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ДНЯ Мі ў Ві цеб ску След чы ка мі тэт за вяр шыў рас сле да ван не 
спра вы аб мах ляр стве ў асаб лі ва вя лі кім па ме ры. Спра ва, 

я б ска за ла, па ка заль ная, пры чым не з раз ра ду «Як нас ду раць». 
Тут больш да рэ чы бу дзе «Са мі са бе шу ка ем гу за». І па цяр пе лыя ў 
гэ тай сі ту а цыі, ня гле дзя чы на па не се ныя стра ты, не над та па цяр-
пе лы мі і вы гля да юць. Бо свае кроў ныя ад да ва лі мах ляр цы, каб 
яна да па маг ла вы ра шыць праб ле му, абы шоў шы за кон.

Зрэш ты, мяр куй це са мі. Ак тыў ную пен сі я нер ку за тры ма лі ў 
жніў ні мі ну ла га го да на га ра чым: пры атры ман ні са ра ка міль ё наў 
руб лёў. За што і ад ка го? Жан чы на прад стаў ля ла ся су пра цоў-
ні цай фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва і пра па ноў ва ла 
тым, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, па бу да ваць 
ква тэ ру за 10% (!) ад яе кош ту. Вя до ма ж, за спры ян не ў та кой 
жыц цё ва важ най спра ве ўсе ма гут на му су пра цоў ні ку фон ду са-
ца ба ро ны на ле жа ла гра шо вае ўзна га ро джан не.

Смеш на і шы та бе лы мі ніт ка мі? Але ж ах вот ні кі знай шлі ся! 
Пры чым, як вы свет лі ла след ства, па доб ным біз не сам прад пры-
маль ная ка бе та зай ма ла ся на пра ця гу пя ці га доў. Схе ма бы ла 
прос тая: мах ляр ка вы да ва ла ся бе за боль ша га ці мен ша га чы-
ноў ні ка, які мае паў на моц твы і маг чы мас ці вы ра шаць ба лю чае 
жыл лё вае пы тан не, і пра па ноў ва ла за пэў ную пла ту па са дзей-
ні чаць у тан ным бу даў ніц тве, афарм лен ні не аб ход ных да ку-
мен таў. Ча сам пра яў ля ла фан та зію і бра ла ў лю дзей гро шы, 
ні бы пе ра даць ха бар ін ша му чы ноў ні ку, які мо жа апе ра тыў на 
вы ра шыць пы тан не аб мес цы ў ін тэр на це ў аб лас ным цэнт ры. 
Хтось ці пла ціў даб ра дзей цы ча ты ры міль ё ны, хтось ці — со рак, 
а хтось ці — і ўсе сто сем дзе сят (гэ та, пэў на, ужо быў вы пла-
ча ны «поў ны кошт» «тан на га жыл ля»). Атры ма ла «чы ноў ні ца» 
дзя ку ю чы ўлас най аба яль нас ці (а хут чэй — люд ской пра зе да 
«ха ля вы» ці «абы дзе ша вей») больш за міль ярд руб лёў. Па-
цяр пе лых больш за трыц цаць ча ла век, як на пі са на ў след чым 
пра та ко ле, «роз на га са цы яль на га ста ту су і ўзрос ту»...

НЕ СУ МНЕН НА, па леп шыць жыл лё выя ўмо вы хо чуць мно-
гія. Не су мнен на, не для ўсіх гэ та маг чы ма зра біць сён ня 

