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АД БЕЛАРУСКАСЦІ
ДА БЕЛАРУСІ
— Уладзімір Фёдаравіч, наколькі
мне вядома, вашы бацькі былі беларусамі. А вы лічыце сябе беларусам?
— Я беларус. Так атрымалася,
што нарадзіўся я ў сям'і вайскоўца,
таму бацькі часта пераязджалі з гарнізона ў гарнізон. Часам я нават кажу, што нарадзіўся на колах. Таму,
нягледзячы на тое, што мама была
з Барысава, тата — з Гродзенскай
вобласці, я нарадзіўся ў Расіі, а вось
чатыры старэйшыя сястры — яшчэ ў
Беларусі. Няхай жылі мы далёка ад
гістарычнай Радзімы, беларускасць
у нашым укладзе была. Нават самае
простае — у побыце часта выкарыстоўваліся беларускія словы «цыбуля»,
«юшка». Праўда, па-беларуску я не
размаўляю, бо ўсё жыццё пражыў у
Расіі. Яшчэ вельмі часта ў сям'і заходзіла гутарка пра Беларусь, і нацыянальнасць мы заўсёды пісалі адну — беларусы. Чацвёра маіх дзяцей,
што таксама нарадзіліся і выраслі ў
Расіі, па нацыянальнасці таксама беларусы.
— Раскажыце, як вы сталі ганаровым консулам?
— У людзей бывае цяга да чагосьці.
У мяне яна таксама была: даведацца
пра свае карані. Дасягнуў гэтай мэты — адчуў сябе больш моцным. Мой
радавод узыходзіць да ХVІІ стагоддзя,
і дагэтуль мае сваякі жывуць у Карэліцкім раёне. Гэта першае.
Другое — палітычны складнік. Калі
разваліўся Савецкі Саюз, я задумаўся
над тым, каб стварыць нацыянальнакультурнае таварыства. І яно з'явілася:
«Аўтаномія Беларусь» аб'яднала ўсіх
тых, хто не забыў беларускую культуру.
А ў 2005 годзе ўзнікла новае аб'яднанне
«Саюз — інтэграцыя брацкіх народаў»,
куды могуць уступіць усе людзі, арганізацыі, якім не абыякава Беларусь. Ужо
ў той час мне хацелася, каб Цюменская
вобласць і Беларусь падтрымлівалі не
толькі культурныя сувязі, але і ганд-

ДАЛЁКА АД РАДЗІМЫ:
нашы суайчыннікі ў Сібіры

лёвыя, гуманітарныя. Праз нейкі час
Міністэрствам замежных спраў Беларусі было прынята рашэнне перавесці аддзяленне пасольства з Цюмені ў
Краснаярск. Але здымаць беларускі
сцяг, да якога прывыклі, было проста
нельга. І мне прапанавалі стаць ганаровым консулам. (Ганаровы, або няштатны, консул — чалавек, які выконвае
абавязкі консула на грамадскіх пачатках. — Аўт.). Прыйшлося пагадзіцца,
таму што Беларусь мне не абыякава.
Ганаровы консул — той жа самы дыпламат, якому не налічваецца зарплата.
Ён утрымлівае консульскі апарат за
ўласны кошт.

Уладзімір ШУГЛЯ з'яўляецца не толькі
актыўным грамадскім дзеячам — часта
вольны час ён прысвячае паэзіі. Выдадзены не адзін яго зборнік, а за кнігу
«Чацвёртае вымярэнне» яму прысвоілі
званне лаўрэата рэгіянальнага конкурсу
«Кніга года — 2013» у намінацыі «Лепшая патрыятычная кніга». Многія свае
вершы ён прысвячае гістарычнай радзіме і землякам.
Душа неотрывна от Минска…
Кореличи… В небе межа…
Скрепленная кровным единством,
Парит над Отчизной душа.
(В сибирском замежье)

