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 Гуляй ды не загульвайся

Амаль 10 тысяч
азартных гульцоў
«завязаліся»

БЕЛАРУСКАЯ
РУЛЕТКА

Вочы. Паглядзіце ў яго вочы: яны прагнуць
выйгрышу. Яны не заўважаюць, якую па ліку купюру з'ядае прыёмнік ігральнага стала, — думкі толькі пра тое, што вось-вось
павінна пашчасціць. Але рулетка сёння так
проста «не здаецца». Пасля «смерці» каля
300 тысяч удача прамільгвае побач. Выйгрыш — 500 тысяч. З пераможным выглядам мужчына забірае грошы і ідзе... Не, не
дадому. Да гульнёвых аўтаматаў. Пасля
вандроўкі амаль па ўсіх «аднарукіх» гулец
некуды знікае. А я назіраю далей...

Забарані сабе сам
Я памятаю, як год таму прадстаўнікі ігральнага бізнесу збіралі журналістаў на прэс-канферэнцыю. Распавялі пра тое, што яны займаюцца
такім жа бізнесам, як і астатнія — проста прапануюць людзям магчымасць адпачынку, забавы.
Асаблівы націск быў зроблены на тое, што цяпер
кожны азартны гулец, калі сам пажадае, можа
напісаць спецыяльную заяву ў любым казіно ці
клубе з аўтаматамі, каб яго не пускалі ў такія
ўстановы. Яго пашпартныя звесткі трапляюць у
спецыяльную базу — адзіную для ўсіх ігральных
устаноў па ўсёй Беларусі. Гэтым ігральныя бізнесмены даказвалі сваю сацыяльную адказнасць.
«Ідэя, вядома, неблагая, але ж хто сам сябе пагодзіцца абмяжоўваць?», — падумаў я тады. Час
ішоў, і пастаянна з'яўлялася інфармацыя аб тым,
што напісалі падобную заяву столькі чалавек,
потым — столькі. Спрацавала? Можа быць. Каб
праверыць гэта, я пайшоў у ігральны клуб сам.

Такіх не бяруць
у круп'е
Шчыра кажучы, спачатку думаў, што паспрабую
яшчэ прайсці адбор на працу круп'е, каб паглядзець, хто патрэбен для працы ў казіно. Але не склалася. У адным месцы ўжо скончылі набор, у другім
патрэбны былі толькі дзяўчаты, а хлопцаў ужо хапала. У трэцім адказалі так, што ісці не хацелася.
Хоць заробкі і прываблівалі: часцей за ўсё — ад 4
да 8 мільёнаў. Яшчэ больш натхнялі зместы аб'яў:
нават падчас навучання выплачваецца стыпендыя
(3 мільёны 600 тысяч), а пасля ўладкавання на працу гарантуецца «стабільная заработная плата, сума
якой пералічваецца на картку два разы на месяц, +
чаявыя». Не тое, каб я быў занудным, але год таму,
калі памяць не падводзіць, пасля той самай прэсканферэнцыі пачалі ў СМІ з'яўляцца тэксты пра
тое, чым жывуць нашы казіно і ці лёгкі гэта бізнес,
кшталту «адзін дзень з гаспадаром казіно». І вось
тады актыўна прасоўвалася думка, што трымаць
ігральную ўстанову ледзь не стратна — адзін дзень