або заўт ра. Не су мнен на, бу даў ніц тва жыл ля ў наш час — спра ва 
ня тан ная. Не су мнен на, кож ны хо ча вы ра шыць пы тан не хут чэй і 
тан ней. Але ад куль та кая на іў ная ве ра ў тое, што вы ра шыць яго 
мож на вось так — без афі цый на га афарм лен ня, без ад па вед ных 
да ку мен таў, на ват не па ці ка віў шы ся ў даб ра дзей кі на яў нас цю ў 
яе яко га-коль век па свед чан ня? Ска заў бы, ста рыя адзі но кія лю-
дзі, стом ле ныя ад ад сут нас ці ча ла ве чай ува гі, упус ка лі ў ква тэ ру 
мах ляр ку, што на зы ва ла ся ра бот ні кам са цы яль най служ бы, — 
яшчэ б мож на бы ло зра зу мець. Але ж тыя тры дзя сят кі ча ла век 
роз на га са цы яль на га ста ту су і ўзрос ту на ўрад ці адзі но кія пен-
сі я не ры. Ды яшчэ і пры гра шах (сто сем дзе сят міль ё наў ці на ват 
со рак у сва бод ным ка ры стан ні не ў кожнага зной дзец ца).

Што ж атрым лі ва ец ца? Аб сурд, ка лі не ска заць больш. 
Ра зум ныя за бяс пе ча ныя гра ма дзя не свя до ма і са ма стой на 
ад да ва лі не ма лыя гро шы на вы ра шэн не пы тан ня «акруж ным 
шля хам». Мяр ку ю чы па тым, што мах ляр ка дзей ні ча ла цэ лых 
пяць га доў у ад ным го ра дзе, гэ тыя лю дзі, на ват зра зу меў шы, 
што іх аб ду ры лі, пра сваю бя ду рас каз ваць ка мусь ці не спя ша-
лі ся. Што яшчэ раз па цвяр джае свя до масць і са ма стой насць 
іх учын каў, як і тое, што яны ве да лі пра не за кон насць і сва іх, і 
мах ляр кі дзе ян няў...

МЯ НЕ ве да е це, што ў гэ тай сі ту а цыі бян тэ жыць? Ча му гэ тыя 
свя до мыя ра зум ныя лю дзі пра хо дзяць па спра ве як па цяр-

пе лыя? Гэ та зна чыць, ім яшчэ і ўрон бу дуць кам пен са ваць? Але 
чым яны леп шыя за ха ба ра даў цаў, якія аб са лют на ана ла гіч ным 
чы нам спра бу юць вы ра шыць свае пы тан ні, толь кі без па ся рэд ні каў 
у вы гля дзе «доб рай цёт кі з фон ду са ца ба ро ны»? Але ха ба ра даў-
цаў, ка лі па па дуц ца, ча кае па ка ран не, пра ду гле джа нае за ко нам, а 
гэ тых «ах вяр пад ма ну» — што? Урок, што не трэ ба ад да ваць гро шы 
не вя до ма ка му? Маг чы ма. Але га лоў ны урок — што не трэ ба лез ці 
праз га ло вы ін шых без чар гі, што не трэ ба спра ба ваць тан на вы-
кру ціц ца за кошт дзяр жа вы і сум лен ных лю дзей, — тут на ўрад ці 
за ста нец ца за свое ным. І ка лі заўт ра гэ тым жа па цяр пе лым ня чыс-
ты на ру ку са праўд ны чы ноў нік пра па нуе вы ра шыць пы тан не тым 
жа спо са бам, яны, ужо на ву ча ныя, пе ра ка на юц ца, што чы ноў нік 
са праўд ны, і па ня суць гро шы. Бо за спо саб вы ра шэн ня праб ле мы 
яны ні ад ко га па ру ках не атры ма лі.

У на яў нас ці, як той ка заў, і по пыт, і пра па но ва. Што тут пер-
ша снае і што ад ча го на ра джа ец ца, вар та за ду мац ца тым, чый 
аба вя зак зма гац ца не з мах ля ра мі, а з ка руп цы яй.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

ПО ПЫТ 
І ПРА ПА НО ВА
Ка лі «па цяр пе лыя» та кі мі не вы гля да юцьРэс пуб лі кан ская 

вы ста ва-кір маш «За ла ты 
пад во рак» прай шла ў 

Ві цеб ску. На ёй жы вы мі 
экс па на та мі ста лі гу сі 

і ца цар кі, ку ры і пе ра пёл кі... 
і на ват пры ру ча ная гал ка. 

