
14 верасня 2013 г. АБ’ЕКТЫЎ 5

Во чы. Па гля дзі це ў яго во чы: яны пра гнуць 
вый гры шу. Яны не за ўва жа юць, якую па лі-
ку ку пю ру з'я дае пры ём нік іг раль на га ста-
ла, — дум кі толь кі пра тое, што вось-вось 
па він на па шчас ціць. Але ру лет ка сён ня так 
прос та «не зда ец ца». Пас ля «смер ці» ка ля 
300 ты сяч уда ча пра міль гвае по бач. Вый-
грыш — 500 ты сяч. З пе ра мож ным вы гля-
дам муж чы на за бі рае гро шы і ідзе... Не, не 
да до му. Да гуль нё вых аў та ма таў. Пас ля 
ванд роў кі амаль па ўсіх «ад на ру кіх» гу лец 
не ку ды зні кае. А я на зі раю да лей...

За ба ра ні са бе сам
Я па мя таю, як год та му прад стаў ні кі іг раль-

на га біз не су збі ра лі жур на ліс таў на прэс-кан фе-
рэн цыю. Рас па вя лі пра тое, што яны зай ма юц ца 
та кім жа біз не сам, як і ас тат нія — прос та пра па-
ну юць лю дзям маг чы масць ад па чын ку, за ба вы. 
Асаб лі вы на ціск быў зроб ле ны на тое, што ця пер 
кож ны аза ртны гу лец, ка лі сам па жа дае, мо жа 
на пі саць спе цы яль ную за яву ў лю бым ка зі но ці 
клу бе з аў та ма та мі, каб яго не пус ка лі ў та кія 
ўста но вы. Яго паш парт ныя звест кі трап ля юць у 
спе цы яль ную ба зу — адзі ную для ўсіх іг раль ных 
уста ноў па ўсёй Бе ла ру сі. Гэ тым іг раль ныя біз-
нес ме ны да каз ва лі сваю са цы яль ную ад каз насць. 
«Ідэя, вя до ма, не бла гая, але ж хто сам ся бе па-
го дзіц ца аб мя жоў ваць?», — па ду маў я та ды. Час 
ішоў, і па ста ян на з'яў ля ла ся ін фар ма цыя аб тым, 
што на пі са лі па доб ную за яву столь кі ча ла век, 
по тым — столь кі. Спра ца ва ла? Мо жа быць. Каб 
пра ве рыць гэ та, я пай шоў у іг раль ны клуб сам.

Та кіх не бя руць 
у круп'е

Шчы ра ка жу чы, спа чат ку ду маў, што па спра бую 
яшчэ прай сці ад бор на пра цу круп'е, каб па гля-
дзець, хто па трэ бен для пра цы ў ка зі но. Але не скла-
ла ся. У ад ным мес цы ўжо скон чы лі на бор, у дру гім 
па трэб ны бы лі толь кі дзяў ча ты, а хлоп цаў ужо ха-
па ла. У трэ цім ад ка за лі так, што іс ці не ха це ла ся. 
Хоць за роб кі і пры ваб лі ва лі: час цей за ўсё — ад 4 
да 8 міль ё наў. Яшчэ больш на тхня лі змес ты аб' яў: 
на ват пад час на ву чан ня вы плач ва ец ца сты пен дыя 
(3 міль ё ны 600 ты сяч), а пас ля ўлад ка ван ня на пра-
цу га ран ту ец ца «ста біль ная за ра бот ная пла та, су ма 
якой пе ра ліч ва ец ца на карт ку два ра зы на ме сяц, + 
ча я выя». Не тое, каб я быў за нуд ным, але год та му, 
ка лі па мяць не пад во дзіць, пас ля той са май прэс-
кан фе рэн цыі па ча лі ў СМІ з'яў ляц ца тэкс ты пра 
тое, чым жы вуць на шы ка зі но і ці лёг кі гэ та біз нес, 
кштал ту «адзін дзень з гас па да ром ка зі но». І вось 
та ды ак тыў на пра соў ва ла ся дум ка, што тры маць 
іг раль ную ўста но ву ледзь не страт на — адзін дзень 

вый грае ка зі но, а ў дру гі мо жа амаль да банк руц тва 
да хо дзіць. Та ды ад куль «ста біль ная» зар пла та?

Прай граў 8 міль ё наў 
і шчас лі вы

Пас ля ня ўда чы з пер шым пла нам стаў рых та-
вац ца да ві зі ту ў які-не будзь клуб гуль нё вых аў та-
ма таў пад вы гля дам гуль ца. Спа чат ку вы ра шыў 
па гля дзець, што пі шуць пра клу бы тыя, хто час та 
ту ды хо дзіць. Ся род шмат лі кіх аб мер ка ван няў у 
ін тэр нэ це трап ля лі ся вель мі ці ка выя дум кі.

«Ка зі но я аба жаю. Гуль нё выя ж аў та ма ты 
— дзір ка яшчэ тая. Усё як у жыц ці. Сён ня ты 
вый гра еш, а заўт ра не. Пры чым ня ма ні я кай 
сіс тэ мы ўво гу ле. Ру лет ку не асаб лі ва люб лю, а 
вось кар ты...»

«Ці вы гад ная гэ та спра ва? Ка лі вый грыш 
скла дае 90%, то 10% заў сё ды ідзе ўла даль ні ку. 
Гуль ня з ад моў ным ма тэ ма тыч ным ча кан нем на 
дыс тан цыі заў сё ды дае пры бы так. Усе гуль ні ў 
ка зі но — з ад моў ным ма тэ ма тыч ным ча кан нем, 
та му не вар та хва ля вац ца на конт да хо даў».