НА ПАЖАР
...У той дзень у школу спяшаліся.
Адзінаццацікласнікі, каб атрымаць
першы ў жыцці дакумент аб сярэдняй адукацыі; іх бацькі ды настаўнікі,
каб парадавацца за сваіх дзяцей і
вучняў. Бо выпускны ж! Нарэшце!
Завуч не проста спяшалася,
яна... спазнялася. Таму ляцела як на
пажар. Святочная чырвоная сукенка шчыльна аблягала яе стройную
фігуру, высокія абцасікі цокалі ўжо
па мармуровых плітках у школьным
двары. Яна амаль дабегла!
У вестыбюлі спахапілася: узгадала, што мабільнік у машыне застаўся! Значыць, трэба вярнуцца.
Каб лацвей было, каб хутчэй, каб
нішто не замінала, аддала дзяжурнаму настаўніку сваю чырвоную
(пад колер сукенкі) сумачку...
Той узяў яе, патрымаў у руках
і, напэўна ж, вырашыў, што гэтая
дамская яркая рэч яму яўна не пасуе. Хацеў пакласці яе на крэсла...
І тут на вочы яму трапіў... вогнетушыцель, што чырванню адліваў у куце.
План жарту саспеў імгненна.
Праз хвіліну маладая завуч
(ужо з мабільнікам у руцэ) зноў
уляцела ў вестыбюль.
На ўваходзе настаўнік фізкультуры (па просьбе дзяжурнага) аддаў ёй сумачку, але ж жанчына на
аўтапілоце, як той казаў, тармазнула і ля самога дзяжурнага. Ён
таксама ёй штось падаў... Завуч
схапіла і, у апошні раз прадумваючы сваё выступленне перад прысутнымі ў актавай зале, маланкай
панеслася на другі паверх.
Па бетонных прыступках лесвіцы гучна цокалі яе абцасы.
Школьнікі, іх бацькі і госці — усе,
хто прыйшоў на выпускны, глядзелі жанчыне ўслед і насцярожана прынюхваліся: што загарэлася,
дзе пажар? Ці не трэба таксама
бегчы — дапамагаць тушыць?..
Нехта ўсё ж спыніў жанчыну і
пра гэта спытаў.
Толькі тады яна ўбачыла, што
сумачка яе вісіць на плячы, а ў руках яна нясе... вогнетушыцель.
Ад куль ён узяўся, сця мі ла
толькі потым, успомніўшы хітрыя
вочы дзяжурнага настаўніка. Хацела пакрыўдзіцца на яго, але ж
потым падумала, што баль на тое
і баль. Ён павінен быць з музыкай,
песнямі і, вядома ж, жартамі.
Уладзімір ШУЛЯКОЎСКІ,
г. Мінск.

РЭДКІ ФАСОН
У кожнага ў дзяцінстве здараюцца выпадкі, якія запамінаюцца
на ўсё жыццё.
У 50-я гады мінулага стагоддзя
вяскоўцы жылі бедна, грошай на
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На тэрыторыі нашай краіны дзейнічае 477 ігральных устаноў, у тым ліку 31 казіно, 275 залаў гульнёвых аўтаматаў і 171 букмекерская кантора. Такую інфармацыю, па стане на пачатак ліпеня, далі рэдакцыі ў прэс-цэнтры падатковай
галіны. Толькі за апошні год такіх ігральных аб'ектаў стала на 22,2% больш,
у тым ліку на 4 новыя казіно, 46 залаў гульнёвых аўтаматаў і 38 букмекерскіх кантор. З такімі тэмпамі «забаўляльнага» росту наша краіна хутка пачне
канкурыраваць з Лас-Вегасам. Цікава, а колькі грошай атрымлівае дзяржава
ад гэтага бізнесу і, увогуле, кім і як ён у нас кантралюецца? На гэтыя і іншыя
пытанні нам адказвае намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення кантролю
падакцызных тавараў, ігральнага бізнесу і электронных сістэм кантролю
рэалізацыі тавараў Міністэрства па падатках і зборах Ларыса Шыбко.

выйграе казіно, а ў другі можа амаль да банкруцтва
даходзіць. Тады адкуль «стабільная» зарплата?

Прайграў 8 мільёнаў
і шчаслівы
Пасля няўдачы з першым планам стаў рыхтавацца да візіту ў які-небудзь клуб гульнёвых аўтаматаў пад выглядам гульца. Спачатку вырашыў
паглядзець, што пішуць пра клубы тыя, хто часта
туды ходзіць. Сярод шматлікіх абмеркаванняў у
інтэрнэце трапляліся вельмі цікавыя думкі.
«Казіно я абажаю. Гульнёвыя ж аў таматы
— дзірка яшчэ тая. Усё як у жыцці. Сёння ты
выйграеш, а заўтра не. Прычым няма ніякай
сістэмы ўвогуле. Рулетку не асабліва люблю, а
вось карты...»
«Ці выгадная гэта справа? Калі выйгрыш
складае 90%, то 10% заўсёды ідзе ўладальніку.
Гульня з адмоўным матэматычным чаканнем на
дыстанцыі заўсёды дае прыбытак. Усе гульні ў
казіно — з адмоўным матэматычным чаканнем,
таму не варта хвалявацца наконт даходаў».
Пасля некалькіх старонак падобных запісаў
стала сумна. Але на іншым сайце, дзякуючы таму,
што захаваліся запісы за апошні год, я змог параўнаць сітуацыю цяпер і год таму і заўважыць нека-