Усе яны на дзень па ся лі лі ся 
на тэ ры то рыі куль тур на-гіс та-
рыч на га комп лек су «За ла тое 

кола Ві цеб ска «Дзві на». 
Але  ка рэс пан дэн там 

«Звяз ды» па да ло ся, што 
там усё ж та кі «пра ві лі баль» 

тру сі кі. Здзі ві ла і вя лі кая 
чар га з лі ку ах вот ных ку піць 
ува ход ны кві ток на вы ста ву.

Па мя та е це зна ка мі ты ну мар гу ма-
рыс таў: «Тру сы — гэ та не толь кі каш-
тоў нае футра, але і...» На кір ма шы мно-
гія ву шас тыя бы лі на столь кі пры го жы мі, 
што ва чэй не маг чы ма ад вес ці. Ар га ні-
за та ры за пра сі лі ў Ві цебск тру са во даў, 
якія раз вод зяць пле мян ных жы вёл раз-
на стай ных па род: Рэкс голд, Фран цуз скі 
ба ран, Вен скія бла кіт ныя, Ка лі фар ній-
ская, Бель гій скі ве лі кан, Чэш скі аль бі-
нос і ін шыя.

— Тру са мі зай ма ем ся з 2006 го да. 
Усе жы вё лы вась мі па род на на шай 
фер ме — ад вя ду чых тру са во даў Сла-
ва кіі, Гер ма ніі, Чэ хіі, Аў стрыі. Са мі там 
іх куп ля ем. Вы твор цы ма юць паш пар-
ты (ра да во ды), якія па цвяр джа юць 
пле мян ное па хо джан не. Пры во зім тру-
соў па да зво ле Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі Бе ла ру сі. Утрым лі ва юц ца 
жы вё лы асоб на ў клет ках улас най кан-
струк цыі. Апош нія аб ста ля ва ны кар-
муш кай, яс ля мі для се на і па іл кай з 
па да грэ вам для ва ды — зі мой. Вось 
гэ ты (па каз вае) па ро ды Вя лі кі свет-
лы се раб рыс ты (ся рэд няя мяс ная па-
ро да, ва га да рос лых тру соў да 5 кі-
ла гра маў. — Аўт.). Для па раў на ння: 

да рос лы Бель гій скі во лат «цяг не» на 
10 кі ла гра маў, — рас каз вае «Звяз дзе» 
Сяр гей Ва сі лен ка з аг ра га рад ка Яро-
мі на Го мель ска га ра ё на.

Тру са вод не здае па да печ ных на 
мя са, а рэа лі зуе для раз вя дзен ня. 
Вась мі ме сяч ны Бель гій скі ве лі кан мо-
жа каш та ваць 160 до ла раў. Не сла-
бая ца на? Дык па спра буй це што дня 
да гля даць мност ва жы вёл, як ма лых 
дзяцей.

Мя не здзі ві ла, што за мор скіх га да-
ван цаў не кор мяць ка пус тай. А мно-
гія, на пэў на, ду ма юць, што тру сы яе 
лю бяць.

— Не, на шым не да ём, ёсць ін шы 
на ту раль ны корм: морк ва, збож жа, ку-
ку ру за, бу ра кі кар ма выя, се на. Ужо ў 8 
ме ся цаў са мка га то ва пры но сіць па том-
ства, — да дае жон ка тру са во да.

А ра бо чы мя са кам бі на та з Ор шы 
зай ма ец ца ву шас ты мі для атры ман ня 
мя са.

— Раз вод жу прад стаў ні коў трох па-
род. Мя са здаю на Ар шан скі мя са кан-
сер ва вы кам бі нат. З яго ро бяць дзі ця-
чае хар ча ван не. Прай шоў спе цы яль ную 
атэс та цыю. Кант роль за якас цю кар моў і 
ін шым ажыц цяў ля юць ве ту ра чы, — рас-
па вя дае Ле а нід Чар він скі.