Пас ля не каль кіх ста ро нак па доб ных за пі саў 
ста ла сум на. Але на ін шым сай це, дзя ку ю чы та му, 
што за ха ва лі ся за пі сы за апош ні год, я змог па раў-
наць сі ту а цыю ця пер і год та му і за ўва жыць не ка-

то рыя ці ка выя тэн дэн цыі. Рэч у тым, што, ска жам, 
у лі пе ні—ве рас ні 2012 го да мож на су стрэць за пі сы 
кштал ту: «Са мая клас ная ўста но ва! Ды ў Мін ску 
асаб лі ва і вы ба ру ня ма. І ска жу: буй ныя вый гры-
шы бы лі толь кі ў вас. Пос пе хаў вам!» ці «За ла 
ў... ру ліць! Ве лі чэз ная пло шча, апа ра ты ад да юць 
да стат ко ва клас на... Ад ным сло вам, гу ляй це і вый-
гра вай це!». І су стрэ чу з «Не на ві джу вас усіх і ва шу 
сет ку! Вы ўсім нар маль ным лю дзям жыц цё псу е це, 
а му жы па тыд нях у вас пра па да юць і гро шы прай-
гра юць!» мож на бы ло лі чыць вы клю чэн нем. Праз 
год сі ту а цыя змя ні ла ся кар ды наль на. У асноў ным 
мож на ўба чыць та кое: «Клуб рэ аль на па пса ваў ся... 
Хоць і гу ляў у іх 3 га ды. Сэр віс дрэн ны, апа ра ты не 
гу ля юць... Квіт нее толь кі не пры кры тае клен чан не 
пер са на лу. Пай шоў ад іх у ін шыя клу бы — доб ра, 
што іх шмат...» ці «...Але пас ля Но ва га го да — як 
за кры ла. На род пе ра стаў ха дзіць (маг чы ма, мно гія 
на пі са лі за явы), апа ра ты не за ра джа юц ца, ад па-
вед на і не гу ля юць». Зна чыць, лю дзі і са праў ды 
ста лі менш ха дзіць. Але ж не ўсе па зба ві лі ся гэ тай 

хва ро бы: «Прый шоў з 8 міль ё на мі — пай шоў з ну-
лём. Ру лет ка ўво гу ле жорст кая! Пер са нал су пер. 
Ат мас фе ра доб рая, а вось апа ра ці кі не да юць...» 
Зра зу ме ла, што пер са нал бу дзе «су пер», ка лі ты 
там 8 міль ё наў па кі да еш.

Крок у цем ру
Ка лі шчы ра, то сам іс ці трош кі па бой ваў ся. 

Быў у мя не ад ной чы во пыт гуль ні ў ру лет ку. Але 
так, без гро шай, на ін та рэс. Да лі мне пэў ную 
коль касць фі шак — гу ляй. Я то вый гра ваў, то 
прай гра ваў. У вы ні ку прай граў усё. І сам ся бе 
зла віў на дум цы: «Гу ля лі б за раз па-са праўд на-
му, пай шоў бы і ку піў яшчэ фі шак, ка лі б гро шы 
за ста лі ся. І стаў бы ады гры вац ца...» Вось і ба-
яў ся, што ма гу рап там са рвац ца.

На раз вед ку вы ра шыў зай сці ўдзень. Не да-
лё ка ад пра цы знай шоў клуб, дзе за пра ша лі 
на вед ні каў не толь кі па-рус ку, але і па-бе ла-
рус ку. Зай ду, ду маю, па гля джу, што там ды як, 
па пы та ю ся на конт гэ тай шыль ды. Ка лі я ўвай-
шоў у за лу пас ля яр ка га со неч на га свят ла на 
ву лі цы, мне за ха це ла ся ад ра зу пры гнуц ца. Но гі 
са мі вя лі да крэс ла, каб пры сес ці, ад па чыць, 
бо цем ра на пруж ва ла. Гэ та доб рая аб ста ноў ка, 
па ду ма ла ся мне, для ўяў най аба ро не нас ці. Ча-
му зла чын цы час цей за ўсё ра бу юць уна чы? Бо 
ёсць ілю зія бес па ка ра нас ці. І тут тое ж са мае: 
зда ец ца, прый шоў, сеў за аў та мат, і ні хто ця бе не 
ба чыць, ні ко му да ця бе ня ма спра вы — гу ляй.

Ад мі ніст ра тар вель мі ўзра да ваў ся, ка лі ўба-
чыў но ва га клі ен та. Але вы раз яго тва ру змя ніў ся 
пас ля та го, як ён да ве даў ся, што я не ха чу гу ляць, 
што прый шоў як жур на ліст. Увесь ін та рэс да мя-
не ад ра зу знік. Пра бе ла рус ка моў ную шыль ду ён 
па ра іў па гу та рыць з ме не джа рам. Той так са ма 
не асаб лі ва ўзра да ваў ся май му з'яў лен ню. А на 
пы тан не «Як ра зу мець гэ ты над піс? Мо жа, гэ та 
стра тэ гія клу ба: пры ваб лі ваць бе ла рус ка моў-
ных гуль цоў?» муж чы на рас смя яў ся. За ра га-
та лі і дзяў ча ты-афі цы янт кі, якія ста я лі по бач. Я 
ад чуў ся бе не як ня ём ка, бо смя я лі ся, лі чы це, з 
мя не. Пас ля та го, як ро гат спы ніў ся, ме не джар 
за пы таў ся: «Ну што? Яшчэ які-не будзь ад каз 
па трэ бен?». Ды не, дзя куй. Я па чаў раз віт вац ца. 

«Мо жа, хо ча це згу ляць?» — ужо амаль у спі ну 
спы таў муж чы на. Але я вет лі ва ад мо віў ся.