Адміністратар вельмі ўзрадаваўся,
калі ўбачыў новага кліента. Але выраз
яго твару змяніўся пасля таго, як ён
даведаўся, што я не хачу гуляць, што
прыйшоў як журналіст.
торыя цікавыя тэндэнцыі. Рэч у тым, што, скажам,
у ліпені—верасні 2012 года можна сустрэць запісы
кшталту: «Самая класная ўстанова! Ды ў Мінску
асабліва і выбару няма. І скажу: буйныя выйгрышы былі толькі ў вас. Поспехаў вам!» ці «Зала
ў... руліць! Велічэзная плошча, апараты аддаюць
дастаткова класна... Адным словам, гуляйце і выйгравайце!». І сустрэчу з «Ненавіджу вас усіх і вашу
сетку! Вы ўсім нармальным людзям жыццё псуеце,
а мужы па тыднях у вас прападаюць і грошы прайграюць!» можна было лічыць выключэннем. Праз
год сітуацыя змянілася кардынальна. У асноўным
можна ўбачыць такое: «Клуб рэальна папсаваўся...
Хоць і гуляў у іх 3 гады. Сэрвіс дрэнны, апараты не
гуляюць... Квітнее толькі непрыкрытае кленчанне
персаналу. Пайшоў ад іх у іншыя клубы — добра,
што іх шмат...» ці «...Але пасля Новага года — як
закрыла. Народ перастаў хадзіць (магчыма, многія
напісалі заявы), апараты не зараджаюцца, адпаведна і не гуляюць». Значыць, людзі і сапраўды
сталі менш хадзіць. Але ж не ўсе пазбавіліся гэтай

крамную вопратку не мелі. І таму
наймалі краўцоў, якія нешта шылі і з новай тканіны, а найчасцей
перашывалі — з неданошанага,
са старога.
Неяк такі спецыяліст завітаў і
ў нашу хату, дзе расло аж чацвёра хлапцоў, найбольшай зімовай
забавай у якіх было коўзацца з
гор — на лыжах, на санках ці нават на жыватах. Таму не варта,
мусіць, казаць, што вопратка літаральна гарэла.
У той год мне пашчасціла, як
нікому, бо менавіта на мяне перашываўся бацькаў стары кажушок.
Кравец дамовіўся з аплатай, дастаў сантыметр, загадаў:
— Ну, стралец, калі хочаш абноўку, лезь на ўслончык — буду
мерку здымаць.
У міг вока я сігануў на зэдлік,
задраў галаву і ўжо адтуль скамандаваў:
— Хачу кажушок з касымі рукавамі.
Кравец здзіўлена паглядзеў
на мяне, затым на бацьку, перапытаў:
— З якімі рукавамі?
— З касымі, — паў тарыў я.
І стаў паказваць, якія б хацеў
мець... кішэні.
Тут да рос лыя рас смя я лі ся.
Кра вец на ват слё зы вы цер:
маўляў, чаго толькі не шыў за
сваё жыццё, а вось кажушкоў з
касымі рукавамі пакуль не даводзілася.
Але ён, вядома ж, з задачай
справіўся. І ў хуткім часе я ўжо
прыбраўся: стаў фарсіць у новым
кажушку. Ну і што, што ён быў пашыты са старога? Мае аднагодкі
тады не мелі і гэткага.
М. БАГДАНАЎ,
в. Новы Пагост, Мёрскі раён.

СЛЕД НА ЗЯМЛІ
«Ну, ты выгадна прадаў! Як
Якім ката», «Ну ты ўляпаўся... Як
той поп з катом»... Толькі ў нашай вёсцы, відаць, пачуеш гэтыя
фразы. Мала хто ўжо і памятае,
адкуль яны.
А справа, між іншым, была
так.
На пачат ку 60-х га доў на
ўскрайку вёскі жыў невысокі каржакаваты му жык. Працаваў ён
трактарыстам, сям'і не меў, выпіваў, мякка кажучы. І вось неяк,
хапіўшы лішняга, трапіў ён не ў
сваю родную хаціну, а ў капліцу
на могілках.
Далей ногі, мусіць, не неслі, бо
ўладкаваўся ён побач з труною і
заснуў, як у сябе на печы.
Колькі там спаў, — наступіла
раніца: поп Аўгусцін са сваякамі
нябожчыка прыйшоў таго ў леп-

хваробы: «Прыйшоў з 8 мільёнамі — пайшоў з нулём. Рулетка ўвогуле жорсткая! Персанал супер.
Атмасфера добрая, а вось апарацікі не даюць...»
Зразумела, што персанал будзе «супер», калі ты
там 8 мільёнаў пакідаеш.

