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АД БЕ ЛА РУС КАС ЦІ 
ДА БЕ ЛА РУ СІ 

— Ула дзі мір Фё да ра віч, на коль кі 
мне вя до ма, ва шы баць кі бы лі бе-
ла ру са мі. А вы лі чы це ся бе бе ла ру-
сам?

— Я бе ла рус. Так атры ма ла ся, 
што на ра дзіў ся я ў сям'і вай скоў ца, 
та му баць кі час та пе ра яз джа лі з гар-
ні зо на ў гар ні зон. Ча сам я на ват ка-
жу, што на ра дзіў ся на ко лах. Та му, 
ня гле дзя чы на тое, што ма ма бы ла 
з Ба ры са ва, та та — з Гро дзен скай 
воб лас ці, я на ра дзіў ся ў Ра сіі, а вось 
ча ты ры ста рэй шыя сяст ры — яшчэ ў 
Бе ла ру сі. Ня хай жы лі мы да лё ка ад 
гіс та рыч най Ра дзі мы, бе ла рус касць 
у на шым укла дзе бы ла. На ват са мае 
прос тае — у по бы це час та вы ка рыс-
тоў ва лі ся бе ла рус кія сло вы «цы бу ля», 
«юш ка». Праў да, па-бе ла рус ку я не 
раз маў ляю, бо ўсё жыц цё пра жыў у 
Ра сіі. Яшчэ вель мі час та ў сям'і за-
хо дзі ла гу тар ка пра Бе ла русь, і на-
цы я наль насць мы заў сё ды пі са лі ад-
ну — бе ла ру сы. Чац вё ра ма іх дзя цей, 
што так са ма на ра дзі лі ся і вы рас лі ў 
Ра сіі, па на цы я наль нас ці так са ма бе-
ла ру сы.

— Рас ка жы це, як вы ста лі га на ро-
вым кон су лам?

— У лю дзей бы вае ця га да ча гось ці. 
У мя не яна так са ма бы ла: да ве дац ца 
пра свае ка ра ні. Да сяг нуў гэ тай мэ-
ты — ад чуў ся бе больш моц ным. Мой 
ра да вод узы хо дзіць да ХVІІ ста год дзя, 
і да гэ туль мае сва я кі жы вуць у Ка рэ-
ліц кім ра ё не. Гэ та пер шае.

Дру гое — па лі тыч ны склад нік. Ка лі 
раз ва ліў ся Са вец кі Са юз, я за ду маў ся 
над тым, каб ства рыць на цы я наль на-
куль тур нае та ва рыст ва. І яно з'я ві ла ся: 
«Аў та но мія Бе ла русь» аб' яд на ла ўсіх 
тых, хто не за быў бе ла рус кую куль ту ру. 
А ў 2005 го дзе ўзнік ла но вае аб' яд нан не 
«Са юз — ін тэ гра цыя брац кіх на ро даў», 
ку ды мо гуць ус ту піць усе лю дзі, ар га ні-
за цыі, якім не абы яка ва Бе ла русь. Ужо 
ў той час мне ха це ла ся, каб Цю мен ская 
воб ласць і Бе ла русь пад трым лі ва лі не 
толь кі куль тур ныя су вя зі, але і ганд-

лё выя, гу ма ні тар ныя. Праз ней кі час 
Мі ніс тэр ствам за меж ных спраў Бе ла-
ру сі бы ло пры ня та ра шэн не пе ра вес-
ці ад дзя лен не па соль ства з Цю ме ні ў 
Крас на ярск. Але зды маць бе ла рус кі 
сцяг, да яко га пры вык лі, бы ло прос та 
нель га. І мне пра па на ва лі стаць га на ро-
вым кон су лам. (Га на ро вы, або ня штат-
ны, кон сул — ча ла век, які вы кон вае 
аба вяз кі кон су ла на гра мад скіх па чат-
ках. — Аўт.). Прый шло ся па га дзіц ца, 
та му што Бе ла русь мне не абы яка ва. 
Га на ро вы кон сул — той жа са мы дып-
ла мат, якому не налічваецца зарплата. 
Ён утрым лі вае кон суль скі апа рат за 
ўлас ны кошт.

НАШ АНКЛАЎ У СІБІРЫ
— У 1930-я га ды ў Сі бі ры іс на ваў 

бе ла рус кі на цы я наль ны ра ён. Як 
атры ма ла ся, што на шы лю дзі апы-
ну лі ся так да лё ка ад ра дзі мы? Якая 
гіс то рыя бе ла рус кай су поль нас ці ў 
Сі бі ры?

— Та ды яшчэ бы ла Ураль ская гу-
бер ня, і част ка су час най Цю мен скай 
воб лас ці ўва хо дзі ла ў яе склад. І Та-
ба рын скі ра ён, дзе як раз і жы ло шмат 
бе ла ру саў, сён ня мя жуе з Цю мен скай 
воб лас цю. Ка лісь ці ме на ві та ён і быў 
бе ла рус кім на цы я наль ным ра ё нам. 
Вось та кі ці ка вы факт пры вя ду: на 
пра ця гу пры клад на 5–7 га доў та ды 
спра ва вод ства там вя ло ся на бе ла-
рус кай мо ве. І ўсё та му, што ў гэ тым 
ра ё не бы ло вель мі шмат на шых пе-
ра ся лен цаў: бе ла ру сы скла да лі ка ля 
70% ад уся го на сель ніц тва. Але по-
тым змя ні ла ся дзяр жаў ная па лі ты ка, 
і ўсе на цы я наль ныя ра ё ны лік ві да ва лі. 
У 1970–1980 га ды ў Цю мен скую воб-
ласць зноў па ча лі пры яз джаць бе ла-
ру сы. Ме на ві та яны па бу да ва лі го рад 
наф та ві коў Лан ге пас.