Вый шаў зноў на сон ца. І па ду ма ла ся: ча му 
яны так ся бе па во дзі лі? Я іх чым-не будзь аб ра-
зіў, ці што? По тым сам са бе ад ка заў: яны так 
ро бяць, бо ім не па трэ бен імідж, рэ кла ма. Гу лец 
і сам іх зной дзе, асаб лі ва той, хто мае вя лі кую 
за леж насць ад гуль ні.

«Ну як? Сён ня дае?»
Муж чы на га доў 35-40, пра яко га я рас па вя даў 

на са мым па чат ку, сеў за стол, ка лі я ўжо па спеў 
трош ку прай граць і ду маў, ці па спра ба ваць яшчэ 
раз. Ахоў нік, які, да рэ чы, на са мрэч пра ве рыў на 
ўва хо дзе мой паш парт, увесь час не як дзіў на па-
гляд ваў на мя не. Я ба яў ся, ка лі не бу ду гу ляць, то 
мя не па про сяць ад сюль, вось і ра біў вы гляд, што 
на пру жа на ду маю, ку ды ста віць. З жы вым гуль цом 
ста ла ці ка вей, чым прос та з ма шы най. Тым больш 
што ён са праў ды па ста ян ны гу лец — на ват мае спе-
цы яль ную бо нус-карт ку. Але я зноў усё прай граў.

Пас ля та го, як спар тыў на апра ну ты муж чы на 
знік, я доў га ся дзеў і ба яў ся ад да ваць гэ та му 
не на ед на му ста лу яшчэ гро шы. Тут за пля чо 
мя не хтось ці за ча піў. «Ну што? Дае сён ня?», — 
ма ла ды хло пец пры клад на ма іх га доў (22-24) 
сеў по бач. Пярс цё нак на пра вай ру цэ па каз ваў, 
што ён, як і я, жа на ты. Я спа чат ку не зра зу меў 
яго. Але по тым ад ка заў: «Не асаб лі ва. Мне спа-
чат ку да ла трош ку вый граць, а пас ля за бра ла 
ўсё». — «Ты прос та, ві даць, ста віць не ўме еш», 
— кі нуў мне ма ла дзён і за пхнуў у пры ём нік 50 
ты сяч. Прай граў. Раз зла ваў ся. За пхнуў яшчэ 
столь кі ж. Прай граў і пай шоў шу каць шчас ця за 
гуль нё вы мі аў та ма та мі.

А я пай шоў да до му, бо жон ка ча кае...
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ,

фо та аў та ра.

— Ці доб рую «ка пей ку» атрым-
лі вае бюд жэт кра і ны ад гэ тых уста-
ноў?

— За пер шае паў год дзе сё ле та фак-
тыч нае па ступ лен не па да тку на іг раль-
ны біз нес скла ла 165,1 млрд руб лёў. 
Пла на выя па ступ лен ні па па да тку на 
іг раль ны біз нес на па ча так лі пе ня вы ка-
на ны ў цэ лым па рэс пуб лі цы на 104,4%. 
Тэмп рос ту па ступ лен няў па па да тку на 
іг раль ны біз нес у су па стаў ных цэ нах 
да ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га го да 
склаў 193,7%.

— Па да ткі заў сё ды пла цяц ца свое-
ча со ва?

—.Для суб' ек таў іг раль на га біз не су 
пра ду гле джа на да во лі сур' ёз ная ад каз-
насць за ня ўпла ту ці ня поў ную апла ту 
па дат каў. Та кія па ру шэн ні на пра ця гу 
двух ме ся цаў за пар пра ду гледж ва юць 
на ват спы нен не дзе ян ня спе цы яль ных 
да зво лаў (лі цэн зій). Та кія вы пад кі су-
стра ка юц ца да во лі рэд ка, але ўжо зда-
ра лі ся.

— Ці вы яў ля юц ца ва шы мі кант-
роль ны мі струк ту ра мі не за кон ныя 
схе мы іг раль на га біз не су, на прык-
лад, «шэ рыя» гуль ня выя аў та ма ты 
ці неш та ін шае?

— У на шай кра і не ўжо не пер шы 
год дзей ні чае рэ естр па доб на га аб-
ста ля ван ня. Гэ тае аб ста ля ван не ця пер 
мо жа вы ка рыс тоў вац ца толь кі пас ля 
яго ўклю чэн ня ў та кі дзяр жаў ны рэ-
естр. Гэ тую пра цэ ду ру сён ня ажыц цяў-
ляе Дзяр жаў ны ка мі тэт па стан дар ты-
за цыі і Бел ДІСС. Ад зна чу асоб на, што 
пас ля та го, як у нас па чаў дзей ні чаць 
гэ ты рэ естр, вы пад каў вы ка ры стан-
ня фаль сі фі ка ва на га аб ста ля ван ня 
не бы ло.

— Хто пе ра важ на зай ма ец ца іг-
раль най спра вай? Іс ну юць чут кі, што 
фі нан са ван не па доб ных струк тур 
мае «мас коў скую» пра піс ку...

— У нас не іс нуе ней кіх спе цы яль ных 
аб ме жа ван няў у той час цы, хто мо жа 
зай мац ца гэ тым біз не сам. Вы зна ча на 
га лоў нае па тра ба ван не аб тым, што 
па доб ную дзей насць па він ны ажыц-
цяў ляць юры дыч ныя асо бы Бе ла ру сі. 
А вось хто бу дзе ў скла дзе та кой ар га-
ні за цыі, для нас гэ та вя лі ка га зна чэн ня 
не мае. Іг раль ная ўста но ва мо жа быць 
ство ра на на ба зе пры ват на га ўні тар-
на га прад пры ем ства, дзе ёсць адзін ці 
не каль кі ўлас ні каў. У склад та кіх улас ні-
каў юры дыч най асо бы мо жа ўва хо дзіць 
гра ма дзя нін або юрыдычная а со ба Бе-
ла ру сі або ней кай ін шай дзяр жа вы.

