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Раз-по раз на стуж ках 
ін фар ма цый ных агенц тваў 
з'яў ля юц ца на ві ны аб тым, 
што чар го вы пен сі я нер 
стаў ах вя рай ашу кан цаў. 
І пе рад гіс то рыя пы тан няў 
ад роз ні ва ец ца хі ба што толь кі 
ў дэ та лях. У дзве ры зво ніць 
рэ спек та бель ны ча ла век, 
які па чы нае рэ кла ма ваць 
цу да-та ва ры, якія ёсць у яго 
пры са бе. «За бал ба таў шы» 
ча ла ве ка па важ на га ўзрос ту, 
госць пе ра во дзіць дыя лог 
да та го, па што і прый шоў, — 
за клю чэн ня здзел кі. І зда ец ца, 
усё як мае быць: па куп нік 
атрым лі вае та вар, а пра да вец — 
гро шы. Ад нак ме на ві та тут і 
па чы на ец ца са мае ці ка вае.

— З на шай прак ты кі — час-
цей за ўсё та кія «ко мі ва я жо ры» 
пра па ну юць та вар зы хо дзя чы 
са сва ёй мэ та вай аў ды то рыі, — 
рас каз вае на чаль нік ад дзе ла 
«Р» га лоў на га ўпраў лен ня 
кры мі наль на га вы шу ку кры-
мі наль най мі лі цыі МУС Бе ла-
ру сі пал коў нік мі лі цыі Ва сіль 
ШУП ЛЯК. — Жан чы нам і пен-
сі я не рам спра бу юць пра даць 
кам плек ты па сцель най бя ліз ны, 
по суд. Ка лі ж аб' ек там вы бра ны 
муж чы на, то яму пач нуць рэ кла-
ма ваць ін стру мен ты — дрыль, 
шру бак рут, элект рыч ны лоб зік, 
на бор га еч ных клю чоў. Бы вае, 
што гос ці мас кі ру юц ца пад ра-
бот ні каў ад па вед ных служ баў і 
пра па ну юць па ста віць га за ана-
лі за тар ці аў та ном ны па жар ны 
апа вя шчаль нік. Аль бо, на прык-

лад, спра бу юць пра даць цук ро-
вы сі роп пад вы гля дам мё ду...

Усё гэ та, як пра ві ла, спа ка ва на 
ў пры го жую прэ зен та бель ную ка-
роб ку. Ад нак д'я бал, як вя до ма, 
ха ва ец ца ў дро бя зях. Пра мыс-
ло выя та ва ры ў та кіх пра даў цоў 
за вель мі рэд кім вы клю чэн нем 
зроб ле ны ў кра і нах Паўд нё ва-Ус-
ход няй Азіі і па сут нас ці з'яў ля-
юц ца тан ны мі ніз ка якас ны мі пад-
роб ка мі. Ня рэд ка яны на бы ва-
юц ца на ап то вых рын ках, а пас ля 
вы да юц ца за якас ныя еў ра пей-
скія з ад па вед ны мі цэ на мі.

І ня рэд ка на гэ та ідуць гро шы, 
якія ста ры ча ла век не адзін год 
збі раў для сва іх па трэб. Ва сіль 
Шуп ляк пры гад вае адзін па ка-
заль ны вы па дак.

— Ле тась мы за тры ма лі зла-
чын ную гру пу з Ра сіі. Сут насць 
яе дзе ян няў бы ла ў на ступ ным. 
Не каль кі ча ла век пры яз джа ла на 

лег ка вым аў та ма бі лі ў пэў ны мік-
ра ра ён, пас ля гру па раз дзя ля ла-
ся. Пры кме ціў шы па тэн цый ную 
ах вя ру, да яе па ды хо дзіў ма ла ды 
хло пец і вель мі куль тур на і вет-
лі ва па чы наў га вор ку. Ён прад-
стаў ляў ся эк ска ва тар шчы кам, які 
вы ка паў скарб на бу доў лі. Але, 
маў ляў, па коль кі ён за меж нік, 
то не ве дае мяс цо вых па рад каў і 
пра па нуе ад пра віц ца ў лам бард 
ці пункт па скуп цы зо ла та, каб 
пра ве рыць на яў насць каш тоў на-
га ме та лу. І ка лі так, то ўсту піць 
за ад па вед ную ца ну. За ліш не ка-
заць, што пе рад пра вер кай лёг кім 
ру хам ру кі з кі шэ ні да ста ва ла ся 
са праўд ная ма не та. Спе цы я ліс ты 
па цвяр джа лі: так, тут са праў ды 
ёсць зо ла та або се раб ро. Та кім 
жа лёг кім ру хам ру кі гэ тая ма не та 
кош там не каль кі со цень руб лёў 
пас ля мя ня ла ся на пад роб ку, ві-
зу аль на ідэн тыч ную на ту раль-

най, ца на якой — не больш за тры 
руб лі. І быў вы па дак, ка лі зла чы-
нец на ват пра во дзіў да до му ад-
на го пен сі я не ра, які вы граб усе 
на за па ша ныя до ма гро шы і яшчэ 
тэ ле фа на ваў жон цы, каб яна да-
ла жы ла свае збе ра жэн ні.