Крок у цемру
Калі шчыра, то сам ісці трошкі пабойваўся.
Быў у мяне аднойчы вопыт гульні ў рулетку. Але
так, без грошай, на інтарэс. Далі мне пэўную
колькасць фішак — гуляй. Я то выйграваў, то
прайграваў. У выніку прайграў усё. І сам сябе
злавіў на думцы: «Гулялі б зараз па-сапраўднаму, пайшоў бы і купіў яшчэ фішак, калі б грошы
засталіся. І стаў бы адыгрывацца...» Вось і баяўся, што магу раптам сарвацца.
На разведку вырашыў зайсці ўдзень. Недалёка ад працы знайшоў клуб, дзе запрашалі
наведнікаў не толькі па-руску, але і па-беларуску. Зайду, думаю, пагляджу, што там ды як,
папытаюся наконт гэтай шыльды. Калі я ўвайшоў у залу пасля яркага сонечнага святла на
вуліцы, мне захацелася адразу прыгнуцца. Ногі
самі вялі да крэсла, каб прысесці, адпачыць,
бо цемра напружвала. Гэта добрая абстаноўка,
падумалася мне, для ўяўнай абароненасці. Чаму злачынцы часцей за ўсё рабуюць уначы? Бо
ёсць ілюзія беспакаранасці. І тут тое ж самае:
здаецца, прыйшоў, сеў за аўтамат, і ніхто цябе не
бачыць, нікому да цябе няма справы — гуляй.
Адміністратар вельмі ўзрадаваўся, калі ўбачыў новага кліента. Але выраз яго твару змяніўся
пасля таго, як ён даведаўся, што я не хачу гуляць,
што прыйшоў як журналіст. Увесь інтарэс да мяне адразу знік. Пра беларускамоўную шыльду ён
параіў пагутарыць з менеджарам. Той таксама
не асабліва ўзрадаваўся майму з'яўленню. А на
пытанне «Як разумець гэты надпіс? Можа, гэта
стратэгія клуба: прывабліваць беларускамоўных гульцоў?» мужчына рассмяяўся. Зарагаталі і дзяўчаты-афіцыянткі, якія стаялі побач. Я
адчуў сябе неяк няёмка, бо смяяліся, лічыце, з
мяне. Пасля таго, як рогат спыніўся, менеджар
запытаўся: «Ну што? Яшчэ які-небудзь адказ
патрэбен?». Ды не, дзякуй. Я пачаў развітвацца.

шы свет праводзіць. Дзверы адчыніў — і вачам не паверыў...
— Свят-свят-свят, — стаў шаптаць ды хрысціць медным крыжам
капліцу, — згінь, нячыстая сіла!
Цьфу!
Вось ад гэтага нечаканага гуку
п'яны прачнуўся.
— Ах ты, грэшнік! Ах ты бязбожнік! Сораму ні на грам! — накінуўся на Якіма святар.
Горш за тое, ён потым скардзіцца пайшоў — у міліцыю, старшыні сельсавета. Якіму штрафу
ўляпілі.
Той заплаціў. І, мусіць, тады ж
вырашыў айцу Аўгусціну адпомсціць.
А тут і нагода якраз. Поп задумаў хату новую ставіць. Ужо
і сцены вывеў, і кроквы падняў
— можна страху крыць... Цвікоў
няма. І не дастаць!
Якім узяўся дапамагчы. Разам са сваімі сябрукамі знайшоў
невялікую скрынку (якраз з-пад
цвікоў!), наклаў туды камення, а
зверху — здохлага ката. Занёс на
будоўлю. І, як ні дзіўна, вярнуўся
потым з грашыма!
Карацей — назаўтра ўся акруга ўжо ведала, як поп ката купіў,
а Якім — прадаў.
Такую вось памяць ён вяскоўцам пакінуў, бо яно ж кожны пасля сябе нешта на зямлі пакідае.
Віктар САЛАНЕЦ,
г. Любань.