НАШ АНКЛАЎ У СІБІРЫ
— У 1930-я гады ў Сібіры існаваў
беларускі нацыянальны раён. Як
атрымалася, што нашы людзі апынуліся так далёка ад радзімы? Якая
гісторыя беларускай супольнасці ў
Сібіры?
— Тады яшчэ была Уральская губерня, і частка сучаснай Цюменскай
вобласці ўваходзіла ў яе склад. І Табарынскі раён, дзе якраз і жыло шмат
беларусаў, сёння мяжуе з Цюменскай
вобласцю. Калісьці менавіта ён і быў
беларускім нацыянальным раёнам.
Вось такі цікавы факт прывяду: на
працягу прыкладна 5–7 гадоў тады
справаводства там вялося на беларускай мове. І ўсё таму, што ў гэтым
раёне было вельмі шмат нашых перасяленцаў: беларусы складалі каля
70% ад усяго насельніцтва. Але потым змянілася дзяржаўная палітыка,
і ўсе нацыянальныя раёны ліквідавалі.
У 1970–1980 гады ў Цюменскую вобласць зноў пачалі прыязджаць беларусы. Менавіта яны пабудавалі горад
нафтавікоў Лангепас.
Дагэтуль, пачынаючы з сярэдзіны ХІХ стагоддзя, былі перасяленцы — сасланыя ўдзельнікі паўстання
1863–1864 гадоў, потым сяляне, якія ў
пошуках лепшай долі, зямлі на колах
пускаліся ў далёкае падарожжа ў 90-я
гады ХІХ стагоддзя і ў часы Сталыпінскай рэформы. Дарэчы, з-за таго, што

ПАДАТКОВЫХ «УХІЛІСТАЎ»
ЗЛАВІЛІ ЗА РУКУ

яны дабіраліся самастойна, у Сібіры іх
празвалі самаходамі.
— У Сібіры пражывала вялікая
колькасць старавераў, якія вядуць
даволі замкнёны лад жыцця. Як
складваліся адносіны беларусаў-перасяленцаў і мясцовых жыхароў?
— Разумееце, тут праблема не ў
нацыянальнасці, а ў рэлігійных перакананнях. Старавер нават конаўку іншаверцу не дасць. Або дасць, а потым
выкіне. Гэта ўсё розніца падыходу да
рэлігіі. Таму нават калі праваслаўны
рускі, а не беларус, прыязджаў у Сібір — стараверы ставіліся да яго гэтак жа. Што тычыцца іншых мясцовых
жыхароў, то з імі адносіны ў беларусаў
складваліся вельмі добрыя і асіміляцыя
праходзіла вельмі хутка. Але засталіся
глухія вёскі — напрыклад, у Вікулаўскім раёне Цюменскай вобласці. Там
захаваліся кампактныя паселішчы бе-

ларусаў і побыт іх застаўся практычна
нязменным — нават пасля таго, як у Сібіры выраслі цэлыя пакаленні людзей,
якія ніколі не бывалі на радзіме.
— А беларускай мовай карыстаюцца ў побыце?
— Песні спяваюць на чыстай беларускай мове, а вось у побыце часцей
гавораць на трасянцы.

ПЕРАЕМНАСЦЬ
ТРАДЫЦЫЙ
— Якія нацыянальныя абрады,
звычаі захавалі беларусы Цюменскай вобласці?
— Варта назваць абрад пераносу
абраза «Свечка», які існуе ў вёсцы
Асінаўка Вікулаўскага раёна. Паводле
падання, гэты абраз быў прывезены
яшчэ першымі перасяленцамі з Магілёўшчыны, ён лічыцца захавальнікам

Даведка
З Цюменскай вобласцю Беларусь мае вялікі таваразварот: у 2013 годзе
ён склаў больш за 6 мільярдаў долараў. Акрамя гандлёва-эканамічных сувязяў, наладжана і гуманітарнае супрацоўніцтва. З беларускімі ўніверсітэтамі
супрацоўнічаюць Цюменскі дзяржаўны ўніверсітэт, Цюменскі дзяржаўны нафтагазавы ўніверсітэт, Цюменская дзяржаўная акадэмія культуры, Цюменскі
дзяржаўны архітэктурна-будаўнічы ўніверсітэт. Ганаровым консулам таксама
праводзіцца праца па наладжванні пабрацімскіх сувязяў паміж гарадамі Цюменскай вобласці і гарадамі Беларусі. Сёння «сябруюць» Брэст і Цюмень,
Магілёў і Табольск, Клімавічы і Заводаўкоўск.

жыхароў гэтай вёскі. Назва «Свечка»
(насамрэч, гэта абраз «Уваскрэсенне
Хрыстова») паказвае на тое, што сам
абрад, хутчэй за ўсё, калісьці быў сумешчаны з распаўсюджаным раней у
некаторых раёнах Беларусі народным
святам, якое сыходзіць каранямі ў дахрысціянскую гісторыю. У вёсцы існуе
традыцыя — кожныя Каляды пераносіць абраз з адной хаты ў другую, дзе
ён будзе захоўвацца ўвесь наступны
год.
— Калі ў Цюменскай вобласці так
шмат беларускіх перасяленцаў, то,
можа, там ёсць і рэстараны беларускай кухні?
— На жаль, рэстаранаў менавіта беларускай кухні ў нас няма. Само слова
«Беларусь» у назве некаторых устаноў
прысутнічае (напрыклад, кавярня «Белая Русь»), але рэстаранаў, кавярняў
беларускай кухні пакуль няма. Трэба
камусьці прыехаць да нас і заняцца
гэтым.