А Мі ка лай Дзміт ры еў са Ста ра да-
рож ска га ра ё на па-доб ра му «па мя ша-
ны» на ку рах і пеў нях.

— Дру гі год пры ку рах (смя ец ца). 
У нас з сы нам Уладзімірам шэсць па род. 
Да вы ха ду на пен сію пра ца ваў на стаў-
ні кам. Не, вы не ма е це ра цыі: ку ра мі 
зай ма ю ся не та му, што вы гад ней, чым 
ву чыць. Спра ва не ў пры быт ку. Трэ ба 
чымсь ці зай мац ца для ду шы. З зям лёй 
я на «Вы». Лес і рэч ка, ку ры — так вы-
дат на, і мне гэ та па да ба ец ца. Раз вод жу 
і пра даю. Я — член аб' яд нан ня ама та раў 
га лу боў і дэ ка ра тыў ных пту шак. На кір-
ма шы час та пры яз джаю, — рас па вя дае 
ама тар пту шак.

За вод чы кі і ўла да ры жы вёл бяс плат-
на пра кан суль та ва лі ўсіх ах вот ных на-
конт утры ман ня, карм лен ня, вак цы на-
цыі, кляй мен ня жы вёл і пту шак. У за баў-
ляль най пра гра ме на кір ма шы пра вя лі 
кон кур сы: «Пу шыс ты лю бі мец пуб лі кі», 
«Пту шы ны лю бі мец пуб лі кі», «Са мае 
доў гае ву ха», «Са мы цяж кі тру сік»...

Пас ля пры ем ных ура жан няў ад уба ча-
на га між воль на ўзнік ла дум ка. Вось мно-
гія не мо гуць знай сці пра цу, тым больш 
па ду шы. Гуль таі, якіх ця пер лі та раль на 
пры му ша юць пра ца ваць, спа сы ла юц ца 
на не да хоп «нар маль най пра цы». Маў-
ляў, «гар ба ціц ца за ка пей кі»? Дык, мо жа, 
узя лі ся б за раз вя дзен не тых жа ву шас-
тых, ку рэй, ка чак, ца ца рак? Рап там вы 
пры ро джа ны за вод чык? І га лод ным не 
за ста неш ся, і мя са на про даж заў сё ды 
бу дзе. А ка лі ўжо не мо жаш за бі ваць, 
дык рэа лі зуй пле мян ных жы вёл... Бы лі 
б толь кі ін та рэс і жа дан не...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ЭМИСCИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

восьмого выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью

«ВильнюсСтрой»
Внести изменение в Проспект эмиссии жилищных облигаций восьмого вы-

пуска, изложив пункт 1.13 в новой редакции:
«1.13. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента.
Наименование депозитария: Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» 

(далее – депозитарий), код депозитария – D01.
Место нахождения депозитария: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В. 

Депозитарий зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 
18.08.2000 регистрационный номер – 101000004.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессио-
нальной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1097 
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июля 2007 года (срок дей-
ствия лицензии – до 29 июля 2022 года).».

ОТ ЭМИТЕНТА:
Директор СООО «ВильнюсСтрой» Н.М.Яколцевич
Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой» Т.С.Журавская

ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:
Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций» Н.Л.Черник
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Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов 
Республики Беларусь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
22 апреля 2015
Сушко С.А.

Свая справаСвая справа  ��

НЕ ТОЛЬ КІ КАШ ТОЎ НАЕ ФУТРА,
або Ча му б гуль та ям не за няц ца... тру са мі, на прык лад?

Ула дзі мір Дзміт ры еў разам з бацькам 
займаецца птушыным бізнесам.

Сяр гей Ва сі лен ка ганарыцца 
сваімі пушыстымі гадаванцамі.