Да гэ туль, па чы на ю чы з ся рэ дзі-
ны ХІХ ста год дзя, бы лі пе ра ся лен-
цы — са сла ныя ўдзель ні кі паў стан ня 
1863–1864 га доў, по тым ся ля не, якія ў 
по шу ках леп шай до лі, зям лі на ко лах 
пус ка лі ся ў да лё кае па да рож жа ў 90-я 
га ды ХІХ ста год дзя і ў ча сы Ста лы пін-
скай рэ фор мы. Да рэ чы, з-за та го, што 

яны да бі ра лі ся са ма стой на, у Сі бі ры іх 
пра зва лі са ма хо да мі.

— У Сі бі ры пра жы ва ла вя лі кая 
коль касць ста ра ве раў, якія вя дуць 
да во лі за мкнё ны лад жыц ця. Як 
склад ва лі ся ад но сі ны бе ла ру саў-пе-
ра ся лен цаў і мяс цо вых жы ха роў?

— Ра зу ме е це, тут праб ле ма не ў 
на цы я наль нас ці, а ў рэ лі гій ных пе ра-
ка нан нях. Ста ра вер на ват ко наў ку ін-
ша вер цу не дасць. Або дасць, а по тым 
вы кі не. Гэ та ўсё роз ні ца па ды хо ду да 
рэ лі гіі. Та му на ват ка лі пра ва слаў ны 
рус кі, а не бе ла рус, пры яз джаў у Сі-
бір — ста ра ве ры ста ві лі ся да яго гэ-
так жа. Што ты чыц ца ін шых мяс цо вых 
жы ха роў, то з імі ад но сі ны ў бе ла ру саў 
склад ва лі ся вель мі доб рыя і асі мі ля цыя 
пра хо дзі ла вель мі хут ка. Але за ста лі ся 
глу хія вёс кі — на прык лад, у Ві ку лаў-
скім ра ё не Цю мен скай воб лас ці. Там 
за ха ва лі ся кам пакт ныя па се лі шчы бе-

ла ру саў і по быт іх за стаў ся прак тыч на 
ня змен ным — на ват пас ля та го, як у Сі-
бі ры вы рас лі цэ лыя па ка лен ні лю дзей, 
якія ні ко лі не бы ва лі на ра дзі ме.

— А бе ла рус кай мо вай ка рыс та-
юц ца ў по бы це?

— Пес ні спя ва юць на чыс тай бе ла-
рус кай мо ве, а вось у по бы це час цей 
га во раць на тра сян цы.

ПЕ РА ЕМ НАСЦЬ 
ТРА ДЫ ЦЫЙ 

— Якія на цы я наль ныя аб ра ды, 
звы чаі за ха ва лі бе ла ру сы Цю мен-
скай воб лас ці?

— Вар та на зваць аб рад пе ра но су 
аб ра за «Свеч ка», які іс нуе ў вёс цы 
Асі наў ка Ві ку лаў ска га ра ё на. Па вод ле 
пад ан ня, гэ ты аб раз быў пры ве зе ны 
яшчэ пер шы мі пе ра ся лен ца мі з Ма гі-
лёў шчы ны, ён лі чыц ца за ха валь ні кам 

жы ха роў гэ тай вёс кі. Наз ва «Свеч ка» 
(на са мрэч, гэ та аб раз «Уваск рэ сен не 
Хрыс то ва») па каз вае на тое, што сам 
аб рад, хут чэй за ўсё, ка лісь ці быў су-
ме шча ны з рас паў сю джа ным ра ней у 
не ка то рых ра ё нах Бе ла ру сі на род ным 
свя там, якое сы хо дзіць ка ра ня мі ў да-
хрыс ці ян скую гіс то рыю. У вёс цы іс нуе 
тра ды цыя — кож ныя Ка ля ды пе ра но-
сіць аб раз з ад ной ха ты ў дру гую, дзе 
ён бу дзе за хоў вац ца ўвесь на ступ ны 
год.

— Ка лі ў Цю мен скай воб лас ці так 
шмат бе ла рус кіх пе ра ся лен цаў, то, 
мо жа, там ёсць і рэ ста ра ны бе ла-
рус кай кух ні?

— На жаль, рэ ста ра наў ме на ві та бе-
ла рус кай кух ні ў нас ня ма. Са мо сло ва 
«Бе ла русь» у наз ве не ка то рых уста ноў 
пры сут ні чае (на прык лад, ка вяр ня «Бе-
лая Русь»), але рэ ста ра наў, ка вяр няў 
бе ла рус кай кух ні па куль ня ма. Трэ ба 
ка мусь ці пры ехаць да нас і за няц ца 
гэ тым.

СВАЯ ГА ЗЕ ТА Ў ЦЮ МЕ НІ 
— Раз у квар тал у аб лас ной га-

зе це вы хо дзіць раз ва рот, дзе рас-
па вя да ец ца пра бе ла рус ка-ра сій скія 
ад но сі ны. Рас ка жы це пра гэ та пад-
ра бяз ней. Хто рых туе ма тэ ры я лы? 
Ці ўдзель ні ча юць у гэ тым бе ла ру-
сы-пе ра ся лен цы?

— Га зе та на зы ва ец ца «Са юз — ін-
тэ гра цыя брац кіх на ро даў», гэ так жа, 
як і ар га ні за цыя. Але яна ідзе не як 
асоб нае вы дан не з улас ным на кла дам, 
а як да да так да аб лас ной «Цю мен скай 
праў ды», ты раж якой скла дае 15 ты сяч 
асоб ні каў. Га зе та вы хо дзіць раз у тры 
ме ся цы. Праў да, за яе вы хад да во дзіц-
ца асоб на пла ціць.

Мы апіс ва ем на шы ганд лё ва-эка-
на міч ныя су вя зі з Бе ла рус сю, спра вы, 
які мі зай ма ец ца га на ро вы кон сул, а 
так са ма на шы бе ла рус кія свя ты… Ча-
сам пад клю ча юц ца чы та чы-бе ла ру сы, 
так што ў нас ёсць і па за штат ныя ка-
рэс пан дэн ты. На пі саць у на шу га зе ту 
мо гуць і лю дзі з Бе ла ру сі, якім не абы-
яка вы лёс іх зем ля коў-пе ра ся лен цаў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

ДА ЛЁ КА АД РА ДЗІ МЫ:
нашы суайчыннікі ў Сі бі ры 

Ула дзі мір ШУГ ЛЯ з'яў ля ец ца не толь кі 
ак тыў ным гра мад скім дзея чам — час та 
воль ны час ён пры свя чае паэ зіі. Вы да-
дзе ны не адзін яго збор нік, а за кні гу 
«Чац вёр тае вы мя рэн не» яму пры сво і лі 
зван не лаў рэ а та рэ гі я наль на га кон кур су 
«Кні га го да — 2013» у на мі на цыі «Леп-
шая па тры я тыч ная кні га». Мно гія свае 
вер шы ён пры свя чае гіс та рыч най ра дзі-
ме і зем ля кам.