У ГРЫБЫ
Не люблю я, калі гавораць:
«Вой, а грыбоў у лесе! Хоць касою касі!». Ага, нараслі і чакаюць,
пакуль ты закладзеш... Касу.
А вы што падумалі?
Вы проста ўспомнілі, як ездзілі
збіраць? Я — таксама. Бо некалі
ж ці не паўсюль завядзёнка была
— у выхадны ўсім калектывам у
лес выязджаць... Часам, праўда,
не ведаючы, дзе ён: на ўсходзе ці
на захадзе.
Мы неяк паехалі на поўдзень,
бо кіроўца сказаў, што цяпла і
сонца там больш. А таму і грыбоў быць павінна...
Нас у прадчуванні аж на песні
пацягнула: жанчыны спявалі пра
Янку, які ў суботу ехаў ля ракі,
мужчыны — пра Яся, што канюшыну касіў, невядома, праўда, у
які дзень. Хутчэй за ўсё, у пятніцу, але з-за гэтага асабліва не
перажывалі.
На 17-м кіламетры ў прэферанс гуляць пачалі. Потым у нейкай вёсцы ў крамку заскочылі.
Там пі ва бы ло і ўсё ас тат няе.
Узялі. Не дачакаўшыся заезду
ў лес, перакусілі. Мужчыны забыліся словы сваёй песні і сталі
падпяваць жанчынам. Але ў іх
таксама добрыя песні скончыліся, таму спявалі абы-што... Нават
пра бу тэльку віна... Маўляў, калі
яе вып'еш — не баліць галава,
«а болит у того, кто не пьёт ничего».
Перад абедам напаткалі лясок,
але ён быў надта хвойны: у ёлкіпалкі лезці не хацелася. Да таго ж
скончылася піва, і мы зноў паехалі
шукаць краму. Кіламетраў праз
50 знайшлі. Праўда, піва там не

было — хтосьці выпіў. Жанчыны
сталі гаварыць, што абыдзецца.
А мужчыны закрычалі: «Ніколі
ў жыцці! Чаго тады на прыроду
ехаць?!.» І адправілі ў краму Сцяпана.
Сцяпан не падвёў — узяў усё,
што трэба: пляшак пяць гарэліцы
і адну бутлю віна. Здаецца, вінаграднага. І не зусім сухога.
Пад вечар мы ўбачылі сапраўдны лес, без колкіх ялін. Падрулілі
ўшчыльную, але ніводнага дуба
не знайшлі, таму ўладкаваліся
пад бярозай.
Праз га дзі ну вы светлі ла ся,
што гэ та асі на. Наш ве тэ ран
Мітрафанавіч прапанаваў неадкладна змяніць месца: у гэтым
макроцці, маўляў, шмат камароў
і іншых казявак, а трава асака
вельмі рэжа вушы. Аднак большасць заявіла, што камароў хутка разгоніць дым, што ім і тут не
мулка і не колка. А таму, каму
рэжа вушы, параілі не дужа круціць галавой.
Пас ля ня доў гай пе ра палкі зноў выпілі. Закусілі. Усім да
смаку прыйшліся салёныя рыжыкі, якія прыгатавала маладая супрацоўніца Лена. За яе выпівалі
тройчы. А вось за хлопца яе —
ні разу, бо ён сваім прыёмнікам
хацеў кароткія хвалі з Парыжа
злавіць і антэнай ледзь не выкалаў вока бухгалтару. Той пакрыўдзіўся, пайшоў у балота і паклаў
галаву ў мох.
Тыя, у каго галовы былі наверсе, на ўзгорку выпадкова заўважылі дуб. Два чалавекі палезлі на
яго шукаць жалуды. Адзін неўзабаве чмякнуўся і нешта сабе пашкодзіў, але спачуваць яму сілы
не было. Тым больш што ён і не
плакаў — кульгаючы, хадзіў вакол
аўтобуса...
Жанчыны завялі размовы пра
справы і абновы, папракалі мужоў, казалі, якія яны гады.
У сваю чаргу мужчыны сцвярджалі, што ўсе жанчыны — змеі.
Загадчык аддзела маркетынгу
доўга пераконваў, што словы «гады» і «змеі» маюць аднолькавы
сэнс. Але яму ніхто не паверыў.
Тады ён пакрыўдзіўся і пайшоў у
лес — шукаць салаўя...
Увогуле ўсё было добра, пакуль нех та не рас па ліў агонь
побач з заднім колам аўтобуса.
Шафёр раззлаваўся, пачаў крычаць і пагражаць неадкладным
ад'ездам. Завёў рухавік і доўга
бібікаў... Усе, хто мог яшчэ хадзіць, падцягнуліся да машыны.
Паехалі. З паўдарогі вярнуліся і
забралі астатніх.
Па дарозе ад няма чаго рабіць
наш бухгалтар па зорках вызначыў, што раніцой мы паехалі не на
поўдзень, а ў супрацьлеглы бок.
А вось цяпер, паведаміў ён, курс
вельмі правільны. Толькі гэта ўжо
мала каго хвалявала. Галоўнае,
да поўначы ўсе былі дома.
...Так што ведаем мы гэтыя
грыбы! Калі не возьмеш з сабой
марынаваных ці засоленых, дык у
лесе іх можаш і не ўбачыць.
В. ЧАРОМХА,
г. Магілёў.
Рубрыку вядзе
Валянціна ДОЎНАР.