НАВІНЫ

У Цюменскай вобласці, за дзве з паловай тысячы кіламетраў ад Беларусі, нашу краіну ведаюць не толькі як гандлёвага партнёра, але і як…
далёкую радзіму. Там, у аддаленых вёсках, захавалася беларуская мова
яшчэ дарэвалюцыйнага ўзору, рыхтуюць нацыянальныя стравы з бульбы і спяваюць беларускія песні. Пра тое, як жывуць нашы суайчыннікі ў
Сібіры, карэспандэнту «Звязды» распавёў Уладзімір ШУГЛЯ, ганаровы
консул Беларусі ў Цюмені, старшыня Цюменскай абласной арганізацыі
«Саюз — інтэграцыя брацкіх народаў».

СВАЯ ГАЗЕТА Ў ЦЮМЕНІ
— Раз у квартал у абласной газеце выходзіць разварот, дзе распавядаецца пра беларуска-расійскія
адносіны. Раскажыце пра гэта падрабязней. Хто рыхтуе матэрыялы?
Ці ўдзельнічаюць у гэтым беларусы-перасяленцы?
— Газета называецца «Саюз — інтэграцыя брацкіх народаў», гэтак жа,
як і арганізацыя. Але яна ідзе не як
асобнае выданне з уласным накладам,
а як дадатак да абласной «Цюменскай
праўды», тыраж якой складае 15 тысяч
асобнікаў. Газета выходзіць раз у тры
месяцы. Праўда, за яе выхад даводзіцца асобна плаціць.
Мы апісваем нашы гандлёва-эканамічныя сувязі з Беларуссю, справы,
якімі займаецца ганаровы консул, а
таксама нашы беларускія святы… Часам падключаюцца чытачы-беларусы,
так што ў нас ёсць і пазаштатныя карэспандэнты. Напісаць у нашу газету
могуць і людзі з Беларусі, якім не абыякавы лёс іх землякоў-перасяленцаў.
Надзея ЮШКЕВІЧ.

 Эканоміка: ад прыватнага да агульнага

рэдакцыйная камісія збярэцца
зноў, каб у 12-ы раз перапрацаваць праект з улікам прапановаў, якія паступяць. Мы разаслалі праект ва ўсе дзяржорганы,
усім міністрам. У працу над ім
больш актыўна ўключыўся Савет па прадпрымальніцтве. Цяпер ёсць шырокая магчымасць
для кожнага чалавека з усяго
свету ўключыцца ў стварэнне
платформы. Мы атрымліваем
прапановы з Расіі, Афрыкі, Кітая і іншых мясцін».

Платформа будзе
прымацца на 3 гады
У праекце дакумента, па словах Уладзіміра Карагіна, змешчаны не толькі «прыватныя»
пытанні: зменшыце нам падаткі
і да таго падобнае. «Мы прапануем цэлую сістэму, комплекс
рашэнняў. Галоўным у платформе з'яўляецца наша мадэль Беларусі — якой мы яе бачым. Без
канцэпцыі, бачання, якой краіна павінна быць праз дзясяткі
гадоў, наўрад ці ёсць сэнс прапаноўваць нешта для бізнесу.
Усё гэта будзе разглядацца, як
«шкурны інтарэс».
Між іншым, паралельна вядзецца праца па даследаванні
Індэксу дзелавога аптымізму.
Прымячальна, што ў анкеце з'явіліся два дадатковыя пытанні:

 Нефармат
У кабінет знаёмай
старшыні сельсавета
прыйшла жанчына…
Да Святланы Мікалаеўны, як і да многіх іншых яе калег,
людзі прыходзяць з рознымі пытаннямі,
у тым ліку сямейнымі. Найбольш, калі
ў сям'і непарадак: жанчыны скардзяцца, просяць дапамогі альбо парады,
калі муж п'е ці праяўляе агрэсію. На
жаль, здараецца такое, што мужчыны шукаюць управы на жонак-п'яніц,
якія забываюцца пра дзяцей… А тут
(старшыня вельмі здзівілася) прыйшла жонка, якая мае, на першы погляд, узорную сям'ю. Яны прыехалі ў
аграгарадок гадоў дзесяць таму. Спецыялістам-маладажонам выдзелілі дом
ад гаспадаркі. Тут нарадзілася дачушка, пайшла ў садок, затым — у першы
клас. Абое працуюць, на рабоце ніякіх
нараканняў не маюць.
А пачала наведвальніца з таго, што
тут у яе няма ні сваякоў, ні блізкіх сяброў, з кім можна было б падзяліцца
набалелым, параіцца. Жыццё сваё
яна даўно лічыць невыносным з-за…
незвычайнай сквапнасці мужа. Яго імкненне да эканоміі стала маніякальнай