Па доб ныя зла чын ствы да во лі 
моц на рас цяг ну ты ў ча се. Пад-
ман вы кры ва ец ца праз не каль кі 
тыд няў ці ме ся цаў, ка лі ад ве даць 
пад ма ну та га ста ро га пры яз джа-
юць яго род ныя. На ра дас цях ча-
ла век па каз вае — маў ляў, гля дзі-
це, якую доб рую і каш тоў ную рэч 
я ку піў! І толь кі пас ля яму тлу ма-
чаць, што на са мрэч на ім доб ра 
за ра бі лі... Ча са вы фак тар мае і 
ін шы, на пер шы по гляд, не ча ка-
ны ас пект.

— З'яў лен не та кіх лю дзей у 
вас у до ме не заўж ды азна чае, 
што прос та за раз у да чы нен ні да 
вас бу дзе здзейс не на зла чын-
ства, — ка жа су раз моўнік. — Але 
маг чы ма, што ва шу ква тэ ру або 
пры ват ны дом ужо ска ні ру юць 
піль ным во кам раз вед чы ка, каб 
зра зу мець, на коль кі за мож на вы 
жы вя це. І не вы клю ча на, што да 
вас на ве да юц ца яшчэ раз, але ка-
лі вас до ма ўжо не бу дзе...

Тут трэ ба ра зу мець, што, за-
пус ка ю чы ў сваё жыт ло не зна ё-
ма га ча ла ве ка, які мо жа прад-
ста віц ца кім за ўгод на, хоць ра-
бот ні кам са цы яль най служ бы, 
вы ўжо ры зы ку е це па зба віц ца 
ней кіх гро шай або каш тоў ных 
рэ чаў. За хо дзя чы ў ква тэ ру, яе 
гас па да ра спра бу юць ад вес ці на 
кух ню і там па чаць з ім гу тар ку. 

Але ўва ход ныя дзве ры ў гэ ты 
мо мант за ста юц ца не за чы не ныя! 
Яшчэ не каль кі зла чын цаў пра-
ні ка юць у ква тэ ру і па чы на юць 
да сле да ваць жы лыя па коі. Усё, 
што зна хо дзіц ца каш тоў на га, — 
за бі ра юць са бе. А па коль кі ні хто 
што га дзі ны не пра вя рае, дзе ля-
жаць каш тоў ныя рэ чы ці гро шы, 
то і па га ра чых сля дах за тры маць 
зла дзе яў не маг чы ма.

— Як пра ві ла, зла чын цу ня-
важ на, які склад зла чын ства ён 
за раз здзяйс няе, — пра цяг вае су-
раз моўнік. — Бы лі ў нас вы пад кі, 
ка лі ў ча ла ве ка прос та вы ры ва лі 
скру так з гра шы ма і збя га лі.

Як жа за сце раг чы ся ад та кіх 
вы пад каў? Эле мен тар на, як ка-
заў Шэр лак Холмс.

— Прос та не ад чы няй це дзве-
ры не зна ё мым і па мя тай це, што 
бяс плат ны сыр бы вае толь кі ў па-
стцы, — ра іць Ва сіль Шуп ляк. — 
Мы за ўва жы лі, што лю дзі да 40 
га доў па па да юц ца на ву дач ку са-
лод ка га ло сых ашу кан цаў вель-
мі і вель мі рэд ка. Пэў на, яны ў 
гэ тым сэн се больш асця рож ныя. 
Ка лі ж ві зі цёр прад стаў ля ец ца су-
пра цоў ні кам ней кай служ бы, то 
па тэ ле фа нуй це ў яе і па пра сі це 
за пра сіць да апа ра та ча ла ве ка, 
чыё проз ві шча на зваў не ча ка ны 
госць. Ка лі на мес цы яго ня ма — 
рас пы тай це, ці са праў ды да вас 
ён пай шоў на абы ход. Та кія ме-
ры за ліш ні мі дак лад на не бу дуць. 
Са ро мец ца іх не трэ ба — па мыл ка 
з ва ша га бо ку мо жа каш та ваць 
вель мі до ра га.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Ула даль ні кі не каль кіх 
ква тэр у ста лі цы і 
пры ста ліч ным рэ гі ё не 
стра ці лі свае «квад ра ты» 
і гро шы. Шко да 
ацэнь ва ец ца больш чым 
у 400 ты сяч руб лёў.