«Можа, хочаце згуляць?» — ужо амаль у спіну
спытаў мужчына. Але я ветліва адмовіўся.
Выйшаў зноў на сонца. І падумалася: чаму
яны так сябе паводзілі? Я іх чым-небудзь абразіў, ці што? Потым сам сабе адказаў: яны так
робяць, бо ім не патрэбен імідж, рэклама. Гулец
і сам іх знойдзе, асабліва той, хто мае вялікую
залежнасць ад гульні.

«Ненавіджу вас усіх і вашу сетку!
Вы ўсім нармальным людзям жыццё
псуеце, а мужы па тыднях у вас
прападаюць і грошы прайграюць!»

«Ну як? Сёння дае?»
Мужчына гадоў 35-40, пра якога я распавядаў
на самым пачатку, сеў за стол, калі я ўжо паспеў
трошку прайграць і думаў, ці паспрабаваць яшчэ
раз. Ахоўнік, які, дарэчы, насамрэч праверыў на
ўваходзе мой пашпарт, увесь час неяк дзіўна паглядваў на мяне. Я баяўся, калі не буду гуляць, то
мяне папросяць адсюль, вось і рабіў выгляд, што
напружана думаю, куды ставіць. З жывым гульцом
стала цікавей, чым проста з машынай. Тым больш
што ён сапраўды пастаянны гулец — нават мае спецыяльную бонус-картку. Але я зноў усё прайграў.
Пасля таго, як спартыўна апрануты мужчына
знік, я доўга сядзеў і баяўся аддаваць гэтаму
ненаеднаму сталу яшчэ грошы. Тут за плячо
мяне хтосьці зачапіў. «Ну што? Дае сёння?», —
малады хлопец прыкладна маіх гадоў (22-24)
сеў побач. Пярсцёнак на правай руцэ паказваў,
што ён, як і я, жанаты. Я спачатку не зразумеў
яго. Але потым адказаў: «Не асабліва. Мне спачатку дала трошку выйграць, а пасля забрала
ўсё». — «Ты проста, відаць, ставіць не ўмееш»,
— кінуў мне маладзён і запхнуў у прыёмнік 50
тысяч. Прайграў. Раззлаваўся. Запхнуў яшчэ
столькі ж. Прайграў і пайшоў шукаць шчасця за
гульнёвымі аўтаматамі.
А я пайшоў дадому, бо жонка чакае...
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ,
фота аўтара.