«Ці задаволены вы станам дыялогу бізнесу і ўлады?» і «Назавіце тры асноўныя праблемы
бе ла рус ка га біз не су». «Мы
атрымаем канкрэтныя адказы
канкрэтных людзей. Гэта вельмі важна, каб не казалі, што
галаслоўна даём нейкія ацэнкі», — падкрэсліў кіраўнік Саюза прадпрымальнікаў. Вынікі
будуць 22 лютага. Акрамя таго,
напрыканцы лютага бізнес-супольнасць збіраецца прадставіць спецыяльны аналітычны
даклад аб стане прадпрымальніцтва ў Беларусі і ў свеце. «Ён
будзе прадстаўлены Прэзідэнту. Потым гэты даклад стане
складнікам платформы», — паведаміў Уладзімір Карагін. Ён
жа звярнуў увагу на тое, што,
напэўна, «гэта апошняя гадавая
платформа. Хутчэй за ўсё, далей мы пяройдзем да таго, што
яна будзе прымацца на 3 гады.
А пытанні сярэднетэрміновай і
кароткатэрміновай перспектывы будзем абнаўляць штогод».

Ліцэнзіі для гандлю?
Гаворачы пра платформу,
старшыня ГА «МССПіП», закрануў і іншыя пытанні. Напрыклад,
ён расказаў аб тым, што з'явіліся ахвотныя зрабіць больш
жорсткімі парадкі ў галіне гандлю. Маўляў, у Міністэрства эканомікі паступіла прапанова аб

увядзенні ліцэнзіі і на рознічны, і
на аптовы гандаль. «Мы супраць
увя дзен ня лі цэн зій, — за явіў
Уладзімір Карагін. — Але мы за
парадак. І прапануем ствараць
гандлёвыя асацыяцыі. Ды і па
адным гандляры не выжывуць.
Неабходна аб'ядноўвацца і для
закупкі тавараў, напрыклад».
Той жа думкі прытрымліваецца і Вік тар Маргелаў, першы
віцэ-старшыня Мінскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў
і працадаўцаў: «Лепш увесці
самарэгуляванне ў гандлі. Могуць быць створаны мясцовыя і
нават раённыя асацыяцыі, якія
будуць сачыць за парадкам».
Аднак непакой бізнес-супольнасці не мае падстаў. Як паведамілі «Звяздзе» ў прэс-службе
Мінэканомікі, пытанне аб вяртанні да ліцэнзавання аптовага
і рознічнага гандлю, якое было адменена ў 2010 годзе, не
раз гля да ец ца. «Мі нэ ка но мі кі
не зай ма ец ца рас пра цоў кай
або разглядам праек та якога-небудзь нарматыўнага акта,
які прадугледжвае вяртанне да
ліцэнзавання гандлю. У міністэрства, у прынцыпе, паступае
шмат прапаноў па розных пытаннях, аднак у нас ёсць свая
пазіцыя, і прапанова не азначае,
што згодна з ёю будзе прынята пэўнае рашэнне», — заявілі
у прэс-службе ведамства. Там

звярнулі ўвагу і на тое, што сам
факт інфармавання бізнес-супольнасці пра такія прапановы
з'яўляецца вынікам практычнага
дзеяння Дырэктывы № 4. Улады
зацікаўлены ў падтрымцы бізнесу, а не ў яго «задушванні».

Іпэшнікам дадуць
наймітаў?
Уладзімір Карагін паведаміў
і яшчэ адну прыемную навіну.
Па яго словах, цяпер зноў пачынае ак тыўна абмяркоўвацца пы тан не пра да стаўлен ня
права індывідуальным прадпрымальнікам мець наёмных
работнікаў. «У дзяржорганах
нават абмяркоўваецца праект,
па якім будуць прадастаўляць
пяць работнікаў прадпрымальнікам у сферы вытворчасці, да
трох — у сферы гандлю і гэтак
далей. Але ўмова для такога
права — пераход на агульную
сістэму падаткаабкладання».