Ду ша не от рыв на от Минска…
Кореличи… В не бе ме жа…
Скреп лен ная кров ным единством, 
Парит над Отчизной ду ша.
 

(В сибирском за межье)

Да вед ка 
З Цю мен скай воб лас цю Бе ла русь мае вя лі кі та ва ра зва рот: у 2013 го дзе 

ён склаў больш за 6 міль яр даў до ла раў. Акра мя ганд лё ва-эка на міч ных су вя-
зяў, на ла джа на і гу ма ні тар нае су пра цоў ніц тва. З бе ла рус кі мі ўні вер сі тэ та мі 
су пра цоў ні ча юць Цю мен скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт, Цю мен скі дзяр жаў ны наф-
та га за вы ўні вер сі тэт, Цю мен ская дзяр жаў ная ака дэ мія куль ту ры, Цю мен скі 
дзяр жаў ны ар хі тэк тур на-бу даў ні чы ўні вер сі тэт. Га на ро вым кон су лам так са ма 
пра во дзіц ца пра ца па на ладж ван ні па бра цім скіх су вя зяў па між га ра да мі Цю-
мен скай воб лас ці і га ра да мі Бе ла ру сі. Сён ня «сяб ру юць» Брэст і Цю мень, 
Ма гі лёў і Та больск, Клі ма ві чы і За во да ўкоўск.

У Цю мен скай воб лас ці, за дзве з па ло вай ты ся чы кі ла мет раў ад Бе ла-
ру сі, на шу кра і ну ве да юць не толь кі як ганд лё ва га парт нё ра, але і як… 
да лё кую ра дзі му. Там, у ад да ле ных вёс ках, за ха ва ла ся бе ла рус кая мо ва 
яшчэ да рэ ва лю цый на га ўзо ру, рых ту юць на цы я наль ныя стра вы з буль-
бы і спя ва юць бе ла рус кія пес ні. Пра тое, як жы вуць на шы су ай чын ні кі ў 
Сі бі ры, ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» рас па вёў Ула дзі мір ШУГ ЛЯ, га на ро вы 
кон сул Бе ла ру сі ў Цю ме ні, стар шы ня Цю мен скай аб лас ной ар га ні за цыі 
«Са юз — ін тэ гра цыя брац кіх на ро даў».

Пра па но вы
з уся го све ту 

На га да ем, што ўжо на пра-
ця гу 8 га доў біз нес-са ю зы і 
аса цы я цыі, якія ўва хо дзяць у 
Рэс пуб лі кан скую кан фе дэ ра-
цыю прад пры маль ніц тва (РКП), 
што год рых ту юць і пе ра да юць 
дзяр жаў ным ор га нам да ку мент 
пад наз вай «На цы я наль ная 
плат фор ма біз не су Бе ла ру сі» 
на бя гу чы год. Гэ та, на дум ку 
рас пра цоў шчы каў, комп лекс ныя 
пра па но вы бе ла рус кіх прад пры-
маль ні каў па па ляп шэн ні дзе ла-
во га клі ма ту кра і ны. Дык вось, 
пе ра пра ца ва ны ўжо 11 ра зоў 
пра ект раз ме шча ны на роз ных 
ін тэр нэт-рэ сур сах і жы ве ўлас-
ным жыц цём. Ула дзі мір Ка ра гін, 
стар шы ня Мінск ага ста ліч на га 
са ю за прад пры маль ні каў і пра-
ца даў цаў і кі раў нік РКП, прад-
стаў ля ю чы вы шэй зга да ны пра-
ект, за явіў, што ўжо па ча ло ся 
ак тыў нае аб мер ка ван не: «Хут ка 

рэ дак цый ная ка мі сія збя рэц ца 
зноў, каб у 12-ы раз пе ра пра-
ца ваць пра ект з улі кам пра па но-
ваў, якія па сту пяць. Мы ра за сла-
лі пра ект ва ўсе дзярж ор га ны, 
усім мі ніст рам. У пра цу над ім 
больш ак тыў на ўклю чыў ся Са-
вет па прад пры маль ніц тве. Ця-
пер ёсць шы ро кая маг чы масць 
для кож на га ча ла ве ка з уся го 
све ту ўклю чыц ца ў ства рэн не 
плат фор мы. Мы атрым лі ва ем 
пра па но вы з Ра сіі, Аф ры кі, Кі-
тая і ін шых мяс цін».

Плат фор ма бу дзе 
пры мац ца на 3 га ды 

У пра ек це да ку мен та, па сло-
вах Ула дзі мі ра Ка ра гі на, зме-
шча ны не толь кі «пры ват ныя» 
пы тан ні: змен шы це нам па да ткі 
і да та го па доб нае. «Мы пра па-
ну ем цэ лую сіс тэ му, комп лекс 
ра шэн няў. Га лоў ным у плат фор-
ме з'яў ля ец ца на ша ма дэль Бе-
ла ру сі — якой мы яе ба чым. Без 
кан цэп цыі, ба чан ня, якой кра і-
на па він на быць праз дзя сят кі 
га доў, на ўрад ці ёсць сэнс пра-
па ноў ваць неш та для біз не су. 
Усё гэ та бу дзе раз гля дац ца, як 
«шкур ны ін та рэс».