ПЕРАКУЛIЎСЯ НА БАЦЬКАВЫМ ТРАКТАРЫ
У Талачынскiм раёне каля 8 гадзiн ранiцы вучань 9 класа за рулём незарэгiстраванага трактара
«Т-25», якi належыць бацьку, не справiўся з кiраваннем, з'ехаў у кювет i перакулiўся. Адбылося гэта па
прасёлкавай дарозе недалёка ад вёскi Межава.
— Аднавяскоўка хлопчыка, 1976 года нараджэння, якая знаходзiлася ў прычэпе трактара, атрымала
цяжкiя траўмы, несумяшчальныя з жыццём, — паведамiлi ва ўпраўленнi ДАI Упраўлення ўнутраных спраў
Вiцебскага аблвыканкама. Прычыны i абставiны аварыi высвятляюцца.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

— Ці добрую «капейку» атрымлівае бюджэт краіны ад гэтых устаноў?
— За першае паўгоддзе сёлета фактычнае паступленне падатку на ігральны бізнес склала 165,1 млрд рублёў.
Планавыя паступленні па падатку на
ігральны бізнес на пачатак ліпеня выкананы ў цэлым па рэспубліцы на 104,4%.
Тэмп росту паступленняў па падатку на
ігральны бізнес у супастаўных цэнах
да аналагічнага перыяду мінулага года
склаў 193,7%.
— Падаткі заўсёды плацяцца своечасова?
—.Для суб'ектаў ігральнага бізнесу
прадугледжана даволі сур'ёзная адказнасць за няўплату ці няпоўную аплату
падаткаў. Такія парушэнні на працягу
двух месяцаў запар прадугледжваюць
нават спыненне дзеяння спецыяльных
дазволаў (ліцэнзій). Такія выпадкі сустракаюцца даволі рэдка, але ўжо здараліся.
— Ці выяўляюцца вашымі кантрольнымі струк турамі незаконныя
схемы ігральнага бізнесу, напрыклад, «шэрыя» гульнявыя аўтаматы
ці нешта іншае?
— У нашай краіне ўжо не першы
год дзейнічае рэестр падобнага абсталявання. Гэтае абсталяванне цяпер
можа выкарыс тоўвацца толькі пасля
яго ўключэння ў такі дзяржаўны рэестр. Гэтую працэдуру сёння ажыццяўляе Дзяржаўны камітэт па стандартызацыі і БелДІСС. Адзначу асобна, што
пасля таго, як у нас пачаў дзейнічаць
гэты рэестр, выпадкаў выкарыстання фаль сі фі ка ва на га аб ста ля ван ня
не было.
— Хто пераважна займаецца ігральнай справай? Існуюць чуткі, што
фінансаванне падобных струк тур
мае «маскоўскую» прапіску...
— У нас не існуе нейкіх спецыяльных
абмежаванняў у той часцы, хто можа
займацца гэтым бізнесам. Вызначана
галоўнае патрабаванне аб тым, што
падобную дзейнасць павінны ажыццяўляць юрыдычныя асобы Беларусі.
А вось хто будзе ў складзе такой арганізацыі, для нас гэта вялікага значэння
не мае. Ігральная ўстанова можа быць
створана на базе прыватнага ўнітарнага прадпрыемства, дзе ёсць адзін ці
некалькі ўласнікаў. У склад такіх уласнікаў юрыдычнай асобы можа ўваходзіць
грамадзянін або юрыдычная асоба Беларусі або нейкай іншай дзяржавы.
— Ці атрым лі ва лі пад атко выя
службы прэтэнзіі ад мясцовага на-

сельніцтва або юрасоб да дзейнасці
арганізацый ігральнай накіраванасці?
— Да нас паступалі звароты і ад грамадзян, і ад юрыдычных асоб. Напрыклад, да таго часу, як быў уведзены механізм самаабмежавання наведвання
ігральных устаноў, да нас звярталіся
людзі з прапановай увесці на тэрыторыі такіх аб'ектаў патрабаванне прад'яўляць дакумент, які пацвярджае асобу,
пры ўваходзе туды. Такая норма была
рэалізавана. Цяпер на тэрыторыі ігральных устаноў могуць знаходзіцца толькі
фізічныя асобы ва ўзросце пасля 18
гадоў (і толькі пасля прад'яўлення дакумента, што пацвярджае асобу), не
самаабмежаваныя ў наведванні ігральных устаноў.