Складаная сітуацыя
з даўгамі
Адна з важных праблем беларускага бізнесу — зацягванне
дзяржпрадпрыемствамі тэрмінаў разліку з ім за аказаныя
паслугі. Па словах Уладзіміра
Карагіна, сёння многія дзярж-

ФАКТЫ

прадпрыемствы маюць даўгі перад прыватным бізнесам. Гэты
факт нават прымусіў прадпрымальнікаў задумацца, ці варта
змагацца за дзяржзаказы. «Раней мы казалі: дайце, маўляў,
пры ват на му біз не су 10% ад
дзяржзаказаў. Але сёння ўдзел
у дзяржзаказе — гэта свайго
роду пакаранне для бізнесу», —
адзначыў кі раўнік РКП. Члены бізнес-саюзаў скардзяцца
на тое, што чакаць аплаты ад
дзяржпрадпрыемстваў прыходзіцца месяцамі, а то і гадамі.
Не дапамагаюць справіцца з
даўжнікамі нават судовыя рашэнні, якія проста не выконваюцца. «Пра што можа ісці гаворка, калі, па звестках Мінюста,
на кожнага судовага выканаўцу
прыпадае каля 600 спраў?» —
здзіўляюцца прадпрымальнікі…
У той жа час Уладзімір Карагін
адзначыў, што пэўныя зрухі ў
вырашэнні праблемы ёсць: напрыклад, трацейскія суды, якія
бываюць эфектыўнай формай
вырашэння гаспадарчых спрэчак. «Ад нак ма ла вый граць
спрэчку — трэба, каб табе яшчэ
і вярнулі грошы», — кажа кіраўнік РКП.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



НАВІНЫ

Нагадаем, што ўжо на працягу 8 гадоў бізнес-саюзы і
асацыяцыі, якія ўваходзяць у
Рэспубліканскую канфедэрацыю прадпрымальніцтва (РКП),
штогод рыхтуюць і перадаюць
дзяржаўным органам дакумент
пад наз вай «На цы я наль ная
платформа бізнесу Беларусі»
на бягучы год. Гэта, на думку
распрацоўшчыкаў, комплексныя
прапановы беларускіх прадпрымальнікаў па паляпшэнні дзелавога клімату краіны. Дык вось,
перапрацаваны ўжо 11 разоў
праект размешчаны на розных
інтэрнэт-рэсурсах і жыве ўласным жыццём. Уладзімір Карагін,
старшыня Мінскага сталічнага
саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў і кіраўнік РКП, прадстаўляючы вышэйзгаданы праект, заявіў, што ўжо пачалося
актыўнае абмеркаванне: «Хутка

АДНАК ЧАМУ ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ БОЛЬШ НЕ ІМКНУЦЦА АТРЫМЛІВАЦЬ ДЗЯРЖЗАКАЗЫ?

ПАДЗЕІ

Прапановы
з усяго свету

БІЗНЕС ЖАДАЕ РАЗВІЦЦЯ,
УЛАДЫ ПАДТРЫМЛІВАЮЦЬ...

ШТО РАБІЦЬ? УЦЯКАЦЬ ЯК МАГА ДАЛЕЙ
ідэяй. Грашыма ён распараджаецца
асабіста, забірае іх да капейкі. На ўсе
пакупкі спісы складаюцца загадзя. У
спіс уваходзяць самыя неабходныя
прадукты. Мыла, мыйныя сродкі, элементарная касметыка выдаюцца, нібы
ў войску, на зададзены адрэзак часу. Нешта з адзення купляецца рэдка,
патрэба ў новай рэчы вызначаецца
толькі гаспадаром. Даходзіць да абсурду, — расказвала жанчына, у садок
дзіцяці ўвесь час патрэбны то альбомы, то фарбы, алоўкі, фламас тары.
Усё гэта набываецца з сапраўднымі
скандаламі.
— Як сорамна мне было, — ужо не
ўтойвала слёз маладая маці, — што
мая дзяўчынка, адна ў групе, заўсёды
хадзіла ў зацыраваных калготах. Тут
жа вёска, усе адно аднаго ведаюць. І
не раз чула, забіраючы малую з садка,
як пасмейваліся ў наш бок іншыя маладзіцы, што нідзе не працуюць, але
дазваляюць сабе нармальна апранаць
сваіх дзяцей. Пра сябе ўжо гаварыць
не даводзіцца. Як агідна бывае сядзець
за рабочым сталом у канторы і ўвесь
час думаць, каб не заўважылі дзіравыя
калготы.

