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 Неасабісты суб'ектыў

НЕ ТОЛЬКІ КАШТОЎНАЕ ФУТРА, ПОПЫТ
або Чаму б гультаям не заняцца... трусамі, напрыклад?
І ПРАПАНОВА
Рэспубліканская
выстава-кірмаш «Залаты
падворак» прайшла ў
Віцебску. На ёй жывымі
экспанатамі сталі гусі
і цацаркі, куры і перапёлкі...
і нават прыручаная галка.
Усе яны на дзень пасяліліся
на тэрыторыі культурна-гістарычнага комплексу «Залатое
кола Віцебска «Дзвіна».
Але карэспандэнтам
«Звязды» падалося, што
там усё ж такі «правілі баль»
трусікі. Здзівіла і вялікая
чарга з ліку ахвотных купіць
уваходны квіток на выставу.

Д

Уладзімір Дзмітрыеў разам з бацькам
займаецца птушыным бізнесам.

Фота Віктара НІКАЛАЕВА.
УНП 191434087
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А рабочы мясакамбіната з Оршы
займаецца вушастымі для атрымання
мяса.
— Разводжу прадстаўнікоў трох парод. Мяса здаю на Аршанскі мясакансервавы камбінат. З яго робяць дзіцячае харчаванне. Прайшоў спецыяльную
атэстацыю. Кантроль за якасцю кармоў і
іншым ажыццяўляюць ветурачы, — распавядае Леанід Чарвінскі.
А Мікалай Дзмітрыеў са Старадарожскага раёна па-добраму «памяшаны» на курах і пеўнях.
— Другі год пры курах (смяецца).
У нас з сынам Уладзімірам шэсць парод.
Да выхаду на пенсію працаваў настаўнікам. Не, вы не маеце рацыі: курамі
займаюся не таму, што выгадней, чым
вучыць. Справа не ў прыбытку. Трэба
чымсьці займацца для душы. З зямлёй
я на «Вы». Лес і рэчка, куры — так выдатна, і мне гэта падабаецца. Разводжу
і прадаю. Я — член аб'яднання аматараў
галубоў і дэкаратыўных птушак. На кірмашы часта прыязджаю, — распавядае
аматар птушак.
Заводчыкі і ўладары жывёл бясплатна пракансультавалі ўсіх ахвотных наконт утрымання, кармлення, вакцынацыі, кляймення жывёл і птушак. У забаўляльнай праграме на кірмашы правялі
конкурсы: «Пушысты любімец публікі»,
«Птушыны любімец публікі», «Самае
доўгае вуха», «Самы цяжкі трусік»...
Пасля прыемных уражанняў ад убачанага міжвольна ўзнікла думка. Вось многія не могуць знайсці працу, тым больш
па душы. Гультаі, якіх цяпер літаральна
прымушаюць працаваць, спасылаюцца
на недахоп «нармальнай працы». Маўляў, «гарбаціцца за капейкі»? Дык, можа,
узяліся б за развядзенне тых жа вушастых, курэй, качак, цацарак? Раптам вы
прыроджаны заводчык? І галодным не
застанешся, і мяса на продаж заўсёды
будзе. А калі ўжо не можаш забіваць,
дык рэалізуй племянных жывёл... Былі
б толькі інтарэс і жаданне...
Аляксандр ПУКШАНСКІ
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дарослы Бельгійскі волат «цягне» на
10 кілаграмаў, — расказвае «Звяздзе»
Сяргей Васіленка з аграгарадка Яроміна Гомельскага раёна.
Тру са вод не здае па да печ ных на
мя са, а рэа лі зуе для раз вя дзен ня.
Васьмімесячны Бельгійскі велікан можа каш та ваць 160 дола раў. Не слабая ца на? Дык паспра буйце штодня
дагля даць мноства жывёл, як малых
дзяцей.
Мяне здзівіла, што заморскіх гадаванцаў не кормяць капус тай. А многія, напэўна, думаюць, што трусы яе
любяць.
— Не, нашым не даём, ёсць іншы
натуральны корм: морква, збожжа, кукуруза, буракі кармавыя, сена. Ужо ў 8
месяцаў самка гатова прыносіць патомства, — дадае жонка трусавода.
Сяргей Васіленка ганарыцца
сваімі пушыстымі гадаванцамі.

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
22 апреля 2015
Сушко С.А.