Га лоў нае след чае 
ўпраў лен не След ча га ка-
мі тэ та кра і ны за вяр шы ла 
рас сле да ван не кры мі-
наль най спра вы ў да-
чы нен ні да 46-га до ва га 
мін ча ні на, які здзяйс няў 
мах ляр ствы з ква тэ ра мі. 
І пра цяг ваў зай мац ца 
гэ тым, на ват ка лі зна хо-
дзіў ся ў ка ло ніі. Пра гэ та 
па ве да мі лі ў ад дзе ле ін-
фар ма цыі і су вя зяў з гра-
мад ствам СК.

Па звест ках след ства, 
у пе ры яд з 2008 да 2011 
го да мін ча нін зна ё міў ся з 
ты мі, хто вёў аса цы яль ны 
лад жыц ця, і пра па ноў ваў 
ім да па маг чы ў про да жы 
ква тэр. Ён пад ман ваў ула-
даль ні каў, абя ца ю чы да-
па маг чы пры ва ты за ваць 
і пра даць не ру хо масць, 
а за мест гэ та га на быць 
ін шае жыт ло мен шым 
кош там і раз лі чыц ца па 
здзел цы.

Дзе ля боль ша га пе-
ра ка наў ча га эфек ту ён 
пе ра да ваў ула даль ні кам 
ква тэр част ку гро шай, 
да па ма гаў ім з пе ра рэ-
гіст ра цы яй у ін шыя жы-
лыя па мяш кан ні. Пас ля 
афарм лен ня про да жу, 

на ту раль на, кан чат ко вы 
раз лік не ад бы ваў ся або 
ра біў ся, але част ко ва. У 
вы ні ку муж чы на за ва-
ло даў тры ма ква тэ ра мі 
ў Мін ску і пры ста ліч ным 
рэ гі ё не.

У 2014-м за та кія зла-
чын ствы яго па ка ра лі па-
збаў лен нем во лі ў вы праў-
лен чай ка ло ніі тэр мі нам 
на сем га доў. Але ж і там 
ён пра цяг ваў сваю «ры эл-
тар скую» дзей насць: пра-
па ноў ваў ін шым асу джа-
ным, якія жа да лі пра даць 
не ру хо масць, да па маг чы 
ў гэ тай спра ве. А каб не 
фі гу ра ваць у мах ляр скай 
схе ме, пры цяг нуў у якас-
ці па ма га та га 49-га до ва га 
ра бот ні ка агенц тва не ру-
хо мас ці.

Мін ча нін пе ра кон ваў 
асу джа ных, што яго зна ё-
мы да па мо жа ў про да жы. 
Дзе ля гэ та га «клі ен ты» 
пад піс ва лі да ве ра нас ці 
на яго «кам пань ё на-ры-
эл та ра» на пра ва рас па-
ра джац ца ўсёй ма ё мас цю 
па цяр пе лых. А да лей усё 
як па но тах: про даж не-
ру хо мас ці і за ва ло дан не 
гро ша мі або пе ра рэ гіст-
ра цыя аб' ек та на ся бе ці 
пад кант роль ных асоб.

У 2015-м ён вы зва ліў ся 
з мес цаў па збаў лен ня во-
лі па ам ніс тыі і пра цяг нуў 
сваё чор нае ры эл тар ства 
ў скла дзе ар га ні за ва най 
гру пы. У вы ні ку аб ві на-
ва ча ныя за ва ло да лі ча-

тыр ма ква тэ ра мі і гра шы-
ма гра ма дзян агуль ным 
кош там больш за 400 ты-
сяч руб лёў. А каб ле га лі-
за ваць та кі да ход, мах ляр 
ства рыў та ва рыст ва з аб-
ме жа ва най ад каз нас цю. 
Пры гэ тым на пер ша па-
чат ко вым эта пе дзей нас ці 
ар га ні за цыі цал кам ад сут-
ні ча лі ле галь ныя кры ні цы 
фі нан са ван ня.