На ўсе яе спробы пагаварыць з мужам, ён, як сцяна, трымаўся сваёй пазіцыі: трэба адкладваць грошы на «чорны» дзень, ці мала, што ў жыцці можа
здарыцца, няма чаго «смеціць» грашыма, строіць з сябе нейкіх багацеяў. Яна
чытала кніжкі па псіхалогіі, спрабавала
знайсці прычыны такіх паводзін у яго
дзяцінстве, сям'і. Але нічога не знаходзіла: сям'я як сям'я.
Цяпер жа яна прасіла нейкай парады, а старшыня сельсавета проста
разгубілася. Мужа гэтай жанчыны яна
ведала як добрага спецыяліста сельгаспрадпрыемства. Кандыдатура яго
ўвесь час фігуравала ў рэзерве кадраў
на кіраўнікоў. Нічога дрэннага не маглі
сказаць пра чалавека суседзі альбо
знаёмыя.
Гледзячы на сваю суразмоўніцу,
старшыня адразу ж успомніла, што
тая заўсёды хуценька праходзіла міма,
на хаду віталася, здавалася нелюдзімай. Аказваецца, яна вечна саромелася сваёй паношанай вопраткі, сваёй
прычоскі, што гадамі не ведала цырульні. Яшчэ маладая жанчына расказала Святлане Мікалаеўне, што ехаць
ёй няма куды. Маці даўно памерла, у

бацькі новая сям'я. Сама гараджанка,
выйшла замуж праз тры гады пасля
ўніверсітэта і спадзявалася тут, у вёсцы, наладзіць сваё жыццё. Але яно,
гэта жыццё, ператварылася ў суцэльнае выпрабаванне. Спачатку цярпела,
думала, яго стаўленне да гэтай неверагоднай эканоміі пераменіцца. Тым
больш, што зарплата і ў яго, і ў яе пакрысе ўзрастае. Але нічога не паляпшаецца. Ён нібы нейкае незразумелае
задавальненне атрымлівае ад гэтай
сваёй сквапнасці.
Тады старшыня сельсавета, якая
працавала на пасадзе першы год, нічога ёй не параіла. Язык не павярнуўся
сказаць: «Кідай яго — і ўся справа». Ён
жа не п'яніца, не лайдак, ад выхавання дзіцяці не ўхіляецца. Так і пайшла
гэтая жанчына з адной ёй вядомаю
бядой.
…У тым аг ра га рад ку да вя ло ся
быць у камандзіроўцы праз тры гады.
Першае, пра што я спытала ў старшыні сельсавета, — як цяпер жыве
Ірына.
— Вы помніце нават яе імя? — здзівілася ўжо вопытная кіраўніца. — Пакінула Іра свайго скнару. Пайшла да

дырэктара гаспадаркі, папрасіла даць
хоць якую жылплошчу. Ёй выдзелілі
невялічкую кватэру ў старым доме.
За адзін вечар сабрала рэчы, забрала
дзіця і сышла. Цяпер яе проста не пазнаць, расквітнела жанчына. Апранулася, за сабой сочыць — хлопцы маладыя заглядаюцца. Працуе. А праз два
гады ў свой дом вярнулася, бо былы
муж з'ехаў у іншы раён…
А я дурніца была, баялася сказаць
ёй: «Бяжы як мага далей». Чамусьці
думала, што задача старшыні сельсавета — дапамагаць людзям любой цаной захаваць сям'ю. А калі гэта немагчыма? Проста раней ніколі не сутыкалася з падобнымі праблемамі. Цяпер
стала звяртаць увагу. То ў газеце трапіцца нешта, то па тэлевізары ўбачу,
як маладыя жонкі багацеяў бялугамі
равуць: муж трымае ў «залатой клетцы», а на асабістыя расходы выдзяляе
па капейцы. Думаць трэба раней, прыглядацца больш уважліва да чалавека.
А што рабіць, калі з табой такое?.. Усё
ж адказ трэба шукаць самому, як гэта
зрабіла Ірына.
Святлана ЯСКЕВІЧ