— Ці атрым лі ва лі пад атко выя 
служ бы прэ тэн зіі ад мяс цо ва га на-

сель ніц тва або юра соб да дзей нас ці 
ар га ні за цый іг раль най на кі ра ва нас-
ці?

— Да нас па сту па лі зва ро ты і ад гра-
ма дзян, і ад юры дыч ных асоб. На прык-
лад, да та го ча су, як быў уве дзе ны ме-
ха нізм са ма аб ме жа ван ня на вед ван ня 
іг раль ных уста ноў, да нас звяр та лі ся 
лю дзі з пра па но вай увес ці на тэ ры то-
рыі та кіх аб' ек таў па тра ба ван не прад'-
яў ляць да ку мент, які па цвяр джае асо бу, 
пры ўва хо дзе ту ды. Та кая нор ма бы ла 
рэа лі за ва на. Ця пер на тэ ры то рыі іг раль-
ных уста ноў мо гуць зна хо дзіц ца толь кі 
фі зіч ныя асо бы ва ўзрос це пас ля 18 
га доў (і толь кі пас ля прад' яў лен ня да-
ку мен та, што па цвяр джае асо бу), не 
са ма аб ме жа ва ныя ў на ве дван ні іг раль-
ных уста ноў.

— На коль кі за па тра ба ва ным стаў 
та кі ме ха нізм са ма аб ме жа ван ня?

— Па ста не на 5 ве рас ня гэ та га го да 
бы ло за рэ гіст ра ва на 9 993 фі зіч ныя асо-
бы, якія доб ра ах вот на аб ме жа ва лі ся бе ад 
на ве дван ня іг раль ных уста ноў. Мі ні маль ны 
тэр мін та ко га са ма аб ме жа ван ня скла дае 6 
ме ся цаў, а мак сі маль ны — 3 га ды.

У рэс пуб лі цы па вы ні ках пер ша га 
паў год дзя сё ле та за рэ гіст ра ва на 10 930 
аб' ек таў па дат ка аб кла дан ня па дат кам 
на іг раль ны біз нес, што на 2696 адзі нак 
больш, чым на ад па вед ную да ту ле тась, 
у тым лі ку 189 іг раль ных ста лоў, 10547 
гуль нё вых аў та ма таў і 194 ка сы бук-
ме кер скіх кан тор. Гуль нё выя аў та ма ты 
скла да юць 96,5% ад агуль най коль кас ці 
аб' ек таў па дат ка аб кла дан ня, іг раль ныя 
ста лы — 1,7%, ка сы бук ме кер скіх кан-
тор — 1,8%.

Сяр гей КУР КАЧ.

Гу ляй ды не за гуль вай сяГу ляй ды не за гуль вай ся  ��

БЕ ЛА РУС КАЯ 
РУ ЛЕТ КА

Ад мі ніст ра тар вель мі ўзра да ваў ся, 
ка лі ўба чыў но ва га клі ен та. Але вы раз 
яго тва ру змя ніў ся пас ля та го, як ён 
да ве даў ся, што я не ха чу гу ляць, што 
прый шоў як жур на ліст.

Амаль 10 ты сяч 
аза ртных гуль цоў 

«за вя за лі ся»

НА ПА ЖАР
...У той дзень у шко лу спя ша лі ся.  

Адзі нац ца ці клас ні кі, каб атры маць 
пер шы ў жыц ці да ку мент аб ся рэд-
няй аду ка цыі; іх баць кі ды на стаў ні кі, 
каб па ра да вац ца за сва іх дзя цей і 
вуч няў. Бо вы пуск ны ж! На рэш це!

За вуч не прос та спя ша ла ся, 
яна... спаз ня ла ся. Та му ля це ла як на 
па жар. Свя точ ная чыр во ная су кен-
ка шчыль на аб ля га ла яе строй ную 
фі гу ру, вы со кія аб ца сі кі цо ка лі ўжо 
па мар му ро вых пліт ках у школь ным 
два ры. Яна амаль да бег ла!

У вес ты бю лі спа ха пі ла ся: уз га-
да ла, што ма біль нік у ма шы не за-
стаў ся! Зна чыць, трэ ба вяр нуц ца. 
Каб лац вей бы ло, каб хут чэй, каб 
ні што не за мі на ла, ад да ла дзя жур-
на му настаўніку сваю чыр во ную 
(пад ко лер су кен кі) су мач ку...

Той узяў яе, па тры маў у ру ках 
і, на пэў на ж, вы ра шыў, што гэ тая 
дам ская яр кая рэч яму яў на не па-
суе. Ха цеў па клас ці яе на крэс ла...

І тут на во чы яму тра піў... вог-
не ту шы цель, што чыр ван ню ад-
лі ваў у ку це.

План жар ту са спеў ім гнен на.
Праз хві лі ну ма ла дая за вуч 

(ужо з ма біль ні кам у ру цэ) зноў 
уля це ла ў вес ты бюль.

На ўва хо дзе на стаў нік фіз куль-
ту ры (па прось бе дзя жур на га) ад-
даў ёй су мач ку, але ж жан чы на на 
аў та пі ло це, як той ка заў, тар маз-
ну ла і ля са мо га дзя жур на га. Ён 
так са ма ёй штось па даў... За вуч 
сха пі ла і, у апош ні раз пра дум ва-
ю чы сваё вы ступ лен не пе рад пры-
сут ны мі ў ак та вай за ле, ма лан кай 
па не сла ся на дру гі па верх.

Па бе тон ных пры ступ ках лес-
ві цы гуч на цо ка лі яе аб ца сы. 
Школь ні кі, іх баць кі і гос ці — усе, 
хто прый шоў на вы пуск ны, гля-
дзе лі жан чы не ўслед і на сця ро жа-
на пры нюх ва лі ся: што за га рэ ла ся, 
дзе па жар? Ці не трэ ба так са ма 
бег чы — да па ма гаць ту шыць?..