НЯМі ў Віцебску Следчы камітэт завяршыў расследаванне
справы аб махлярстве ў асабліва вялікім памеры. Справа,
я б сказала, паказальная, прычым не з разраду «Як нас дураць».
Тут больш дарэчы будзе «Самі сабе шукаем гуза». І пацярпелыя ў
гэтай сітуацыі, нягледзячы на панесеныя страты, не надта пацярпелымі і выглядаюць. Бо свае кроўныя аддавалі махлярцы, каб
яна дапамагла вырашыць праблему, абышоўшы закон.
Зрэшты, мяркуйце самі. Актыўную пенсіянерку затрымалі ў
жніўні мінулага года на гарачым: пры атрыманні сарака мільёнаў
рублёў. За што і ад каго? Жанчына прадстаўлялася супрацоўніцай фонду сацыяльнай абароны насельніцтва і прапаноўвала
тым, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, пабудаваць
кватэру за 10% (!) ад яе кошту. Вядома ж, за спрыянне ў такой
жыццёва важнай справе ўсемагутнаму супрацоўніку фонду сацабароны належала грашовае ўзнагароджанне.
Смешна і шыта белымі ніткамі? Але ж ахвотнікі знайшліся!
Прычым, як высветліла следства, падобным бізнесам прадпрымальная кабета займалася на працягу пяці гадоў. Схема была
простая: махлярка выдавала сябе за большага ці меншага чыноўніка, які мае паўнамоцтвы і магчымасці вырашаць балючае
жыллёвае пытанне, і прапаноўвала за пэўную плату пасадзейнічаць у танным будаўніцтве, афармленні неабходных дакументаў. Часам праяўляла фантазію і брала ў людзей грошы,
нібы перадаць хабар іншаму чыноўніку, які можа аператыўна
вырашыць пытанне аб месцы ў інтэрнаце ў абласным цэнтры.
Хтосьці плаціў дабрадзейцы чатыры мільёны, хтосьці — сорак,
а хтосьці — і ўсе сто семдзесят (гэта, пэўна, ужо быў выплачаны «поўны кошт» «таннага жылля»). Атрымала «чыноўніца»
дзякуючы ўласнай абаяльнасці (а хутчэй — людской празе да
«халявы» ці «абы дзешавей») больш за мільярд рублёў. Пацярпелых больш за трыццаць чалавек, як напісана ў следчым
пратаколе, «рознага сацыяльнага статусу і ўзросту»...
ЕСУМНЕННА, палепшыць жыллёвыя ўмовы хочуць многія. Несумненна, не для ўсіх гэта магчыма зрабіць сёння
або заўтра. Несумненна, будаўніцтва жылля ў наш час — справа
нятанная. Несумненна, кожны хоча вырашыць пытанне хутчэй і
танней. Але адкуль такая наіўная вера ў тое, што вырашыць яго
можна вось так — без афіцыйнага афармлення, без адпаведных
дакументаў, нават не пацікавіўшыся ў дабрадзейкі наяўнасцю ў
яе якога-кольвек пасведчання? Сказаў бы, старыя адзінокія людзі, стомленыя ад адсутнасці чалавечай увагі, упускалі ў кватэру
махлярку, што называлася работнікам сацыяльнай службы, —
яшчэ б можна было зразумець. Але ж тыя тры дзясяткі чалавек
рознага сацыяльнага статусу і ўзросту наўрад ці адзінокія пенсіянеры. Ды яшчэ і пры грашах (сто семдзесят мільёнаў ці нават
сорак у свабодным карыстанні не ў кожнага знойдзецца).
Што ж атрымліваецца? Абсурд, калі не сказаць больш.
Разумныя забяспечаныя грамадзяне свядома і самастойна
аддавалі немалыя грошы на вырашэнне пытання «акружным
шляхам». Мяркуючы па тым, што махлярка дзейнічала цэлых
пяць гадоў у адным горадзе, гэтыя людзі, нават зразумеўшы,
што іх абдурылі, пра сваю бяду расказваць камусьці не спяшаліся. Што яшчэ раз пацвярджае свядомасць і самастойнасць
іх учынкаў, як і тое, што яны ведалі пра незаконнасць і сваіх, і
махляркі дзеянняў...
ЯНЕ ведаеце, што ў гэтай сітуацыі бянтэжыць? Чаму гэтыя
свядомыя разумныя людзі праходзяць па справе як пацярпелыя? Гэта значыць, ім яшчэ і ўрон будуць кампенсаваць? Але
чым яны лепшыя за хабарадаўцаў, якія абсалютна аналагічным
чынам спрабуюць вырашыць свае пытанні, толькі без пасярэднікаў
у выглядзе «добрай цёткі з фонду сацабароны»? Але хабарадаўцаў, калі пападуцца, чакае пакаранне, прадугледжанае законам, а
гэтых «ахвяр падману» — што? Урок, што не трэба аддаваць грошы
невядома каму? Магчыма. Але галоўны урок — што не трэба лезці
праз галовы іншых без чаргі, што не трэба спрабаваць танна выкруціцца за кошт дзяржавы і сумленных людзей, — тут наўрад ці
застанецца засвоеным. І калі заўтра гэтым жа пацярпелым нячысты на руку сапраўдны чыноўнік прапануе вырашыць пытанне тым
жа спосабам, яны, ужо навучаныя, пераканаюцца, што чыноўнік
сапраўдны, і панясуць грошы. Бо за спосаб вырашэння праблемы
яны ні ад кога па руках не атрымалі.
У наяўнасці, як той казаў, і попыт, і прапанова. Што тут першаснае і што ад чаго нараджаецца, варта задумацца тым, чый
абавязак змагацца не з махлярамі, а з карупцыяй.
Алена ЛЯЎКОВІЧ
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Памятаеце знакаміты нумар гумарыстаў: «Трусы — гэта не толькі каштоўнае футра, але і...» На кірмашы многія вушастыя былі настолькі прыгожымі,
што вачэй немагчыма адвесці. Арганізатары запрасілі ў Віцебск трусаводаў,
якія разводзяць племянных жывёл разнастайных парод: Рэкс голд, Французскі
баран, Венскія блакітныя, Каліфарнійская, Бельгійскі велікан, Чэшскі альбінос і іншыя.
— Трусамі займаемся з 2006 года.
Усе жывёлы васьмі парод на нашай
ферме — ад вядучых трусаводаў Славакіі, Германіі, Чэхіі, Аўстрыі. Самі там
іх купляем. Вытворцы маюць пашпарты (ра да во ды), якія па цвяр джа юць
племянное паходжанне. Прывозім трусоў па дазволе Мініс тэрства сельскай
гаспадаркі Беларусі. Утрымліваюцца
жывёлы асобна ў клетках уласнай канструкцыі. Апошнія абсталяваны кармушкай, яслямі для сена і паілкай з
падагрэвам для вады — зімой. Вось
гэ ты (па каз вае) па ро ды Вя лі кі светлы серабрыс ты (сярэдняя мясная парода, вага дарослых трусоў да 5 кілаграмаў. — Аўт.). Для параўнання:

Калі «пацярпелыя» такімі не выглядаюць

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ЭМИСCИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
шестого выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью
«ВильнюсСтрой»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ЭМИСCИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
седьмого выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью
«ВильнюсСтрой»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ЭМИСCИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
восьмого выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью
«ВильнюсСтрой»

Внести изменение в Проспект эмиссии жилищных облигаций шестого выпуска, 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 профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1097
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июля 2007 года (срок
действия лицензии – до 29 июля 2022 года).».

Внести изменение в Проспект эмиссии жилищных облигаций седьмого выпуска, 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 профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1097
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июля 2007 года (срок
действия лицензии – до 29 июля 2022 года).».

Внести изменение в Проспект эмиссии жилищных облигаций восьмого выпуска, 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 профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1097
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июля 2007 года (срок действия лицензии – до 29 июля 2022 года).».

ОТ ЭМИТЕНТА:
Директор СООО «ВильнюсСтрой»
Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой»

Н.М.Яколцевич
Т.С.Журавская

ОТ ЭМИТЕНТА:
Директор СООО «ВильнюсСтрой»
Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой»

Н.М.Яколцевич
Т.С.Журавская

ОТ ЭМИТЕНТА:
Директор СООО «ВильнюсСтрой»
Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой»

Н.М.Яколцевич
Т.С.Журавская

ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:
Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций»

Н.Л.Черник

ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:
Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций»

Н.Л.Черник

ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:
Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций»

Н.Л.Черник