Даведка
Удзельная вага падатку на ігральны бізнес у паступленнях, якія кантралююцца Міністэрствам па падатках і
зборах Рэспублікі Беларусь, за першае паўгоддзе склала 0,3% і павялічылася на 0,1 працэнтнага пункта ў
параўнанні з аналагічным перыядам
мінулага года.
Падатковымі органамі за першае
паўгоддзе 2013-га зроблена 21 праверка юрыдычных асоб, якія ажыццяўляюць дзейнасць у сферы ігральнага бізнесу. Па выніках праверак
даналічана 858,9 млн рублёў, у тым
ліку падаткаў — 597,3 млн рублёў,
арыштавана таварна-матэрыяльных
каштоўнасцяў на суму 2,6593 млрд
рублёў.
— Наколькі запатрабаваным стаў
такі механізм самаабмежавання?
— Па стане на 5 верасня гэтага года
было зарэгістравана 9 993 фізічныя асобы, якія добраахвотна абмежавалі сябе ад
наведвання ігральных устаноў. Мінімальны
тэрмін такога самаабмежавання складае 6
месяцаў, а максімальны — 3 гады.
У рэспубліцы па выніках першага
паўгоддзя сёлета зарэгістравана 10 930
аб'ектаў падаткаабкладання падаткам
на ігральны бізнес, што на 2696 адзінак
больш, чым на адпаведную дату летась,
у тым ліку 189 ігральных сталоў, 10547
гульнёвых аў таматаў і 194 касы букмекерскіх кантор. Гульнёвыя аўтаматы
складаюць 96,5% ад агульнай колькасці
аб'ектаў падаткаабкладання, ігральныя
сталы — 1,7%, касы букмекерскіх кантор — 1,8%.
Сяргей КУРКАЧ.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне «Каменная горка-2» со встроеннопристроенными помещениями в границах ул. Проектируемой № 6 и ул. Колесникова».
Жилой дом № 43 по генплану
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХНОСТРОЙ», зарегистрированное решением Мингорисполкома от
17 июля 2003 года № 1193 в Едином государственном регистре юридических 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 работы: с 09.00 до 17.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Застройщик принимал участие в строительстве объектов: «Строительство 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 встроеннопристроенными 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 многоквартирного жилого дома.
Сведения об этапах и о сроках реализации проекта: этапы
отсутствуют; сроки реализации: 10.06.2013-31.07.2014.
Результаты государственной экспертизы проектной документации: 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 многоквартирного 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 микрорайоне «Каменная горка-2» в г. Минске. Остекление лоджий: да.
Технический этаж: да. Лифт: четыре. Помещение для хранения
автомобилей и мотоциклов: нет. Помещение для размещения штатных 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 многоквартирном жилом доме:
тип
площадь
кварти- по СНБ
ры
(м.кв.)

стоимость
1 кв.м,
белорусских
рублей

цена объекта
долевого
строительства,
белорусских
рублей

количество
квартир

1-к1

40,62

13 300 000

540 246 000

8

2-к1

61,67

13 300 000

820 211 000

8

3-к1
3-к2

79,14
79,14

13 300 000 1 052 562 000
13 300 000 1 052 562 000

2
2

3-к1*

79,22

13 300 000 1 053 626 000

6

3-к2

79,22

13 300 000 1 053 626 000

6

ИТОГО
для заключения договоров долевого
строительства предлагаются

32
квартиры

№ квартир

35, 75, 114,
154, 158,
118, 79, 39
34, 74, 113,
153, 157,
117, 78, 38
155, 159
33, 37
36, 40, 76,
80, 115, 119
73, 77, 112,
116, 152, 156

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 работ до истечения срока исполнения застройщиком обязательств
по договору.
При единовременной оплате дольщиком цены объекта долевого строительства дольщику предоставляется скидка.
Данные о правах застройщика на земельный участок: составленные РУП «Минское городское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру» свидетельства (удостоверений) 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 постоянного пользования ООО «ИНТЕХНОСТРОЙ») и 500/1323-2350
(0,5513 га, право собственности Республики Беларусь, право временного пользования ООО «ИНТЕХНОСТРОЙ»).
Границы земельных участков: ограничены с севера жилым
домом № 40 по генплану; с юга улицей Лидской; с востока земельным участком для строительства дома № 44 по генплану; с запада
строительной площадкой дома № 46 по генплану.
Данные об элементах благоустройства: автомобильная парковка 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 дольщикам после утверждения в установленном порядке акта приемки в эксплуатацию жилого дома и связанных с ним иных
объектов недвижимости: 32 квартиры.
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, не входящих в состав общего имущества 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 эксплуатацию 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 конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или)
нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства,
а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию 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 объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству: по согласованию с Застройщиком в установленное им время
и в присутствии его уполномоченного представителя с соблюдением 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.