Між ін шым, па ра лель на вя-
дзец ца пра ца па да сле да ван ні 
Ін дэк су дзе ла во га ап ты міз му. 
Пры мя чаль на, што ў ан ке це з'я-
ві лі ся два да дат ко выя пы тан ні: 

«Ці за да во ле ны вы ста нам дыя-
ло гу біз не су і ўла ды?» і «На за-
ві це тры асноў ныя праб ле мы 
бе ла рус ка га біз не су». «Мы 
атры ма ем кан крэт ныя ад ка зы 
кан крэт ных лю дзей. Гэ та вель-
мі важ на, каб не ка за лі, што 
га ла слоў на да ём ней кія ацэн-
кі», — пад крэс ліў кі раў нік Са-
ю за прад пры маль ні каў. Вы ні кі 
бу дуць 22 лю та га. Акра мя та го, 
на пры кан цы лю та га біз нес-су-
поль насць збі ра ец ца прад ста-
віць спе цы яль ны ана лі тыч ны 
дак лад аб ста не прад пры маль-
ніц тва ў Бе ла ру сі і ў све це. «Ён 
бу дзе прад стаў ле ны Прэ зі дэн-
ту. По тым гэ ты дак лад ста не 
склад ні кам плат фор мы», — па-
ве да міў Ула дзі мір Ка ра гін. Ён 
жа звяр нуў ува гу на тое, што, 
на пэў на, «гэ та апош няя га да вая 
плат фор ма. Хут чэй за ўсё, да-
лей мы пя рой дзем да та го, што 
яна бу дзе пры мац ца на 3 га ды. 
А пы тан ні ся рэд не тэр мі но вай і 
ка рот ка тэр мі но вай перс пек ты-
вы бу дзем аб наў ляць што год».

Лі цэн зіі для ганд лю?
Га во ра чы пра плат фор му, 

стар шы ня ГА «МССПіП», за кра-
нуў і ін шыя пы тан ні. На прык лад, 
ён рас ка заў аб тым, што з'я ві-
лі ся ах вот ныя зра біць больш 
жорст кі мі па рад кі ў га лі не ганд-
лю. Маў ляў, у Мі ніс тэр ства эка-
но мі кі па сту пі ла пра па но ва аб 

увя дзен ні лі цэн зіі і на роз ніч ны, і 
на ап то вы ган даль. «Мы су праць 
увя дзен ня лі цэн зій, — за явіў 
Ула дзі мір Ка ра гін. — Але мы за 
па ра дак. І пра па ну ем ства раць 
ганд лё выя аса цы я цыі. Ды і па 
ад ным ганд ля ры не вы жы вуць. 
Не аб ход на аб' яд ноў вац ца і для 
за куп кі та ва раў, на прык лад». 
Той жа дум кі пры трым лі ва ец-
ца і Вік тар Мар ге лаў, пер шы 
ві цэ-стар шы ня Мінск ага ста ліч-
на га са ю за прад пры маль ні каў 
і пра ца даў цаў: «Лепш увес ці 
са ма рэ гу ля ван не ў ганд лі. Мо-
гуць быць ство ра ны мяс цо выя і 
на ват ра ён ныя аса цы я цыі, якія 
бу дуць са чыць за па рад кам». 
Ад нак не па кой біз нес-су поль-
нас ці не мае пад стаў. Як па ве-
да мі лі «Звяз дзе» ў прэс-служ бе 
Мі нэ ка но мі кі, пы тан не аб вяр-
тан ні да лі цэн за ван ня ап то ва га 
і роз ніч на га ганд лю, якое бы-
ло ад ме не на ў 2010 го дзе, не 
раз гля да ец ца. «Мі нэ ка но мі кі 
не зай ма ец ца рас пра цоў кай 
або раз гля дам пра ек та яко-
га-не будзь нар ма тыў на га ак та, 
які пра ду гледж вае вяр тан не да 
лі цэн за ван ня ганд лю. У мі ніс-
тэр ства, у прын цы пе, па сту пае 
шмат пра па ноў па роз ных пы-
тан нях, ад нак у нас ёсць свая 
па зі цыя, і пра па но ва не азна чае, 
што згод на з ёю бу дзе пры ня-
та пэў нае ра шэн не», — за яві лі 
у прэс-служ бе ве дам ства. Там 

звяр ну лі ўва гу і на тое, што сам 
факт ін фар ма ван ня біз нес-су-
поль нас ці пра та кія пра па но вы 
з'яў ля ец ца вы ні кам прак тыч на га 
дзе ян ня Ды рэк ты вы № 4. Ула ды 
за ці каў ле ны ў пад трым цы біз не-
су, а не ў яго «за душ ван ні».

Іпэш ні кам да дуць 
най мі таў?

Ула дзі мір Ка ра гін па ве да міў 
і яшчэ ад ну пры ем ную на ві ну. 
Па яго сло вах, ця пер зноў па-
чы нае ак тыў на аб мяр коў вац-
ца пы тан не пра да стаў лен ня 
пра ва ін ды ві ду аль ным прад-
пры маль ні кам мець на ём ных 
ра бот ні каў. «У дзярж ор га нах 
на ват аб мяр коў ва ец ца пра ект, 
па якім бу дуць пра да стаў ляць 
пяць ра бот ні каў прад пры маль-
ні кам у сфе ры вы твор час ці, да 
трох — у сфе ры ганд лю і гэ так 
да лей. Але ўмо ва для та ко га 
пра ва — пе ра ход на агуль ную 
сіс тэ му па дат ка аб кла дан ня».

Скла да ная сі ту а цыя 
з даў га мі 

Ад на з важ ных праб лем бе-
ла рус ка га біз не су — за цяг ван не 
дзярж прад пры ем ства мі тэр мі-
наў раз лі ку з ім за ака за ныя 
па слу гі. Па сло вах Ула дзі мі ра 
Ка ра гі на, сён ня мно гія дзярж-

прад пры ем ствы ма юць даў гі пе-

рад пры ват ным біз не сам. Гэ ты 
факт на ват пры му сіў прад пры-

маль ні каў за ду мац ца, ці вар та 

зма гац ца за дзярж за ка зы. «Ра-

ней мы ка за лі: дай це, маў ляў, 
пры ват на му біз не су 10% ад 

дзярж за ка заў. Але сён ня ўдзел 

у дзярж за ка зе — гэ та свай го 

ро ду па ка ран не для біз не су», — 
ад зна чыў кі раў нік РКП. Чле-

ны біз нес-са юзаў скар дзяц ца 

на тое, што ча каць апла ты ад 

дзярж прад пры ем стваў пры хо-
дзіц ца ме ся ца мі, а то і га да мі. 

