі ся ў ру ках зла-
мыс ні каў, апош нія па спеш лі ва зні ка лі. А да вер лі выя па жы лыя лю дзі за-
ста ва лі ся ча каць іх, не ве ра чы, што та кія «доб рыя» хлоп цы здоль ныя на 
пад ман. Маў ляў, прос та ў іх неш та зда ры ла ся, яны хут ка вер нуц ца...

За тры ма лі па да зро ных у ка тэ джы пад Мінск ам. Імі ака за лі ся гра ма-
дзя не (36-га до вы і 27-га до вы) ад ной з су меж ных дзяр жаў. У іх кан фіс-
ка ва на част ка ўкра дзе ных гро шай, буй ная пар тыя да ра гой арг тэх ні кі, 
а так са ма зной дзе ны да ку мен ты, якія па цвяр джа лі фак ты пе ра во ду 
буй ных сум на ра дзі му.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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