— След чы мі быў пра-
ве дзе ны вя лі кі аб' ём ра-
бо ты дзе ля вы свят лен ня 
ўсіх аб ста він су праць-
праў ных дзе ян няў. Так, 
у ме жах рас сле да ван-
ня пра ве дзе на больш за 
сот ню до пы таў свед каў і 
па цяр пе лых. Каб за бяс-
пе чыць па крыц цё шко ды, 
на ма ё масць аб ві на ва ча-
ных (у тым лі ку ква тэ ры, 
да мы, зя мель ныя ўчаст-
кі, да ра гія аў та ма бі лі) 
быў на кла дзе ны арышт 
агуль ным кош там больш 
за 480 ты сяч руб лёў, — 

рас тлу ма чы лі ў След чым 
ка мі тэ це.

Па вы ні ках рас сле-
да ван ня 46-га до ва му 
мін ча ні ну прад' яві лі аб-
ві на ва чан не па част цы 4 
ар ты ку ла 209 (за паў тор-
нае мах ляр ства ў буй ным 
па ме ры і ў скла дзе ар га-
ні за ва най гру пы) і част цы 
2 ар ты ку ла 235 (ле га лі за-
цыя, «ад мы ван не» срод-
каў, атры ма ных зла чын-
ным шля хам) Кры мі наль-
на га ко дэк са Бе ла ру сі. Ён 
арыш та ва ны.

Яго 49-га до ва га кам-
пань ё на аб ві на вач ва юць 
па част цы 4 ар ты ку ла 209 
Кры мі наль на га ко дэк са, і 
ён зна хо дзіц ца пад пад-
піс кай аб ня вы ез дзе ў су-
вя зі са ста нам зда роўя.

Рас сле да ван не за-
вер ша на, кры мі наль ная 
спра ва пе ра да дзе на пра-
ку ро ру для на кі ра ван ня ў 
суд.
Воль га АЛЯК САНД РА ВА .

«Я САМ ПАД МАН ВАЦ ЦА РА ДЫ...»

СУД ДЫ СПРА ВА

Ква тэр нае мах ляр ства

ОАО «Амкодор-КЭЗ»
Витебская обл., Толочинский район, 
г. п. Коханово, Промышленная зона,

 ул. Промышленная, 3

Извещение о проведении очередного (годового) общего собрания акцио-
неров общества.

Собрание состоится 30 марта 2020 г. в 14.00 по адресу: Витебская обл., 
Толочинский район, г. п. Коханово, Промышленная зона, ул. Промышленная, 3, 
зал заседаний Общества.

Орган, созывающий собрание: совет директоров  ОАО «Амкодор-КЭЗ».
Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-

ведения собрания с 13.00 до 13.55.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-

ется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и 
полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удосто-
веряющий личность; представители акционеров предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежа-
щим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители 
юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус 
руководителя).

Повестка дня
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффектив-
ности на 2020 год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества за 2019 год.

3. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) 
за 2019 год. 

4. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 
2020 год.

5. Об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 
общества.

6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомить-
ся с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная 
с 9 марта 2020 года, а с иной информацией (документами), подлежащими 
представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 
23 марта 2020 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе 
кадров ОАО «Амкодор-КЭЗ» (Витебская обл., Толочинский район, 
г. п. Коханово, Промышленная зона, ул. Промышленная, 3) с 9.00 до 
16.00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Амкодор-КЭЗ»
УНП 300028841

ООО «ШАРКОН-2018» сообщает о проведении 24.03.2020 торгов в 
форме открытого аукциона по продаже следующего имущества с условием: 
1) Незавершенное законсервированное капитальное строение № 614-44468 
«здание неустановленного назначения площадью участка 0,102 га, доля 
в праве аренды земельного участка, адрес расположения: Минская обл., 
Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, д. Прилепы, (уч-к 48)» – 
137 300,00 бел. руб.; 2) Незавершенное законсервированное капитальное 
строение № 614-44469 «здание неустановленного назначения площадью 
участка 0,102 га, доля в праве аренды земельного участка, адрес расположе-
ния: Минская обл., Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, д. При-
лепы, (уч-к 45) – 137 300,00 бел. руб.; 3) Незавершенное законсервированное 
капитальное строение № 614-44467 «здание неустановленного назначения 
площадью участка 0,14 га, доля в праве аренды земельного участка, адрес 
расположения: Минская обл., Смолевичский район, Озерицко-Слободской 
с/с, д. Прилепы, (уч-к 49) – 188 400,00 бел. руб.; 4) Незавершенное законсер-
вированное капитальное строение № 614-44441 «здание неустановленного 
назначения площадью участка 0,082 га, доля в праве аренды земельного 
участка, адрес расположения: Минская обл., Смолевичский район, Озерицко-
Слободской с/с, д. Прилепы, (уч-к 53) – 110 300,00 бел. руб., подробную 
информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by» 