Не да па ма га юць спра віц ца з 

даў жні ка мі на ват су до выя ра-
шэн ні, якія прос та не вы кон ва-

юц ца. «Пра што мо жа іс ці га вор-

ка, ка лі, па звест ках Мі нюс та, 

на кож на га су до ва га вы ка наў цу 

пры па дае ка ля 600 спраў?» — 
здзіў ля юц ца прад пры маль ні кі… 

У той жа час Ула дзі мір Ка ра гін 

ад зна чыў, што пэў ныя зру хі ў 

вы ра шэн ні праб ле мы ёсць: на-

прык лад, тра цей скія су ды, якія 

бы ва юць эфек тыў най фор май 

вы ра шэн ня гас па дар чых спрэ-

чак. «Ад нак ма ла вый граць 
спрэч ку — трэ ба, каб та бе яшчэ 

і вяр ну лі гро шы», — ка жа кі раў-

нік РКП.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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У ка бі нет зна ё май 
стар шы ні сель са ве та 
прый шла жан чы на… 
Да Свят ла ны Мі ка ла-

еў ны, як і да мно гіх ін шых яе ка лег, 
лю дзі пры хо дзяць з роз ны мі пы тан ня мі, 
у тым лі ку ся мей ны мі. Най больш, ка лі 
ў сям'і не па ра дак: жан чы ны скар дзяц-
ца, про сяць да па мо гі аль бо па ра ды, 
ка лі муж п'е ці пра яў ляе агрэ сію. На 
жаль, зда ра ец ца та кое, што муж чы-
ны шу ка юць упра вы на жо нак-п'я ніц, 
якія за бы ва юц ца пра дзя цей… А тут 
(стар шы ня вель мі здзі ві ла ся) прый-
шла жон ка, якая мае, на пер шы по-
гляд, узор ную сям'ю. Яны пры еха лі ў 
аг ра га ра док га доў дзе сяць та му. Спе-
цы я ліс там-ма ла да жо нам вы дзе лі лі дом 
ад гас па дар кі. Тут на ра дзі ла ся да чуш-
ка, пай шла ў са док, за тым — у пер шы 
клас. Абое пра цу юць, на ра бо це ні я кіх 
на ра кан няў не ма юць.

А па ча ла на вед валь ні ца з та го, што 
тут у яе ня ма ні сва я коў, ні бліз кіх сяб-
роў, з кім мож на бы ло б па дзя ліц ца 
на ба ле лым, па ра іц ца. Жыц цё сваё 
яна даў но лі чыць не вы нос ным з-за… 
не звы чай най сквап нас ці му жа. Яго імк-
нен не да эка но міі ста ла ма ні я каль най 

ідэ яй. Гра шы ма ён рас па ра джа ец ца 
аса біс та, за бі рае іх да ка пей кі. На ўсе 
па куп кі спі сы скла да юц ца за га дзя. У 
спіс ува хо дзяць са мыя не аб ход ныя 
пра дук ты. Мы ла, мый ныя срод кі, эле-
мен тар ная кас ме ты ка вы да юц ца, ні бы 
ў вой ску, на за да дзе ны ад рэ зак ча-
су. Неш та з адзен ня куп ля ец ца рэд ка, 
па трэ ба ў но вай рэ чы вы зна ча ец ца 
толь кі гас па да ром. Да хо дзіць да аб-
сур ду, — рас каз ва ла жан чы на, у са док 
дзі ця ці ўвесь час па трэб ны то аль бо-
мы, то фар бы, алоў кі, фла мас та ры. 
Усё гэ та на бы ва ец ца з са праўд ны мі 
скан да ла мі.

— Як со рам на мне бы ло, — ужо не 
ўтой ва ла слёз ма ла дая ма ці, — што 
мая дзяў чын ка, ад на ў гру пе, заў сё ды 
ха дзі ла ў за цы ра ва ных кал го тах. Тут 
жа вёс ка, усе ад но ад на го ве да юць. І 
не раз чу ла, за бі ра ю чы ма лую з сад ка, 
як па смей ва лі ся ў наш бок ін шыя ма-
ла дзі цы, што ні дзе не пра цу юць, але 
да зва ля юць са бе нар маль на апра наць 
сва іх дзя цей. Пра ся бе ўжо га ва рыць 
не да во дзіц ца. Як агід на бы вае ся дзець 
за ра бо чым ста лом у кан то ры і ўвесь 
час ду маць, каб не за ўва жы лі дзі ра выя 
кал го ты.

На ўсе яе спро бы па га ва рыць з му-
жам, ён, як сця на, тры маў ся сва ёй па зі-
цыі: трэ ба ад клад ваць гро шы на «чор-
ны» дзень, ці ма ла, што ў жыц ці мо жа 
зда рыц ца, ня ма ча го «сме ціць» гра шы-
ма, стро іць з ся бе ней кіх ба га це яў. Яна 
чы та ла кніж кі па псі ха ло гіі, спра ба ва ла 
знай сці пры чы ны та кіх па во дзін у яго 
дзя цін стве, сям'і. Але ні чо га не зна хо-
дзі ла: сям'я як сям'я.

Ця пер жа яна пра сі ла ней кай па-
ра ды, а стар шы ня сель са ве та прос та 
раз гу бі ла ся. Му жа гэ тай жан чы ны яна 
ве да ла як доб ра га спе цы я ліс та сель-
гас прад пры ем ства. Кан ды да ту ра яго 
ўвесь час фі гу ра ва ла ў рэ зер ве кад раў 
на кі раў ні коў. Ні чо га дрэн на га не маг лі 
ска заць пра ча ла ве ка су се дзі аль бо 
зна ё мыя.