Нех та ўсё ж спы ніў жан чы ну і 
пра гэ та спы таў.

Толь кі та ды яна ўба чы ла, што 
су мач ка яе ві сіць на пля чы, а ў ру-
ках яна ня се... вог не ту шы цель.

Ад куль ён узяў ся, сця мі ла 
толь кі по тым, ус пом ніў шы хіт рыя 
во чы дзя жур на га на стаў ні ка. Ха-
це ла па крыў дзіц ца на яго, але ж 
по тым па ду ма ла, што баль на тое 
і баль. Ён па ві нен быць з му зы кай, 
пес ня мі і, вя до ма ж, жар та мі.

Ула дзі мір ШУ ЛЯ КОЎ СКІ,
г. Мінск.

РЭД КІ ФА СОН
У кож на га ў дзя цін стве зда ра-

юц ца вы пад кі, якія за па мі на юц ца 
на ўсё жыц цё.

У 50-я га ды мі ну ла га ста год дзя 
вяс коў цы жы лі бед на, гро шай на 

крам ную воп рат ку не ме лі. І та му 
най ма лі краў цоў, якія неш та шы-
лі і з но вай тка ні ны, а най час цей 
пе ра шы ва лі — з не да но ша на га, 
са ста ро га.

Не як та кі спе цы я ліст за ві таў і 
ў на шу ха ту, дзе рас ло аж чац вё-
ра хлап цоў, най боль шай зі мо вай 
за ба вай у якіх бы ло коў зац ца з 
гор — на лы жах, на сан ках ці на-
ват на жы ва тах. Та му не вар та, 
му сіць, ка заць, што воп рат ка лі-
та раль на га рэ ла.

У той год мне па шчас ці ла, як 
ні ко му, бо ме на ві та на мя не пе ра-
шы ваў ся баць каў ста ры ка жу шок. 
Кра вец да мо віў ся з апла тай, да-
стаў сан ты метр, за га даў:

— Ну, стра лец, ка лі хо чаш аб-
ноў ку, лезь на ўслон чык — бу ду 
мер ку зды маць.

У міг во ка я сі га нуў на зэ длік, 
за драў га ла ву і ўжо ад туль ска-
ман да ваў:

— Ха чу ка жу шок з ка сы мі ру-
ка ва мі.

Кра вец здзіў ле на па гля дзеў 
на мя не, за тым на баць ку, пе ра-
пы таў:

— З які мі ру ка ва мі?
— З ка сы мі, — паў та рыў я. 

І стаў па каз ваць, якія б ха цеў 
мець... кі шэ ні.

Тут да рос лыя рас смя я лі ся. 
Кра вец на ват слё зы вы цер: 
маў ляў, ча го толь кі не шыў за 
сваё жыц цё, а вось ка жуш коў з 
ка сы мі ру ка ва мі па куль не да-
во дзі ла ся.

Але ён, вя до ма ж, з задачай 
спра віў ся. І ў хут кім ча се я ўжо 
пры браў ся: стаў фар сіць у но вым 
ка жуш ку. Ну і што, што ён быў па-
шы ты са ста ро га? Мае ад на год кі 
та ды не ме лі і гэт ка га.

М. БАГ ДА НАЎ, 
в. Но вы Па гост, Мёр скі ра ён.

СЛЕД НА ЗЯМ ЛІ
«Ну, ты вы гад на пра даў! Як 

Якім ка та», «Ну ты ўля паў ся... Як 
той поп з ка том»... Толь кі ў на-
шай вёс цы, ві даць, па чу еш гэ тыя 
фра зы. Ма ла хто ўжо і па мя тае, 
ад куль яны.

А спра ва, між ін шым, бы ла 
так.

На па чат ку 60-х га доў на 
ўскрай ку вёс кі жыў не вы со кі кар-
жа ка ва ты му жык. Пра ца ваў ён 
трак та рыс там, сям'і не меў, вы-
пі ваў, мяк ка ка жу чы. І вось не як, 
ха піў шы ліш ня га, тра піў ён не ў 
сваю род ную ха ці ну, а ў кап лі цу 
на мо гіл ках.

Да лей но гі, му сіць, не нес лі, бо 
ўлад ка ваў ся ён по бач з тру ною і 
за снуў, як у ся бе на пе чы.

Коль кі там спаў, — на сту пі ла 
ра ні ца: поп Аў гус цін са сва я ка мі 
ня бож чы ка прый шоў та го ў леп-

шы свет пра во дзіць. Дзве ры ад-
чы ніў — і ва чам не па ве рыў...

— Свят-свят-свят, — стаў шап-
таць ды хрыс ціць мед ным кры жам 
кап лі цу, — згінь, ня чыс тая сі ла! 
Цьфу!

Вось ад гэ та га не ча ка на га гу ку 
п'я ны пра чнуў ся.

— Ах ты, грэш нік! Ах ты бяз-
бож нік! Со ра му ні на грам! — на-
кі нуў ся на Які ма свя тар.

Горш за тое, ён по тым скар-
дзіц ца пай шоў — у мі лі цыю, стар-
шы ні сель са ве та. Які му штра фу 
ўля пі лі.

Той за пла ціў. І, му сіць, та ды ж 
вы ра шыў ай цу Аў гус ці ну ад помс-
ціць.

А тут і на го да як раз. Поп за-
ду маў ха ту но вую ста віць. Ужо 
і сце ны вы веў, і крок вы пад няў 
— мож на стра ху крыць... Цві коў 
ня ма. І не да стаць!

Якім узяў ся да па маг чы. Ра-
зам са сва і мі сяб ру ка мі знай шоў 
не вя лі кую скрын ку (як раз з-пад 
цві коў!), на клаў ту ды ка мен ня, а 
звер ху — здох ла га ка та. За нёс на 
бу доў лю. І, як ні дзіў на, вяр нуў ся 
по тым з гра шы ма!