Больш як 17,6 тысячы слоікаў пратэрмінаванага дзіцячага
харчавання на агульную суму каля 62,8 мільёна рублёў знаходзіліся ў Віцебску на складзе прыватнага прадпрыемства. Супрацоўнікі ўпраўлення Дэпартамента фінансавых
расследаванняў Камітэта дзяржкантролю па Віцебскай
вобласці знайшлі няякасны тавар і арыштавалі.
— На складзе былі слоікі дзіцячага харчавання «Яблык»,
«Яблык і груша», «Морква і сліва» і іншыя — гандлёвай маркі
«Ноўка», вытворчасці віцебскага прадпрыемства. Тавар захоўваўся без дакументаў, якія пацвярджаюць яго набыццё. Таксама
высветлілася, што грамадзянін, уласнік слоікаў з харчаваннем,
не з'яўляецца арандатарам складскога памяшкання. Ніякіх дамоўленасцяў па захоўванні тавараў паміж прадпрыемствам, на
складзе якога знаходзіўся тавар, і ім не было. Апошні прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці, — паведамілі «Звяздзе» ва
ўпраўленні.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ГЭТА БЫЎ НЕ САПРАЎДНЫ ПРАРАБ
Супрацоўнікі аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Першамайскага РУУС сталіцы затрымалі адказную
асобу адной з будаўнічых арганізацый, якая раскрадала
бюджэтныя грашовыя сродкі, выдзеленыя на будаўніцтва
аб'екта.
— На працягу года падпісваліся фіктыўныя акты выкананых
работ, у кішэню адказная асоба за гэты час паклала больш за
60 мільёнаў рублёў, — распавяла «Звяздзе» прэс-афіцэр Партызанскага РУУС г. Мінска Святлана Білінская. — Уся схема была
вельмі прадуманай: прараб прыняў на работу грамадзяніна, якому
спраўна плаціўся заробак. Пасля звальнення работніка грошы паранейшаму налічваліся на картку, быццам за выкананыя аб'ёмы
на будаўнічым аб'екце. Толькі ні сам колішні работнік, ні заказчык
будаўнічых работ пра тыя налічэнні нічога не падазравалі. Прычым у аператыўнікаў ёсць падставы меркаваць, што гэты эпізод
з раскраданнем грошай — не адзіны выпадак злоўжывання службовым становішчам прадпрымальнага прараба. Зламыснік ужо
прызнаў сваю віну і пакрывае нанесеную шкоду.

ЛЕДЗЬ НЕ «ПРЫВАТЫЗАВАЛІ» 30 ТОН
ЧЫГУНУ
З Мінскага трактарнага завода спрабавалі скрасці 30 тон
металу агульным коштам 137 мільёнаў рублёў.
— Злачынную схему распрацаваў 52-гадовы электраманцёр
прадпрыемства. Згодна з ёй, кіроўца аднаго з цэхаў павінен быў
вывезці нагледжаны да крадзяжу чыгун за тэрыторыю завода.
Дапамогу ў гэтым яму аказваў узяты «ў долю» ахоўнік, што
праводзіў догляд грузу. У выніку, падмануўшы кранаўшчыка,
крымінальнае трыа загрузіла грузавік металам і бесперашкодна
пакінула тэрыторыю завода, — паведаміла прэс-сакратар Партызанскага РУУС г. Мінска Ганна Чыж-Літаш.
Пакуль планаваліся пошукі патэнцыяльнага пакупніка, скрадзены груз вырашана было часова складзіраваць у лясным масіве паблізу Калодзішчаў. Але як толькі машына прыбыла на
месца, зламыснікаў затрымалі супрацоўнікі аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Партызанскага РУУС сталіцы.
Агульны кошт вывезенага чыгуну склаў 137 мільёнаў рублёў.
Рашэннем суда кожны з мужчын быў прыгавораны да чатырох
гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, з адтэрміноўкай пакарання на тры гады.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ГІПС ЯК АЛІБІ
Шэраг крадзяжоў быў здзейснены ў Калінкавічах, пачынаючы з сярэдзіны лета мінулага года. Невядомы злачынца
ў кватэрах і прыватных дамах забіраў грошы і ювелірныя
ўпрыгажэнні. Супрацоўнікі міліцыі праводзілі карпатлівую работу па гэтых справах і толькі сёлета выйшлі на
след. Пры гэтым значную дапамогу ў раскрыцці аказалі
грамадзяне, у прыватных дамах якіх усталяваны сістэмы
відэаназірання, адзначыў першы намеснік начальніка УУС
Гомельскага аблвыканкама Сяргей Дзямкоўскі.
Злодзеем аказаўся 34-гадовы жыхар райцэнтра, які быў раней асуджаны за крадзяжы. Пасля вызвалення ён хутка ўспомніў
старое «рамяство» і пад покрывам ночы выходзіў «на справу».
Прабіраўся ў прыватныя дамы, выстаўляў шыбы. Пакуль гаспадары спалі ў суседнім пакоі, шукаў грошы, банкаўскія карткі,
каштоўнасці. Дарэчы, з банкаўскіх рахункаў па некаторых картках грошы былі зняты толькі таму, што… на іх былі надрапаны
пін-коды!
Некалькі разоў да гэтага грамадзяніна прыходзілі супрацоўнікі
міліцыі. Аднак ён сустракаў іх… з гіпсам на назе, таму падазрэнні
знікалі. Як пазней высветлілася, пасля чарговага «набегу» злодзей вяртаўся дадому і накладваў сабе на нагу «муляж» гіпсу ў
якасці «алібі».
Пасля таго, як былі сабраны неабвержныя доказы дачынення хітрага злодзея да здзяйснення крадзяжоў, яго затрымалі па
месцы жыхарства. Зараз супрацоўнікі СК праводзяць комплекс
мерапрыемстваў, каб ўстанавіць усе эпізоды супрацьпраўнай
дзейнасці.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ВЫЦЯГНУЎ МАБІЛЬНІК НА ВАЧАХ
У МІЛІЦЫЯНЕРАЎ