Гле дзя чы на сваю су раз моў ні цу, 
стар шы ня ад ра зу ж ус пом ні ла, што 
тая заў сё ды ху цень ка пра хо дзі ла мі ма, 
на ха ду ві та ла ся, зда ва ла ся не лю дзі-
май. Аказ ва ец ца, яна веч на са ро ме-
ла ся сва ёй па но ша най воп рат кі, сва ёй 
пры чос кі, што га да мі не ве да ла цы-
руль ні. Яшчэ ма ла дая жан чы на рас ка-
за ла Свят ла не Мі ка ла еў не, што ехаць 
ёй ня ма ку ды. Ма ці даў но па мер ла, у 

баць кі но вая сям'я. Са ма га ра джан ка, 
вый шла за муж праз тры га ды пас ля 
ўні вер сі тэ та і спа дзя ва ла ся тут, у вёс-
цы, на ла дзіць сваё жыц цё. Але яно, 
гэ та жыц цё, пе ра тва ры ла ся ў су цэль-
нае вы пра ба ван не. Спа чат ку цяр пе ла, 
ду ма ла, яго стаў лен не да гэ тай не ве-
ра год най эка но міі пе ра ме ніц ца. Тым 
больш, што зар пла та і ў яго, і ў яе па-
кры се ўзрас тае. Але ні чо га не па ляп-
ша ец ца. Ён ні бы ней кае не зра зу ме лае 
за да валь нен не атрым лі вае ад гэ тай 
сва ёй сквап нас ці.

Та ды стар шы ня сель са ве та, якая 
пра ца ва ла на па са дзе пер шы год, ні чо-
га ёй не па ра і ла. Язык не па вяр нуў ся 
ска заць: «Кі дай яго — і ўся спра ва». Ён 
жа не п'я ні ца, не лай дак, ад вы ха ван-
ня дзі ця ці не ўхі ля ец ца. Так і пай шла 
гэ тая жан чы на з ад ной ёй вя до маю 
бя дой.

…У тым аг ра га рад ку да вя ло ся 
быць у ка ман дзі роў цы праз тры га ды. 
Пер шае, пра што я спы та ла ў стар-
шы ні сель са ве та, — як ця пер жы ве 
Іры на.

— Вы пом ні це на ват яе імя? — здзі-
ві ла ся ўжо во пыт ная кі раў ні ца. — Па-
кі ну ла Іра свай го скна ру. Пай шла да 

ды рэк та ра гас па дар кі, па пра сі ла даць 
хоць якую жылп ло шчу. Ёй вы дзе лі лі 
не вя ліч кую ква тэ ру ў ста рым до ме. 
За адзін ве чар са бра ла рэ чы, за бра ла 
дзі ця і сыш ла. Ця пер яе прос та не па-
знаць, рас квіт не ла жан чы на. Апра ну-
ла ся, за са бой со чыць — хлоп цы ма ла-
дыя за гля да юц ца. Пра цуе. А праз два 
га ды ў свой дом вяр ну ла ся, бо бы лы 
муж з'е хаў у ін шы ра ён…

А я дур ні ца бы ла, ба я ла ся ска заць 
ёй: «Бя жы як ма га да лей». Ча мусь ці 
ду ма ла, што за да ча стар шы ні сель са-
ве та — да па ма гаць лю дзям лю бой ца-
ной за ха ваць сям'ю. А ка лі гэ та не маг-
чы ма? Прос та ра ней ні ко лі не су ты ка-
ла ся з па доб ны мі праб ле ма мі. Ця пер 
ста ла звяр таць ува гу. То ў га зе це тра-
піц ца неш та, то па тэ ле ві за ры ўба чу, 
як ма ла дыя жон кі ба га це яў бя лу га мі 
ра вуць: муж тры мае ў «за ла той клет-
цы», а на аса біс тыя рас хо ды вы дзя ляе 
па ка пей цы. Ду маць трэ ба ра ней, пры-
гля дац ца больш уваж лі ва да ча ла ве ка. 
А што ра біць, ка лі з та бой та кое?.. Усё 
ж ад каз трэ ба шу каць са мо му, як гэ та 
зра бі ла Іры на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Эка но мі ка: ад пры ват на га да агуль на га Эка но мі ка: ад пры ват на га да агуль на га   ��

БІЗ НЕС ЖА ДАЕ РАЗ ВІЦ ЦЯ, 
УЛА ДЫ ПАД ТРЫМ ЛІ ВА ЮЦЬ... 

АД НАК ЧА МУ ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КІ БОЛЬШ НЕ ІМК НУЦ ЦА АТРЫМ ЛІ ВАЦЬ ДЗЯРЖ ЗА КА ЗЫ?

«Бе ла русь бу ду чы ні — гэ-
та кра і на з раз ві тай фі нан-
са вай сіс тэ май, су час ны-
мі пла цеж ны мі сіс тэ ма мі, 
ста біль ны мі цэ на мі, ад кры-
тай кан ку рэн цы яй бан каў, 
стра ха вых кам па ній, пен-
сій ных, ін вес ты цый ных, 
вен чур ных і ін шых фон даў, 
ганд лё вых се так і дроб най 
роз ні цы», — га во рыц ца ва 
ўсту пе да «На цы я наль най 
плат фор мы біз не су Бе ла-
ру сі — 2014». Да яе прэ-
зен та цыі на ХV Асамб леі 
дзе ла вых ко лаў за ста ло-
ся ка ля ме ся ца. Ця пер жа 
вы шэй на зва ны пра ект вы-
стаў ле ны на агуль нае аб-
мер ка ван не, і кож ны мо жа 
ўнес ці свае за ўва гі.

Не фар мат Не фар мат   ��

ШТО РА БІЦЬ? УЦЯ КАЦЬ ЯК МА ГА ДА ЛЕЙ 

ПАД АТКО ВЫХ «УХІ ЛІС ТАЎ»
ЗЛА ВІ ЛІ ЗА РУ КУ 

Дэ парт амен там фі нан са вых рас сле да ван няў Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю спы не на дзей насць ад на го з «клі-
ен таў» зла чын най гру пы, якая, вы ка рыс тоў ва ю чы рэ кві зі-
ты пад кант роль ных ёй іл жэ прад пры маль ніц кіх струк тур, 
да па ма га ла ўхі ляц ца ад вы пла ты па дат каў суб' ек там гас-
па да ран ня рэ аль на га сек та ра эка но мі кі.

Бы ло вы яў ле на, што ды рэк тар ка мер цый най ар га ні за цыі, якая 
зай ма ец ца ап то вым ганд лем кам п'ю тар най тэх ні кай і кам плек ту-
ю чы мі, у 2012 го дзе і ў пер шым паў год дзі ле тась за нёс за га дзя 
лжы выя звест кі ў пад атко выя дэк ла ра цыі, ка лі ў бух гал тэ рыі вы-
ка рыс тоў ва лі ся фік тыў ныя да ку мен ты лжэ струк ту ры. А ў вы ні ку 
прад пры ем ства не да пла ці ла ў бюд жэт па дат каў на су му больш 
за 700 млн руб лёў, па ве да міў рэ дак цыі на мес нік на чаль ні ка 
ад дзе ла Дэ парт амен та фі нан са вых рас сле да ван няў КДК Бе-
ла ру сі Юрый КАР ДЫ МОН.

За ўрон дзяр жа ве ў асаб лі ва буй ным па ме ры дэ парт амен там 
бы ла рас па ча та кры мі наль ная спра ва. За па доб ныя пад атко выя 
сва воль ствы «ўхі ліс там» па гра жае мак сі маль нае па ка ран не ў вы-
гля дзе па збаў лен ня во лі да ся мі га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці 
і з па збаў лен нем пра ва зай маць пэў ныя па са ды або зай мац ца 
пэў най дзей нас цю. За раз на ра хун ках прад пры ем ства «за бла-
кі ра ва на» больш за 600 млн руб лёў, акра мя та го, кан фіс ка ва на 
15 ты сяч до ла раў. Кі раў нік ка мер цый най струк ту ры за тры ма ны 
і зме шча ны ў іза ля тар.

Сяр гей КУР КАЧ.

УСЁ ГОР ШАЕ… ДЗЕ ЦЯМ?
Больш як 17,6 ты ся чы сло і каў пра тэр мі на ва на га дзі ця ча га 
хар ча ван ня на агуль ную су му ка ля 62,8 міль ё на руб лёў зна-
хо дзі лі ся ў Ві цеб ску на скла дзе пры ват на га прад пры ем-
ства. Су пра цоў ні кі ўпраў лен ня Дэ парт амен та фі нан са вых 
рас сле да ван няў Ка мі тэ та дзярж кант ро лю па Ві цеб скай 
воб лас ці знай шлі ня якас ны та вар і арыш та ва лі.

— На скла дзе бы лі сло і кі дзі ця ча га хар ча ван ня «Яб лык», 
«Яб лык і гру ша», «Морк ва і слі ва» і ін шыя — ганд лё вай мар кі 
«Ноў ка», вы твор час ці ві цеб ска га прад пры ем ства. Та вар за хоў-
ваў ся без да ку мен таў, якія па цвяр джа юць яго на быц цё. Так са ма 
вы свет лі ла ся, што гра ма дзя нін, улас нік сло і каў з хар ча ван нем, 
не з'яў ля ец ца аран да та рам склад ско га па мяш кан ня. Ні я кіх да-
моў ле нас цяў па за хоў ван ні та ва раў па між прад пры ем ствам, на 
скла дзе яко га зна хо дзіў ся та вар, і ім не бы ло. Апош ні пры цяг ну-
ты да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ва 
ўпраў лен ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ГЭ ТА БЫЎ НЕ СА ПРАЎД НЫ ПРА РАБ 
Су пра цоў ні кі ад дзе ла па ба раць бе з эка на міч ны мі зла чын-
ства мі Пер ша май ска га РУ УС ста лі цы за тры ма лі ад каз ную 
асо бу ад ной з бу даў ні чых ар га ні за цый, якая рас кра да ла 
бюд жэт ныя гра шо выя срод кі, вы дзе ле ныя на бу даў ніц тва 
аб' ек та.

— На пра ця гу го да пад піс ва лі ся фік тыў ныя ак ты вы ка на ных 
ра бот, у кі шэ ню ад каз ная асо ба за гэ ты час па кла ла больш за 
60 міль ё наў руб лёў, — рас па вя ла «Звяз дзе» прэс-афі цэр Пар ты-
зан ска га РУ УС г. Мін ска Свят ла на Бі лін ская. — Уся схе ма бы ла 
вель мі пра ду ма най: пра раб пры няў на ра бо ту гра ма дзя ні на, яко му 
спраў на пла ціў ся за ро бак. Пас ля зваль нен ня ра бот ні ка гро шы па-
ра ней ша му на ліч ва лі ся на карт ку, быц цам за вы ка на ныя аб' ёмы 
на бу даў ні чым аб' ек це. Толь кі ні сам ко ліш ні ра бот нік, ні за каз чык 
бу даў ні чых ра бот пра тыя на лі чэн ні ні чо га не па да зра ва лі. Пры-
чым у апе ра тыў ні каў ёсць пад ста вы мер ка ваць, што гэ ты эпі зод 
з рас кра дан нем гро шай — не адзі ны вы па дак зло ўжы ван ня служ-
бо вым ста но ві шчам прад пры маль на га пра ра ба. Зла мыс нік ужо 
пры знаў сваю ві ну і па кры вае на не се ную шко ду.

ЛЕДЗЬ НЕ «ПРЫ ВА ТЫ ЗА ВА ЛІ» 30 ТОН 
ЧЫ ГУ НУ 

З Мінск ага трак тар на га за во да спра ба ва лі скрас ці 30 тон 
ме та лу агуль ным кош там 137 міль ё наў руб лёў.

— Зла чын ную схе му рас пра ца ваў 52-га до вы элект ра ман цёр 
прад пры ем ства. Згод на з ёй, кі роў ца ад на го з цэ хаў па ві нен быў 
вы вез ці на гле джа ны да кра дзя жу чы гун за тэ ры то рыю за во да. 
Да па мо гу ў гэ тым яму аказ ваў узя ты «ў до лю» ахоў нік, што 
пра во дзіў до гляд гру зу. У вы ні ку, пад ма нуў шы кра наў шчы ка, 
кры мі наль нае трыа за гру зі ла гру за вік ме та лам і бес пе ра шкод на 
па кі ну ла тэ ры то рыю за во да, — па ве да мі ла прэс-сак ра тар Пар ты-
зан ска га РУ УС г. Мін ска Ган на Чыж-Лі таш.

Па куль пла на ва лі ся по шу кі па тэн цы яль на га па куп ні ка, скра-
дзе ны груз вы ра ша на бы ло ча со ва скла дзі ра ваць у ляс ным ма-
сі ве па блі зу Ка ло дзі шчаў. Але як толь кі ма шы на пры бы ла на 
мес ца, зла мыс ні каў за тры ма лі су пра цоў ні кі ад дзе ла па ба раць-
бе з эка на міч ны мі зла чын ства мі Пар ты зан ска га РУ УС ста лі цы. 
Агуль ны кошт вы ве зе на га чы гу ну склаў 137 міль ё наў руб лёў. 
Ра шэн нем су да кож ны з муж чын быў пры га во ра ны да ча ты рох 
га доў па збаў лен ня во лі з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці, з ад тэр мі ноў-
кай па ка ран ня на тры га ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ГІПС ЯК АЛІ БІ 
Шэ раг кра дзя жоў быў здзейс не ны ў Ка лін ка ві чах, па чы на-
ю чы з ся рэ дзі ны ле та мі ну ла га го да. Не вя до мы зла чын ца 
ў ква тэ рах і пры ват ных да мах за бі раў гро шы і юве лір ныя 
ўпры га жэн ні. Су пра цоў ні кі мі лі цыі пра во дзі лі кар пат лі-
вую ра бо ту па гэ тых спра вах і толь кі сё ле та вый шлі на 
след. Пры гэ тым знач ную да па мо гу ў рас крыц ці ака за лі 
гра ма дзя не, у пры ват ных да мах якіх уста ля ва ны сіс тэ мы 
ві дэа на зі ран ня, ад зна чыў пер шы на мес нік на чаль ні ка УУС 
Го мель ска га абл вы кан ка ма Сяр гей Дзям коў скі.

Зло дзе ем ака заў ся 34-га до вы жы хар рай цэнт ра, які быў ра-
ней асу джа ны за кра дзя жы. Пас ля вы зва лен ня ён хут ка ўс пом ніў 
ста рое «ра мяст во» і пад по кры вам но чы вы хо дзіў «на спра ву». 
Пра бі раў ся ў пры ват ныя да мы, вы стаў ляў шы бы. Па куль гас-
па да ры спа лі ў су сед нім па коі, шу каў гро шы, бан каў скія карт кі, 
каш тоў нас ці. Да рэ чы, з бан каў скіх ра хун каў па не ка то рых карт-
ках гро шы бы лі зня ты толь кі та му, што… на іх бы лі на дра па ны 
пін-ко ды!

Не каль кі ра зоў да гэ та га гра ма дзя ні на пры хо дзі лі су пра цоў ні кі 
мі лі цыі. Ад нак ён су стра каў іх… з гіп сам на на зе, та му па да зрэн ні 
зні ка лі. Як паз ней вы свет лі ла ся, пас ля чар го ва га «на бе гу» зло-
дзей вяр таў ся да до му і на клад ваў са бе на на гу «му ляж» гіп су ў 
якас ці «алі бі».

Пас ля та го, як бы лі са бра ны не аб верж ныя до ка зы да чы нен-
ня хіт ра га зло дзея да здзяйс нен ня кра дзя жоў, яго за тры ма лі па 
мес цы жы хар ства. За раз су пра цоў ні кі СК пра вод зяць комп лекс 
ме ра пры ем стваў, каб ўста на віць усе эпі зо ды су праць праў най 
дзей нас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ВЫ ЦЯГ НУЎ МА БІЛЬ НІК НА ВА ЧАХ 
У МІ ЛІ ЦЫ Я НЕ РАЎ 

У ста лі цы ма ла ды ча ла век вы ра шыў аба крас ці не цвя ро за-
га муж чы ну. Як вы свет лі ла ся, на ва чах у АМА Паў цаў…

Уве ча ры адзін з на ра даў АМАП ГУ УС нёс служ бу па ахо ве гра-
мад ска га па рад ку на два ро вых тэ ры то ры ях ву лі цы Пры тыц ка га. 
Мі лі цы я не ры звяр ну лі ўва гу на ча ла ве ка на пад піт ку, які пры сеў 
на лаў ку. Толь кі са бра лі ся па ды сці да яго, як да та го пад сеў яшчэ 
ней кі ма ла ды ча ла век. Су пра цоў ні кі вы ра шы лі па на зі раць за 
раз віц цём сі ту а цыі.

Пад сеў шы, гра ма дзя нін пра неш та спы таў у су се да, по тым 
не каль кі ра зоў па хло паў та го па кі шэ нях, за тым пад ня ўся і са браў-
ся зы хо дзіць. Тут мі лі цы я не ры і па ды шлі да лаў кі і пра па на ва лі 
не цвя ро за му ча ла ве ку пра ве рыць, ці не пра па лі ў та го якія рэ чы. 
Вы свет лі ла ся, што знік тэ ле фон. Абод вум гра ма дзя нам бы ло пра-
па на ва ла прай сці ў блі жэй шы апор ны пункт. Па да ро зе мі лі цы я-
не ры ска за лі, што мож на па тэ ле фа на ваць на ну мар пра паў ша га 
ма біль ні ка… Гэ тыя сло вы пры му сі лі хлоп ца за нер ва вац ца, і ён 
стаў на стой лі ва пра сіць у су вя зі з тэр мі но вай спра вай ад пус ціць 
яго. Яму пра па на ва лі пра вес ці агляд воп рат кі. Ма біль ны тэ ле фон 
зна хо дзіў ся ў ба ка вой кі шэ ні курт кі. Праў да, зла дзюж ка і на гэ ты 
раз па спра ба ваў вы кру ціц ца: маў ляў, апа рат у па цяр пе ла га ўзяў 
вы ключ на для та го, каб не згу біў ся.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