Ка ра цей — на заўт ра ўся акру-
га ўжо ве да ла, як поп ка та ку піў, 
а Якім — пра даў.

Та кую вось па мяць ён вяс коў-
цам па кі нуў, бо яно ж кож ны пас-
ля ся бе неш та на зям лі па кі дае.

Вік тар СА ЛА НЕЦ,
г. Лю бань.

У ГРЫ БЫ
Не люб лю я, ка лі га во раць: 

«Вой, а гры боў у ле се! Хоць ка-
сою ка сі!». Ага, на рас лі і ча ка юць, 
па куль ты за кла дзеш... Ка су.

А вы што па ду ма лі?
Вы прос та ўспом ні лі, як ез дзі лі 

збі раць? Я — так са ма. Бо не ка лі 
ж ці не паў сюль за вя дзён ка бы ла 
— у вы хад ны ўсім ка лек ты вам у 
лес вы яз джаць... Ча сам, праў да, 
не ве да ю чы, дзе ён: на ўсхо дзе ці 
на за ха дзе.

Мы не як па еха лі на поў дзень, 
бо кі роў ца ска заў, што цяп ла і 
сон ца там больш. А та му і гры-
боў быць па він на...

Нас у прад чу ван ні аж на пес ні 
па цяг ну ла: жан чы ны спя ва лі пра 
Ян ку, які ў су бо ту ехаў ля ра кі, 
муж чы ны — пра Яся, што ка ню-
шы ну ка сіў, не вя до ма, праў да, у 
які дзень. Хут чэй за ўсё, у пят-
ні цу, але з-за гэ та га асаб лі ва не 
пе ра жы ва лі.

На 17-м кі ла мет ры ў прэ фе-
ранс гу ляць па ча лі. По тым у ней-
кай вёс цы ў крам ку за ско чы лі. 
Там пі ва бы ло і ўсё ас тат няе. 
Узя лі. Не да ча каў шы ся за ез ду 
ў лес, пе ра ку сі лі. Муж чы ны за-
бы лі ся сло вы сва ёй пес ні і ста лі 
пад пя ваць жан чы нам. Але ў іх 
так са ма доб рыя пес ні скон чы лі-
ся, та му спя ва лі абы-што... На ват 
пра бу тэль ку ві на... Маў ляў, ка лі 
яе вы п'еш — не ба ліць га ла ва, 
«а болит у то го, кто не пьёт ни-
чего».

Пе рад абе дам на пат ка лі ля сок, 
але ён быў над та хвой ны: у ёл кі-
пал кі лез ці не ха це ла ся. Да та го ж 
скон чы ла ся пі ва, і мы зноў па еха лі 
шу каць кра му. Кі ла мет раў праз 
50 знай шлі. Праў да, пі ва там не 

бы ло — хтось ці вы піў. Жан чы ны 
ста лі га ва рыць, што абы дзец ца. 
А муж чы ны за кры ча лі: «Ні ко лі 
ў жыц ці! Ча го та ды на пры ро ду 
ехаць?!.» І ад пра ві лі ў кра му Сця-
па на.

Сця пан не пад вёў — узяў усё, 
што трэ ба: пля шак пяць га рэ лі цы 
і ад ну бут лю ві на. Зда ец ца, ві на-
град на га. І не зу сім су хо га.

Пад ве чар мы ўба чы лі са праўд-
ны лес, без кол кіх ялін. Пад ру лі лі 
ўшчыль ную, але ні вод на га ду ба 
не знай шлі, та му ўлад ка ва лі ся 
пад бя ро зай.

Праз га дзі ну вы свет лі ла ся, 
што гэ та асі на. Наш ве тэ ран 
Міт ра фа на віч пра па на ваў не ад-
клад на змя ніць мес ца: у гэ тым 
мак роц ці, маў ляў, шмат ка ма роў 
і ін шых ка зя вак, а тра ва аса ка 
вель мі рэ жа ву шы. Ад нак боль-
шасць за яві ла, што ка ма роў хут-
ка раз го ніць дым, што ім і тут не 
мул ка і не кол ка. А та му, ка му 
рэ жа ву шы, па ра і лі не ду жа кру-
ціць га ла вой.

Пас ля ня доў гай пе ра пал-
кі зноў вы пі лі. За ку сі лі. Усім да 
сма ку прый шлі ся са лё ныя ры жы-
кі, якія пры га та ва ла ма ла дая су-
пра цоў ні ца Ле на. За яе вы пі ва лі 
трой чы. А вось за хлоп ца яе — 
ні ра зу, бо ён сва ім пры ём ні кам 
ха цеў ка рот кія хва лі з Па ры жа 
зла віць і ан тэ най ледзь не вы ка-
лаў во ка бух гал та ру. Той па крыў-
дзіў ся, пай шоў у ба ло та і па клаў 
га ла ву ў мох.

Тыя, у ка го га ло вы бы лі на вер-
се, на ўзгор ку вы пад ко ва за ўва-
жы лі дуб. Два ча ла ве кі па лез лі на 
яго шу каць жа лу ды. Адзін не ўза-
ба ве чмяк нуў ся і неш та са бе па-
шко дзіў, але спа чу ваць яму сі лы 
не бы ло. Тым больш што ён і не 
пла каў — куль га ю чы, ха дзіў ва кол 
аў то бу са...

Жан чы ны за вя лі раз мо вы пра 
спра вы і аб но вы, па пра ка лі му-
жоў, ка за лі, якія яны га ды.