ФАКТЫ

«Беларусь будучыні — гэта краіна з развітай фінансавай сістэмай, сучаснымі плацежнымі сістэмамі,
стабільнымі цэнамі, адкрытай канкурэнцыяй банкаў,
страхавых кампаній, пенсій ных, ін вес ты цый ных,
венчурных і іншых фондаў,
гандлёвых сетак і дробнай
розніцы», — гаворыцца ва
ўступе да «Нацыянальнай
платформы бізнесу Беларусі — 2014». Да яе прэзентацыі на ХV Асамблеі
дзелавых колаў засталося каля месяца. Цяпер жа
вышэйназваны праект выстаўлены на агульнае абмеркаванне, і кожны можа
ўнесці свае заўвагі.

Дэпартаментам фінансавых расследаванняў Камітэта
дзяржаўнага кантролю спынена дзейнасць аднаго з «кліентаў» злачыннай групы, якая, выкарыстоўваючы рэквізіты падкантрольных ёй ілжэпрадпрымальніцкіх структур,
дапамагала ўхіляцца ад выплаты падаткаў суб'ектам гаспадарання рэальнага сектара эканомікі.
Было выяўлена, што дырэктар камерцыйнай арганізацыі, якая
займаецца аптовым гандлем камп'ютарнай тэхнікай і камплектуючымі, у 2012 годзе і ў першым паўгоддзі летась занёс загадзя
лжывыя звесткі ў падатковыя дэкларацыі, калі ў бухгалтэрыі выкарыстоўваліся фіктыўныя дакументы лжэструктуры. А ў выніку
прадпрыемства недаплаціла ў бюджэт падаткаў на суму больш
за 700 млн рублёў, паведаміў рэдакцыі намеснік начальніка
аддзела Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК Беларусі Юрый КАРДЫМОН.
За ўрон дзяржаве ў асабліва буйным памеры дэпартаментам
была распачата крымінальная справа. За падобныя падатковыя
свавольствы «ўхілістам» пагражае максімальнае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі да сямі гадоў з канфіскацыяй маёмасці
і з пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады або займацца
пэўнай дзейнасцю. Зараз на рахунках прадпрыемства «заблакіравана» больш за 600 млн рублёў, акрамя таго, канфіскавана
15 тысяч долараў. Кіраўнік камерцыйнай структуры затрыманы
і змешчаны ў ізалятар.
Сяргей КУРКАЧ.

УСЁ ГОРШАЕ… ДЗЕЦЯМ?

ПАДЗЕІ

4

ЛЮСТЭРКА

У сталіцы малады чалавек вырашыў абакрасці нецвярозага мужчыну. Як высветлілася, на вачах у АМАПаўцаў…
Увечары адзін з нарадаў АМАП ГУУС нёс службу па ахове грамадскага парадку на дваровых тэрыторыях вуліцы Прытыцкага.
Міліцыянеры звярнулі ўвагу на чалавека нападпітку, які прысеў
на лаўку. Толькі сабраліся падысці да яго, як да таго падсеў яшчэ
нейкі малады чалавек. Супрацоўнікі вырашылі паназіраць за
развіццём сітуацыі.
Падсеўшы, грамадзянін пра нешта спытаў у суседа, потым
некалькі разоў пахлопаў таго па кішэнях, затым падняўся і сабраўся зыходзіць. Тут міліцыянеры і падышлі да лаўкі і прапанавалі
нецвярозаму чалавеку праверыць, ці не прапалі ў таго якія рэчы.
Высветлілася, што знік тэлефон. Абодвум грамадзянам было прапанавала прайсці ў бліжэйшы апорны пункт. Па дарозе міліцыянеры сказалі, што можна патэлефанаваць на нумар прапаўшага
мабільніка… Гэтыя словы прымусілі хлопца занервавацца, і ён
стаў настойліва прасіць у сувязі з тэрміновай справай адпусціць
яго. Яму прапанавалі правесці агляд вопраткі. Мабільны тэлефон
знаходзіўся ў бакавой кішэні курткі. Праўда, зладзюжка і на гэты
раз паспрабаваў выкруціцца: маўляў, апарат у пацярпелага ўзяў
выключна для таго, каб не згубіўся.
Сяргей РАСОЛЬКА.