У сваю чар гу муж чы ны сцвяр-
джа лі, што ўсе жан чы ны — змеі. 
За гад чык ад дзе ла мар ке тын гу 
доў га пе ра кон ваў, што сло вы «га-
ды» і «змеі» ма юць ад ноль ка вы 
сэнс. Але яму ні хто не па ве рыў. 
Та ды ён па крыў дзіў ся і пай шоў у 
лес — шу каць са лаўя...

Уво гу ле ўсё бы ло доб ра, па-
куль нех та не рас па ліў агонь 
по бач з зад нім ко лам аў то бу са. 
Ша фёр раз зла ваў ся, па чаў кры-
чаць і па гра жаць не ад клад ным 
ад' ез дам. За вёў ру ха вік і доў га 
бі бі каў... Усе, хто мог яшчэ ха-
дзіць, пад цяг ну лі ся да ма шы ны. 
Па еха лі. З паў да ро гі вяр ну лі ся і 
за бра лі ас тат ніх.

Па дарозе  ад ня ма ча го ра біць 
наш бух гал тар па зор ках вы зна-
чыў, што ра ні цой мы па еха лі не на 
поў дзень, а ў су праць лег лы бок. 
А вось ця пер, па ве да міў ён, курс 
вель мі пра віль ны. Толь кі гэ та ўжо 
ма ла ка го хва ля ва ла. Га лоў нае, 
да поў на чы ўсе бы лі до ма.

...Так што ве да ем мы гэ тыя 
гры бы! Ка лі не возь меш з са бой 
ма ры на ва ных ці за со ле ных, дык у 
ле се іх мо жаш і не ўба чыць.

В. ЧА РОМ ХА,
г. Ма гі лёў.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎНАР.

На тэ ры то рыі на шай кра і ны дзей ні чае 477 іг раль ных уста ноў, у тым лі ку 31 ка-
зі но, 275 за лаў гуль нё вых аў та ма таў і 171 бук ме кер ская кан то ра. Та кую ін фар-
ма цыю, па ста не на па ча так лі пе ня, да лі рэ дак цыі ў прэс-цэнт ры пад атко вай 
га лі ны. Толь кі за апош ні год та кіх іг раль ных аб' ек таў ста ла на 22,2% больш, 
у тым лі ку на 4 но выя ка зі но, 46 за лаў гуль нё вых аў та ма таў і 38 бук ме кер-
скіх кан тор. З та кі мі тэм па мі «за баў ляль на га» рос ту на ша кра і на хут ка пач не 
кан ку ры ра ваць з Лас-Ве га сам. Ці ка ва, а коль кі гро шай атрым лі вае дзяр жа ва 
ад гэ та га біз не су і, уво гу ле, кім і як ён у нас кант ра лю ец ца? На гэ тыя і ін шыя 
пы тан ні нам ад каз вае на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня кант ро лю 
па да кцыз ных та ва раў, іг раль на га біз не су і элект рон ных сіс тэм кант ро лю 
рэа лі за цыі та ва раў Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах Ла ры са Шыб ко.

Да вед ка
Удзель ная ва га па да тку на іг раль-

ны біз нес у па ступ лен нях, якія кант ра-
лю юц ца Мі ніс тэр ствам па па дат ках і 
збо рах Рэс пуб лі кі Бе ла русь, за пер-
шае паў год дзе скла ла 0,3% і па вя лі-
чы ла ся на 0,1 пра цэнт на га пунк та ў 
па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 
мі ну ла га го да.

Пад атко вы мі ор га на мі за пер шае 
паў год дзе 2013-га зроб ле на 21 пра-
вер ка юры дыч ных асоб, якія ажыц-
цяў ля юць дзей насць у сфе ры іг раль-
на га біз не су. Па вы ні ках пра ве рак 
да на лі ча на 858,9 млн руб лёў, у тым 
лі ку па дат каў — 597,3 млн руб лёў, 
арыш та ва на та вар на-ма тэ ры яль ных 
каш тоў нас цяў на су му 2,6593 млрд 
руб лёў.

«Не на ві джу вас усіх і ва шу сет ку! 
Вы ўсім нар маль ным лю дзям жыц цё 
псу е це, а му жы па тыд нях у вас 
пра па да юць і гро шы прай гра юць!»

ДарэчыДарэчы  ��

ПЕ РА КУ ЛIЎ СЯ НА БАЦЬ КА ВЫМ ТРАК ТА РЫ
У Та ла чын скiм ра ё не ка ля 8 га дзiн ра нi цы ву-

чань 9 кла са за ру лём не за рэ гiст ра ва на га трак та ра 
«Т-25», якi на ле жыць баць ку, не спра вiў ся з кi ра ван-
нем, з'е хаў у кю вет i пе ра ку лiў ся. Ад бы ло ся гэ та па 
пра сёл ка вай да ро зе не да лё ка ад вёс кi Ме жа ва.

— Ад на вяс коў ка хлоп чы ка, 1976 го да на ра джэн-
ня, якая зна хо дзi ла ся ў пры чэ пе трак та ра, атры ма ла 
цяж кiя траў мы, не су мя шчаль ныя з жыц цём, — па ве-
да мi лi ва ўпраў лен нi ДАI Упраў лен ня ўнут ра ных спраў 
Вi цеб ска га абл вы кан ка ма. Пры чы ны i аб ста вi ны ава-
рыi вы свят ля юц ца.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ: 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХНО-

СТРОЙ», зарегистрированное решением Мингорисполкома от 
17 июля 2003 года № 1193 в Едином государственном регистре юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100980743, 
находящееся по адресу: город Минск, Старовиленский тракт, дом 10, 
помещение 5Н (свидетельство о государственной регистрации 
№ 0092106,  выдано Мингорисполкомом 28.07.2003). Режим рабо-
ты: с 09.00 до 17.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30. Вы-
ходные дни: суббота и воскресенье.  

Застройщик принимал участие в строительстве объектов: «Стро-
ительство многоквартирного жилого дома по ул. Ауэзова, 8» 
(сроки строительства 15.07.2011-10.01.2013) и «Многоквартирные 
жилые дома в микрорайоне «Каменная Горка-5» со встроенно-
пристроенными помещениями по ул. Проектируемой № 3 (объект 
№ 40 по генплану). Жилые дома № 40А, 40Б по генплану» 
(15.07.2011-29.12.2012). 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:  
Цели проекта строительства: строительство многоквартирно-

го жилого дома. 
Сведения об этапах и о сроках реализации проекта: этапы 

отсутствуют; сроки реализации: 10.06.2013-31.07.2014.
Результаты государственной экспертизы проектной доку-

ментации: экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по 
г. Минску» от 30.11.2012 № 831-60/12 и 15.05.2013 № 168-60/13. 

Сведения о месте нахождения строящегося многоквартир-
ного жилого дома и его характеристики: 4-подъездный 
10-этажный 159-квартирный жилой дом серии М464-У1 находится 
в границах улиц Проектируемой № 6 и ул. Колесникова в микро-
районе «Каменная горка-2» в г. Минске. Остекление лоджий: да. 
Технический этаж: да. Лифт: четыре. Помещение для хранения 
автомобилей и мотоциклов: нет. Помещение для размещения штат-
ных работников товарищества собственников: да. 

Сведения о ценах на объекты долевого строительства (на 
дату опубликования проектной декларации) и их количестве, 
предлагаемых для заключения договоров в данном много-
квартирном жилом доме: 

тип 
кварти-

ры

площадь 
по СНБ 
(м.кв.) 

стоимость 
1 кв.м,

белорусских 
рублей

цена объекта 
долевого 

строительства, 
белорусских 

рублей 

коли-
чество 

квартир
№ квартир

1-к1 40,62 13 300 000 540 246 000 8
35, 75, 114, 

154, 158, 
118, 79, 39

2-к1 61,67 13 300 000 820 211 000 8
34, 74, 113, 

153, 157, 
117, 78, 38

3-к1 79,14 13 300 000 1 052 562 000 2 155, 159
3-к2 79,14 13 300 000 1 052 562 000 2 33, 37

3-к1* 79,22 13 300 000 1 053 626 000 6 36, 40, 76, 
80, 115, 119 

3-к2 79,22 13 300 000 1 053 626 000 6 73, 77, 112, 
116, 152, 156 

ИТОГО 
для заключения договоров долевого 
строительства предлагаются

32 
кварти-

ры

Цена объекта долевого строительства может быть изменена 
Застройщиком в одностороннем порядке в случаях изменения 
законодательства  об  уплате косвенных налогов, изменения 
статистических индексов стоимости строительно-монтажных ра-
бот до истечения срока исполнения застройщиком обязательств 
по договору.

При единовременной оплате дольщиком цены объекта долево-
го строительства дольщику предоставляется скидка. 

Данные о правах застройщика на земельный участок: со-
ставленные РУП «Минское городское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру»  свидетельства (удостовере-
ний) о государственной регистрации создания земельных участков 
и  возникновения  права  на них от 14.06.2013 №№ 500/1323-2349 
(0,2581 га, право собственности Республики Беларусь, право по-
стоянного пользования ООО «ИНТЕХНОСТРОЙ») и 500/1323-2350 
(0,5513 га, право собственности Республики Беларусь, право вре-
менного пользования ООО «ИНТЕХНОСТРОЙ»). 

Границы земельных участков: ограничены с севера жилым 
домом № 40 по генплану; с юга улицей Лидской; с востока земель-
ным участком для строительства дома № 44 по генплану; с запада 
строительной площадкой дома № 46 по генплану. 

Данные об элементах благоустройства: автомобильная пар-
ковка на 51 машино-место; детская площадка, плиточное покрытие; 
озеленение территории с установкой малых архитектурных форм. 

Количество в строящемся многоквартирном жилом доме 
самостоятельных частей, передаваемых застройщиком доль-
щикам после утверждения в установленном порядке акта при-
емки в эксплуатацию жилого дома и связанных с ним иных 
объектов недвижимости: 32 квартиры.  

Функциональное назначение нежилых помещений в много-
квартирном жилом доме, не входящих в состав общего иму-
щества в таком доме: нет. 

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме 
и иных объектах недвижимости, которое будет находиться в 
общей долевой собственности дольщиков после ввода в экс-
плуатацию указанных объектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства дольщикам: межквартирные  
лестничные  клетки,  лестницы, лифты, лифтовые и иные  шахты,  
коридоры,  крыши,  технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструк-
ции, механическое,  электрическое,  сантехническое  и  иное обо-
рудование,  находящееся  за  пределами или  внутри жилых и (или) 
нежилых  помещений,  элементы  озеленения и благоустройства, 
а также иные объекты недвижимости, служащие целевому исполь-
зованию здания. 

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного жилого дома: 31 июля 2014 г.  

Сведения о договорах строительного подряда, заключенных 
застройщиком: договор строительного генподряда от 24 мая 2013 г. 
№ 64/08-13, заключенный с ОАО «МАПИД». 

Условия ознакомления застройщиком дольщиков с объ-
ектом долевого строительства и ходом работ по его строитель-
ству: по согласованию с Застройщиком в установленное им время 
и в присутствии его уполномоченного представителя  с соблюде-
нием требований техники безопасности. 

Уполномоченный представитель Застройщика: общество с 
ограниченной ответственностью «Сильван»; г. Минск, ул. Я. Купалы, 
д. 17/30; тел.: 8 017 222 38 91, 8 017 222 38 17, 8 029 318 38 91. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне «Каменная горка-2» со встроенно-
пристроенными помещениями в границах ул. Проектируемой № 6 и ул. Колесникова». 

Жилой дом № 43 по генплану
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ


