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Мяс цо выя ўла ды эфек тыў на пра-
цу юць са зва ро та мi жы ха роў, па-
коль кi тут не ўзнi кае ней кiх вя лi кiх 
сiс тэм ных пы тан няў. Та кую вы сно-
ву зра бiў пад час аса бiс та га пры-
ёму гра ма дзян у Ста ра да рож скiм 
ра ё не Стар шы ня Па ла ты прад стаў-
нi коў На цы я наль на га схо ду Бе ла-
ру сi Ула дзi мiр АНД РЭЙ ЧАН КА.

Яў ген Шчыт ка вец — гра ма дзя нiн 
Ра сii, 16 га доў пра жы вае ў вёс цы За-
луж жа. Спа чат ку муж чы на атрым лi ваў 
дзве пен сii, але вы му ша ны быў на пi-
саць за яву на ка рысць ра сiй скай. Яго 
цi ка вiць пы тан не аб тым, цi мае ён пра-
ва мець пен сii дзвюх кра iн.

«На пi шы це за яву на маё iмя, а я па-
пра шу Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль-
най аба ро ны кан крэт на ра за брац ца ў 
сi ту а цыi i даць вам ад каз», — пра па на-
ваў Ула дзi мiр Анд рэй чан ка.

Акра мя та го, Яў ге на Iва на вi ча хва-
ля ва ла праб ле ма га зi фi ка цыi на се ле-
на га пунк та. Стар шы ня рай вы кан ка ма 
Сця пан Ча чу ха су па ко iў за яў нi ка: «бла-
кiт нае» па лi ва прый дзе i ў За луж жа, — 
ад су сед няй вёс кi Шап чы цы пра клад-
ва ец ца га за пра вод.

Ра зам з тым, склад ва ец ца ўра жан не, 
што для не ка то рых гра ма дзян на вед ван-
не вы яз ных пры ёмаў роз ных уз роў няў 
ста ла чымсь цi на кшталт ра бо ты. Адзiн 
з жы ха роў рай цэнт ра па тра ба ваў ра за-
брац ца з су сед кай, якая звя ла са све ту 
яго ка ро ву: маў ляў, жан чы на на ўмыс на 
апра цоў вае тра ву ка ля до ма яда хi мi ка-
та мi. Раз бор кi доў жац ца трэ цi год. За 
гэ ты час на мес ца зда рэн ня вы яз джа ла 
не ад на аў та ры тэт ная ка мi сiя ў скла-

дзе эко ла гаў, прад стаў нi коў сан стан цыi, 
iн спек цыi пры род ных рэ сур саў i ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя, ве тэ ры нар най 
служ бы, мi лi цыi, жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кi. Але нi я кiх сля доў «ва ро жай 
дзей нас цi» вы яў ле на не бы ло. I тым 
не менш, за яў нiк упэў не ны, што факт 
зла мыс нас цi мае мес ца. «Пра вя дзi це з 
су сед кай пра фi лак тыч ную гу тар ку, каб 
яна больш не па лi ва ла тра ву атру тай», 
— на стой лi ва па тра буе ён. I смеш на, i 
прык ра: звы чай ныя ста сун кi па мiж су-
се дзя мi, дзе яны не чу юць ад но ад на-
го, пе ра рас лі ў цэ лую эпа пею. I тым не 
менш спi кер пар ла мен та, у яко га шмат 
дзяр жаў ных спраў, знай шоў час уваж лi-
ва вы слу хаць ча ла ве ка i даў да ру чэн не 
стар шы нi рай вы кан ка ма i на чаль нi ку мi-
лi цыi пры мi рыць ва ра гу ю чыя ба кi.

— Скар гi бы лi, ёсць i бу дуць. Мяр кую, 
та кi час, ка лi лю дзi не бу дуць звяр тац-
ца да нас, не на сту пiць, та му што са мо 
жыц цё ста вiць раз на стай ныя праб ле мы. 
Ёсць пы тан нi аб' ек тыў на га ха рак та ру, 
якiя не маг чы ма вы ра шыць мяс цо вым 
ула дам з-за не да хо пу фi нан са вых срод-
каў. Але ёсць i суб' ек тыў ныя, якiя мяс-
цо выя кi раў нi кi па вiн ны вы ра шаць са-
ма стой на, — за ўва жыў пас ля пры ёму 
Ула дзi мiр Анд рэй чан ка. — Час та яны 
не да пра цоў ва юць у гэ тым пла не: ма юць 
мес ца ад пiс кi i абы яка васць.

Але, на дум ку Ула дзi мi ра Анд рэй чан-
кi, пас ля ўступ лен ня ў сi лу ў 2012 го дзе 
За ко на аб зва ро тах гра ма дзян i юры дыч-
ных асоб сi ту а цыя знач на па леп шы ла ся. 
Вы яз ныя пры ём ныя, ма нi то рын гi, што 
пра вод зяц ца ў рэ гi ё нах, да юць ста ноў-
чыя вы нi кi. Лю дзi ад зна ча юць, што ўла да 
ста ла блi жэй да iх. Пра гэ та свед чыць i 

той факт, што коль касць скар гаў знач-
на змен шы ла ся. Пры гэ тым спi кер кан-
ста та ваў, што ў за кон бу дуць уно сiц ца 
зме ны. «Мы пра во дзiм та кi ма нi то рынг, 
на шы ка мi сii вы яз джа юць у ра ё ны, ра-
яц ца з мяс цо вы мi ор га на мi ўла ды. Ня ма 
ня змен ных за ко наў: у кож ным з iх нель га 
пра ду гле дзець усе мо ман ты. На прык лад, 
не аб ход на вы пра ца ваць больш дэ та лё-
вую так ты ку ў да чы нен нi да так зва ных 
«пра фе сiй ных» скарж нi каў. У гэ тым 
пла не, мяр кую, трэ ба уво дзiць ней кую 
за ка на даў чую нор му», — кан ста та ваў 
Ула дзi мiр Анд рэй чан ка.

Акра мя та го, у элект рон ным зва ро-
це ча ла век мо жа ўка заць лю бое проз-
вi шча — не аба вяз ко ва сваё. «Маг чы-
ма, у перс пек ты ве вар та ўвес цi сiс тэ му 
iдэн ты фi ка цыi асо бы?» — па цi ка вi лi ся 
жур на лiс ты. «Так, на ўсе элект рон ныя 
зва ро ты мы сён ня рэ агу ем i да ём ад ка-
зы. На бу ду чае трэ ба неш та ду маць», 
— мяр куе Ула дзi мiр Анд рэй чан ка.

Што да ты чыц ца ця пе раш ня га пры-
ёму, то, на дум ку спi ке ра Па ла ты 
прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду, 
ён свед чыць пра не да стат ко вую пра ва-
вую аду ка ва насць на сель нiц тва. Лю дзi 
не ва ло да юць юры дыч ны мi пы тан ня мi, 
пы тан ня мi пры мя нен ня за ка на даў ства. 
А гэ та зна чыць, што дэ пу та ты ўсiх уз-
роў няў па куль не да стат ко ва пра цу юць 
з людзь мi. Трэ ба больш тлу ма чыць iм 
ас пек ты i нор мы дзе ю ча га за ка на даў-
ства, вы ка рыс тоў ва ю чы ў гэ тых мэ тах 
срод кi ма са вай iн фар ма цыi, iн тэр нэт, 
сай ты мяс цо вых ор га наў ула ды.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ,
Ста ра да рож скi ра ён

�

Блізкая ўладаБлізкая ўлада  ��

НА ПРЫ ЁМ ЯК НА РА БО ТУ
Хо дзяць «пра фе сiй ныя» скарж нi кi

ВЕР ТА ЛЁТ ЧЫ КІ МНС ЗНОЎ ТУ ШАЦЬ 
ПА ЖА РЫ Ў ТУР ЦЫІ

Дру гі па лі ку вер та лёт Мі-8 Мі ніс тэр ства па над звы-
чай ных сі ту а цы ях вы ле цеў у Тур цыю для ака зан ня 
да па мо гі ў ту шэн ні ляс ных па жа раў.

— Дзя ку ю чы па доб ным ка ман дзі роў кам лёт ны і тэх ніч ны 
са ста вы на бы ва юць бяс цэн ны во пыт ту шэн ня буй ных ляс ных 
па жа раў у скла да ных умо вах гор най мяс цо вас ці. За роб ле-
ныя па за бюд жэт ныя срод кі ідуць на ад наў лен не авія цый на га 
пар ку МНС. У Тур цыі бе ла рус кія вы ра та валь ні кі пра цу юць не 
пер шы год. Ра ней вер та лё ты авія цыі МНС Бе ла ру сі так са ма 
пра ца ва лі ў Грэ цыі і Ра сіі, — па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве па 
над звы чай ных сі ту а цы ях.

Амаль ад на ча со ва вер та лёт Мі-8 МНС пра вёў уні каль ную 
апе ра цыю па ўста ноў цы аб ста ля ван ня на да ху бу дын ка ў Ба-
ра на ві чах. Авія та ры ака за лі ся адзі ны мі, хто змог спра віц ца 
з па стаў ле най за да чай: пе ра нес ці да мес ца ўста ноў кі пяць 
бло каў да ха вых кан ды цы я не раў (па 800 кі ла гра маў кож ны). 
На зем ны транс парт да ста віў аб ста ля ван не да бу дын ка, а 
вось да лей шую ра бо ту па ўста ноў цы бло каў у роз ных кроп-
ках да ху пра вёў вер та лёт МНС Мі-8. На знеш няй пад вес цы 
ён здоль ны пе ра но сіць да 3 тон.

БЫ ВАЙ, СА ЛОД КАЯ ЯГА ДА...
Так час та бы вае: з не цяр пен нем ча гось ці ча ка еш, а яно, 
жа да нае, по тым міль га не з хут ка сцю све ту і — сле ду не 
за ста ло ся. Толь кі, па да ец ца, мы ра да ва лі ся ад крыц цю 
се зо на клуб ніц, а ўжо — яго за кан чэн не...

— Як і прак тыч на кож ны год, паў плы ва ла на двор'е. На па-
чат ку яга ду за лі ва ла (а ва ўсіх пе ра важ на ран нія клуб ні цы), 
по тым за су шы ла. Ця пер вось зноў за лі вае: амаль што дня 
апош нім ча сам ідуць даж джы. Се зон, які сё ле та рас па чаў ся 
на ты дзень ра ней, чым звы чай ны, пра цяг нец ца да кан ца тыд-
ня, — рас па вя ла «Звяз дзе» эка на міст Лу ні нец ка га ра ён на га 
спа жы вец ка га та ва рыст ва Ак са на Сай ко. — Лю дзі зда юць 
прак тыч на апош нюю яга ду. Вя до ма, ні я кіх чэр гаў з ма шын 
ужо ня ма.

На мо мант зва ро ту так зва ныя та вар ныя клуб ні цы пры ма-
лі ад на сель ніц тва па 8-9 ты сяч руб лёў за кі ла грам. Яга ды 
для вы твор час ці ві на — у боч кі — бра лі па 2 ты ся чы, для 
кан сер ва вых за во даў — у скры ні — па 3 ты ся чы руб лёў за 
кі ла грам.

Сё ле та ра ён нае спа жы вец кае та ва рыст ва на рых та ва ла 
436 тон клуб ніц. Ле тась на той жа пе ры яд бы ло 470 тон. 
Се зон, які стар та ваў больш уда ла, чым па пя рэд ні, за кан чва-
ец ца не вель мі «со лад ка»: план на рых та ваць сё ле та 710 тон 
клуб ніц ужо на ўрад ці мож на бу дзе вы ка наць...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НА МЕС НІК СТАР ШЫ НІ РАЙ ВЫ КАН КА МА... 
БЫЎ РА НЕЙ СУ ДЗІ МЫ?

У су дзе раз гля да ец ца кры мі наль ная спра ва ў да чы-
нен ні да бы ло га 1-га на мес ні ка стар шы ні Га ра доц ка га 
рай вы кан ка ма.

Пад час след ства вы свет лі ла ся, што, вы ка рыс тоў ва ю чы 
свае служ бо выя паў на моц твы ле тась у са ка ві ку-кра са ві ку, 
ён даў не за кон нае ўка зан не не па срэд на пад на ча ле ным 
па служ бе асо бам на ад груз ку пар тыі на сен ня тра вы. У 
вы ні ку бы ла пры чы не на шко да на вя лі кую су му — на сен-
не прак тыч на вы кра лі. Аб гэ тым ра ней «Звяз да» па ве-
дам ля ла.

Па вод ле слоў Ге на дзя Дыс ко, пра ку ро ра Ві цеб скай воб-
лас ці, вы свет лі ла ся, што ў ся рэ дзі не 2000-х га доў гэ ты ча-
ла век, які зай маў та кую ад каз ную па са ду, быў су дзі мы — за 
не за кон ную прад пры маль ніц кую дзей насць і пад роб ку да-
ку мен таў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

БЫ ЛЫ ГЕН ДЫ РЭК ТАР «ПІН СКДРЭ ВА» 
ЗА ТРЫ МА НЫ Ў ІТА ЛІІ

Бы лы ге не раль ны ды рэк тар кам па ніі «Пін скдрэў» Ла-
ран Ары ніч за тры ма ны 16 чэр ве ня на тэ ры то рыі Іта ліі. 
У блі жэй шы час Бе ла русь на кі руе па тра ба ван не аб яго 
вы да чы. Пра гэ та жур на ліс там па ве да міў на мес нік ге-
не раль на га пра ку ро ра Бе ла ру сі Аляк сей Стук.

«Па лі ніі Ін тэр па ла нам прый шла ін фар ма цыі, што Ла ран 
Ары ніч быў за тры ма ны ў Іта ліі. Яго ўзя лі там пад вар ту. У 
блі жэй шы час італь ян ска му бо ку бу дзе на кі ра ва на па тра ба-
ван не аб яго вы да чы, і, ка лі Іта лія не зной дзе пад стаў гэ та га 
не ра біць, ён бу дзе вы да ны Бе ла ру сі», — ад зна чыў Аляк сей 
Стук.

Ён на га даў, што Ла ран Ары ніч быў зной дзе ны ў жніў ні 2012 
го да на тэ ры то рыі Поль шчы. Генп ра ку ра ту ра на кі роў ва ла 
поль ска му бо ку па тра ба ван не аб яго вы да чы, ад нак ад ка зу на 
свой за пыт так і не атры ма ла. Ла ран Ары ніч зна хо дзіў ся пад 
на гля дам па лі цыі. яму бы ло за ба ро не на па кі даць тэ ры то рыю 
Поль шчы. Паз ней гэ тыя санк цыі бы лі за ме не ны на да маш ні 
арышт пад за лог у 2 тыс. зло тых.

Кар. БЕЛ ТА.

НА ЕХАЎ НА ПЕ ША ХО ДА І ЗНІК
У вёс цы Рач кі Жа бін каў ска га ра ё на ў дзве га дзі ны но чы 

ва дзі цель не за ўва жыў пе ша хо да і на ехаў на яго. По тым 
спы ніў ся, пры браў па ра не на га з пра ез най част кі да ро гі, а 
за тым сеў за руль і па кі нуў мес ца зда рэн ня. Ад атры ма ных 
траў маў ча ла век не ўза ба ве па мёр. Мі лі цыя шу кае ва дзі це ля, 
які здзейс ніў ДТЗ.

Яна СВЕ ТА ВА.

Па дзеі апош ніх ме ся цаў 
у Еў ро пе і Ра сіі, звя за ныя 
з пы тан ня мі вы зна чэн ня 
пра ва во га ста ту су го ма-
сек су аль ных ад но сін, 
мно гі мі ў Бе ла ру сі бы лі 
ўспры ня ты як не ка то рыя 
ла каль ныя «пе ра гі бы» ў 
за ліш не та ле рант най і за-
кла по ча най пра ва мі мен-

шас цяў Еў ро пе. Ад нак на са мой спра ве 
ва кол гэ тых, зда ва ла ся б, эк за тыч ных 
пы тан няў сён ня раз горт ва ец ца неш та та-
кое, што мо жа іс тот на паў плы ваць на ват 
на геа па лі ты ку.

Для бе ла ру саў, якія жы вуць, у асноў ным, 
праб ле ма мі пост са вец кай пра сто ры, спе цы фі-
ка «бла кіт най» тэ мы ў Еў ро пе па ча ла пры ад-
кры ва цца толь кі пас ля рэ парт ажаў аб шмат-
лі кіх ак цы ях пра тэс ту фран цу заў су праць 
пры няц ця за ко на, які ле га лі зуе ад на по лыя 
шлю бы і да пус кае ўсы наў лен не дзя цей ад на-
по лы мі па ра мі. Дзя сят кі і сот ні ты сяч дэ ман-
стран таў вы сту пі лі су праць за ко на пра ек та. 
Са цы я ла гіч ныя апы тан ні вы яві лі, што ся род 
боль шас ці гра ма дзян кра і ны па нуе не га тыў-
нае стаў лен не да гэ тай іні цы я ты вы. Ад нак 
за кон усё ж та кі быў пры ня ты і пад пі са ны 
прэ зі дэн там Фран цуз скай Рэс пуб лі кі, пас ля 
ча го тэ ле ка нал «Еў рань юс» з пом пай транс-
ля ваў у пра мым эфі ры пер шую цы ры мо нію 
го ма сек су аль на га шлю бу.

Хтось ці ўспры няў гэ та як дзі вац твы за ліш-
не цы ві лі за ва ных еў ра пей цаў. Хтось ці — як 
пі яр-ход фран цуз скіх улад у спро бе ад цяг нуць 
ува гу ад эка на міч ных праб лем. Ад нак на ват 
па вяр хоў нае вы ву чэн не пер ша кры ніц па каз-
вае, што за па дзея мі ў Фран цыі ста іць неш та 
боль шае.

Сён ня го ма сек су аль ныя «шлю бы» пры-
зна ны ў Бель гіі, Да ніі, Ні дэр лан дах, Нар ве гіі, 
Пар ту га ліі, Іс па ніі, Шве цыі. Та кая ж сі ту а цыя ў 
Ка на дзе і шэ ра гу шта таў ЗША. Яшчэ не каль кі 
кра ін не пры зна юць го ма сек су аль ныя па ры 
сям' ёй, ад нак на да юць юры дыч нае зна чэн не іх 
са ю зу з вы ні ка ю чы мі з гэ та га гра ма дзян скі мі і 
ма ё мас ны мі пра ва мі.

Усё больш шы ро кі ха рак тар на бы вае ў за-
ход ніх кра і нах рух за ле га лі за цыю ін цэс ту, 
ажыц цёў ле на га па ўза ем най зго дзе (гэ та зна-
чыць, доб ра ах вот най сек су аль най су вя зі па між 
сва я ка мі, у тым лі ку — кроў ны мі). У Іс па ніі, 
Ні дэр лан дах, Пар ту га ліі і Фран цыі па доб ныя 
нор мы дзей ні ча юць ужо даў но. Дак лад ней, ад-
сут ні ча юць нор мы, якія вы зна ча юць па ка ран не 
за па доб ныя дзе ян ні. Ана ла гіч ныя зме ны ў за-
ка на даў ства раз гля да юц ца ў Да ніі, Швей ца рыі 
і Ру мы ніі. У Шве цыі ж за кон ны мі лі чац ца на ват 
шлю бы, за клю ча ныя людзь мі з ад ным агуль-
ным бія ла гіч ным баць кам.

Але і гэ та яшчэ не ўсё. У 2006 го дзе ў Ні-
дэр лан дах бы ла ство ра на па лі тыч ная пар тыя 
«Даб ра чын насць, сва бо да і раз на стай насць», 
якая афі цый на вы сту пі ла за ле га лі за цыю ў 
кра і не пе да фі ліі. Но выя па лі ты кі пра па на ва лі 
зні зіць ніж нюю ўзрос та вую план ку ле галь на-
га ўступ лен ня дзі ця ці ў доб ра ах вот ную сек-
су аль ную су вязь з 16 да 12 га доў, а за тым 
і на огул ад мо віц ца ад гэ та га аб ме жа ван ня. 
Акра мя та го, у Га лан дыі дзей ні чае яшчэ шэ-
раг не па лі тыч ных гра мад скіх ар га ні за цый, якія 
пра соў ва юць гэ ты «па ра дак дня». Пры чым Вы-
шэй шы суд па цвер дзіў за кон ны ха рак тар іх 
дзей нас ці.

У шта це Ка лі фор нія ў 2004 го дзе быў пры-
ня ты так зва ны «Акт аб аба ро не пе да фі лаў», 
які, па сут нас ці, ад мя няў па тра ба ван не аба-
вяз ко ва га ін фар ма ван ня пра ва ахоў ных ор га-

наў пра фак ты сек су аль на га гвал ту су праць 
дзя цей.

Сур' ёз ныя дыс ку сіі аб ле га лі за цыі пе да фі-
ліі вя дуц ца ў ака дэ міч най су поль нас ці ЗША, а 
так са ма ся род па лі ты каў і гра мад скіх дзея чаў 
За ход няй Еў ро пы і Паў ноч най Аме ры кі. Вя лі кі 
скан дал раз га рэў ся ў 2009 го дзе, ка лі еў ра-
пей скія СМІ па ве да мі лі аб рас паў сюдж ван ні 
ў Гер ма ніі двух ухва ле ных Мі ніс тэр ствам па 
ся мей ных спра вах да па мож ні каў «Ка хан не, 
це ла і гуль ня ў док та ра», у якіх баць кам рэ-

ка мен да ва ла ся ра біць ма саж па ла вых ор га-
наў сва ім дзе цям, па чы на ю чы з 1-3-га до ва га 
ўзрос ту.

Ін шым бо кам апі са ных вы шэй пра цэ саў з'яў-
ля ец ца па сту по вае, але ня ўхіль нае ўвя дзен не 
ў за ход ніх кра і нах за ба ро ны на кры ты ку го-
ма сек су а ліз му, а так са ма ін шых пер вер сій. 
Агуль ным мес цам ста ла ўвя дзен не за ба рон на 
так зва ныя «пра мо вы ня на віс ці» (hаtе sреесh) 
— гэ та зна чыць, вы каз ван ні, што асу джа юць 
або пры ні жа юць го ма сек су а ліс таў і ін шых асоб 
з вы чва рэн скай сек су аль нас цю. Па доб ныя за-
ко ны дзей ні ча юць у Іс па ніі, Пар ту га ліі, ЗША, 
Вя лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, Іта ліі, Шве цыі і ін шых 
кра і нах. Вы дат ным у гэ тым сэн се да сяг нен нем 
ста ла пры няц це ў ЗША за ко на аб пра фі лак-
ты цы зла чын стваў на гле бе ня на віс ці Мэцью 
Шэ пар да і Джэй мса Бір да. За кон на кі ра ва-
ны на аба ро ну «ўсіх 547 фор маў па та ла гіч най 
сек су аль нас ці або «па ра фі лій», за фік са ва ных 
Аме ры кан скай псі хі ят рыч най аса цы я цы яй». 
Не па збеж ным юры дыч ным след ствам яго пры-
няц ця ста ла ня вы зна ча насць пра ва во га ста ту-
су про па ве дзяў і дзей нас ці ў цэ лым хрыс ці ян-
скіх дэ на мі на цый, якія пас ля доў на асу джа юць 
са да мію, як смя рот ны грэх і мяр зо ту. У ЗША ў 
су вя зі з гэ тым на ват па ча ло ся аб мер ка ван не 
іні цы я тыў па аба ро не пра воў цэрк ваў у кан-
тэкс це ле га лі за цыі го ма сек су а ліз му і ін шых 
па ра фі лій.

Усё вы кла дзе нае і шмат лі кія ін шыя фак ты 
агрэ сіў на га рас паў сюдж ван ня ў за ход ніх кра і-
нах ідэа ло гіі не толь кі цяр пі мас ці, але, ма быць, 
і ад аб рэ ння го ма сек су а ліз му, пры му шае за ду-
мац ца над тым, якой жа з'яў ля ец ца ар га ні за-
цый на-па лі тыч ная пры ро да гэ та га ру ху.

Юрый ЦА РЫК, па лі тыч ны ана лі тык, 
кі раў нік Бе ла рус кай гру пы раз віц ця. 

�
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КА ЛІ АСА БІС ТАЕ СТА НО ВІЦ ЦА ПУБ ЛІЧ НЫМ

Што та кое рэй дар ства?
«Я, як юрыст, ма гу ска заць, што 

сло ва рэй дар ства ў нас даў но фі гу руе 
на тэ ле ба чан ні, па ра дыё, у прэ се, ад-
нак у за ка на даў стве та кое па няц це ад-
сут ні чае, — рас па вя дае Ва дзім Ба ра-
ду ля, на чаль нік юры дыч на га ад дзе ла 
гра мад ска га аб' яд нан ня «МССПіП». 
— Уво гу ле рэй дар ства — гэ та шмат-
уз роў не вая па этап ная схе ма за кон ных 
і не за кон ных дзе ян няў, на кі ра ва ных 
на па ляг чэн не за хо пу прад пры ем ства, 
яго ва ро жа га па глы нан ня, якое пра ду-
гледж вае ўста ля ван не кант ро лю над 
кам па ні яй на су пе рак во лі ўлас ні каў. 
Спе цы я ліс ты вы лу ча юць кры мі наль-
нае і «за кон нае» рэй дар ства. Пер шае, 
зра зу ме ла, звя за на са зла чын ца мі. 
А вось у апош нім вы пад ку пры мя ня-
ец ца пра ца вы со ка ква лі фі ка ва ных 
юрыс таў, эка на міс таў, якія зна хо дзяць 
за кон ныя, на паў за кон ныя спо са бы 
ад бі ран ня ма ё мас ці, доб ра ве да юць 
драб ні цы і ню ан сы пра ва во га рэ гу-
ля ван ня біз не су. Гэ та вы со ка ін тэ ле-
кту аль ны і вы со ка ры зы коў ны біз нес». 
Юрыст кан ста туе, што ў на шай кра і-
не на шмат менш рэй дар скіх за хо паў, 
чым у Ра сіі: «Гэ та звя за на з за ха ван-
нем знач на га дзяр жаў на га рэ гу ля-
ван ня ў роз ных ас пек тах і на яў нас цю 
раз га лі на ва най сіс тэ мы кант ро лю, а 
так са ма з тым, што ў боль шас ці вы-
пад каў буй ныя прад пры ем ствы з'яў ля-

юц ца дзяр жаў ны мі, у ад роз нен не ад 
Ра сіі ці Укра і ны. Але, тым не менш, мы 
атрым лі ва ем сіг на лы аб спро бах за хо-
паў». Да рэ чы, для за хо пу лепш за ўсё 
па ды хо дзяць ад кры тыя ак цы я нер ныя 
та ва рыст вы, ак цыі якіх зна хо дзяц ца 
ў вя лі кай коль кас ці лю дзей. Ад нак і 
прад пры ем ствы ін шых фор маў улас-
нас ці так са ма ста но вяц ца ах вя ра мі 
рэй да раў.

Па доб на 
да рэй дар ства

У якас ці пры кла ду на па ся джэн ні 
«круг ла га ста ла» бы ла ўзя та сі ту а-
цыя, у якой ака за ла ся за кры тае ак-
цы я нер нае та ва рыст ва «Ма га зін «Та-
лін». Бы лы ды рэк тар уні вер са ма Вік-
тар Януш коў і яго па моч нік Аляк сандр 
Паў лаў пра ін фар ма ва лі ўдзель ні каў 
па ся джэн ня аб тым, што, па іх мер-
ка ван ні, яны су тык ну лі ся з рэй дар-
скім за хо пам, які рас па чаў ся яшчэ ў 
2010 го дзе. Згод на з іх ін фар ма цы-
яй, гру па асоб, уз на ча ле ная пэў ным 
гра ма дзя ні нам, ужо зра бі ла за хо пы 
не каль кіх ін шых уні вер са маў, а за раз 
ажыц цяў ляе тое са мае з «Ма га зі нам 
«Та лін». Вік тар Януш коў сцвяр джае, 
што «не за кон ным шля хам за хоп ле ны 
ак цыі ма га зі на, зволь не ны кі раў ні чы 
са стаў і шэ раг клю ча вых су пра цоў-
ні каў праз па гро зы і не пра ва мер ныя 
дзе ян ні, а так са ма без зго ды ак цы я не-
раў пра во дзіц ца не за кон ная рэ ар га ні-
за цыя прад пры ем ства і зда ча ў на ём 
трэ цім асо бам». А па чы на ла ся ўсё з 
та го, што гру па асоб пад ві дам ін вес-
та раў увай шла ў склад ак цы я нер на га 
та ва рыст ва. По тым па сту по ва бы лі 
скуп ле ны ак цыі з мэ тай ава ло даць 
кант роль ным па ке там.

Бы лы ды рэк тар спра буе зма гац ца з 
та кі мі дзе ян ня мі праз суд, але па куль 
гэ та не пры но сіць ні я кіх вы ні каў. «Фак-
тыч на ні чо га не за кон на га ў скуп цы ак-
цый ня ма», — га во рыць Аляк сандр 
Мі ра ні чэн ка, ды рэк тар Дэ парт амен та 
па са на цыі і банк роц тве Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі Бе ла ру сі. У той жа час, ён 
за да ец ца пы тан нем, на коль кі га то вы 
су ды да раз гля ду па доб ных спраў — на-
прык лад, аб банк руц тве: «Я лі чу, што 
сён ня на груз ка на суд дзяў, якія раз гля-
да юць спра вы аб банк руц тве (а гэ та 
скла да ныя спра вы), над звы чай вы со-
кая. На прык лад, у Гас па дар чым су дзе 
го ра да Мін ска суд дзя раз гля дае ка ля 
800-900 агуль ных спраў і плюс яшчэ 
50-100 спраў аб банк руц тве. Я б на-
зваў ак ту аль най тэ му ства рэн ня сіс тэ-
мы спе цы я лі за ва ных су доў».

Ад ка рыс на га 
да шкод на га — 
адзін крок

Ула дзі мір Ка ра гін, стар шы ня Мінс -
кага ста ліч на га са ю за прад пры маль-
ні каў і пра ца даў цаў, стар шы ня прэ зі-
дыў ма Рэс пуб лі кан скай кан фе дэ ра цыі 
прад пры маль ніц тва, сцвяр джае, што 
«мы адзі ная кра і на ў Еў ро пе і Еў рА-
зЭС, якая не мае не за леж на га ан ты ма-
на поль на га ка мі тэ та. У нас не пра вод-
зяц ца да сле да ван ні рын каў. Мы за раз 
зна хо дзім ся ў адзі най пра сто ры з Ра сі яй 
і Ка зах ста нам. У Ра сіі што год ад бы ва-
ец ца 10 ты сяч рэй дар скіх за хо паў, і аб 
гэ тай праб ле ме га во рыц ца на ўзроў ні 
прэм' ер-мі ніст ра і прэ зі дэн та. Ка лі ў на-
шых су се дзяў гэ та ёсць, хто га ран туе, 
што рэй да ры не прый дуць да нас?» 
Пы тан не і не па кой Ула дзі мі ра Ка ра гі на 
мож на зра зу мець: пе рад тва рам па гро-
зы мы не ма ем амаль ні я кай зброі для 
су праць ста ян ня. «На ша Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі ак тыў на пра ца ва ла па гэ тай 
тэ ме, каб су праць ста яць не га тыў ным 
ас пек там рэй дар ства. Бо бы вае ка рыс-
на, ка лі сла быя зні ка юць, а на іх мес ца 
пры хо дзяць моц ныя. Ка рыс на, ка лі з 
рын ку сы хо дзяць не пра фе сі я на лы, не-
кан ку рэн та здоль ныя кам па ніі. Гэ та за-
кон ры нкавай эка но мі кі. Ад нак у на шай 
кра і не ў су вя зі з тым, што не за вер ша-
на фар мі ра ван не рын ка ва га за ка на даў-

ства, пра ва пры мя няль-
ная прак ты ка ад стае, у 
рэй да раў ёсць маг чы-
мас ці для эфек тыў най 
пра цы, — лі чыць кі раў-
нік са ю за. — Мы ра зу-
ме ем, што праз наш 
са юз мы ба чым толь кі 
част ку сі ту а цыі, але на-
ват толь кі ў на шу ар-
га ні за цыю па сту па юць 
скар гі аб спро бах рэй-
дар скіх за хо паў. І лік іх 
ідзе на сот ні».

Ад на з га лоў ных 
пры чын спры яль ных 
умоў для рэй да раў, 
на дум ку Ула дзі мі ра 
Ка ра гі на, за клю ча ец-
ца ў тым, што ў нас 
ня ма ін сты ту ту кар па-
ра тыў на га кі ра ван ня 
(уза е ма дзе ян ня па між 
ак цы я не ра мі і кі раў-

ніц твам кам па ніі). У вы ні ку атрым лі-
ва ец ца, што га тоў насць пра даць свае 
ак цыі лю бо му, хто пра па нуе гро шы, у 
на шым гра мад стве вель мі вя лі кая. Лю-
дзі не здоль ныя аца ніць на ступ ствы: 
«Мы па він ны рых та ваць гра мад ства. 
У нас сён ня міль ён ула даль ні каў ак-
цый», — рэ зю муе стар шы ня са ю за.

Скла да на рэй да рам — 
скла да на і ін вес та рам

«На шчас це, мы гэ тай тэ май (рэй-
дар ствам. — Аўт.) ва ло да ем у асноў-
ным па во пы це на шых су се дзяў. Ад-
нак, без умоў на, та кая праб ле ма сён ня 
іс нуе, — ка жа Аляк сандр Мі ра ні чэн ка. 
— «Чор нае» рэй дар ства ў нас не мае 
рас паў сюдж ван ня. У лю бым вы пад ку 
не бы ло ні вод най па доб най спра вы. А 
«бе лае» рэй дар ства — гэ та не дас ка-
на ласць за ка на даў ства. А ка лі ка заць 
у цэ лым аб гэ тай з'я ве, то рэй дар ства 
— гэ та ка руп цыя. Па коль кі ўзро вень 
ка руп цыі ў Бе ла ру сі ніз кі, за ка на даў-
ства (ня хай у чымсь ці і не дас ка на лае) у 
сэн се ан ты рэй дар ства да во лі жорст кае, 
рэй да рам у нас цяж ка. Ёсць, вя до ма, 
і праб ле мы ан ты ма на поль на га рэ гу ля-
ван ня. Та му гэ тая тэ ма вель мі ак ту аль-
ная». А каб за ка на даў ства бы ло больш 
дас ка на лым, прад стаў нік Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі за клі кае біз нес і гра мад скасць 
да лу чац ца да пра цы яшчэ на ста дыі рас-
пра цоў кі за ко на праек таў: «Ка лі ёсць 
ней кія «пра бе лы», праб ле мы, то гэ та 
трэ ба аб мяр коў ваць, і, я ду маю, мож на 
бу дзе свое ча со ва ўнес ці змя нен ні. Тым 
больш што ў нас у Бе ла ру сі, у ад роз нен-
не ад мно гіх кра ін, ёсць апе ра тыў ная 
маг чы масць пры няц ця ак таў кі раў ні ком 
кра і ны».

У Ра сіі час та за хоп прад пры ем стваў 
ад бы ва ец ца праз пра цэ ду ру банк руц-
тва. «У нас вель мі скла да на гэ та зра-
біць. Ёсць «аба рон чы пе ры яд», ка лі 
ідуць пра вер кі, ці са праў ды прад пры-
ем ства банк рут. Гэ та вы клю чае вы пад-
кі лжы ва га банк руцтва. На бу ду чы ню, 
зра зу ме ла, раз ля да ец ца перс пек ты ва 
больш ад кры тай пра цэ ду ры».

А вось Ле а нід Фрыд кін, эка на міст, га-
лоў ны рэ дак тар «Эка на міч най га зе ты», 
ка жа, што «ў нас час та ўспры ма ец ца 
як рэй дар ства лю бая спро ба штось ці 
ку піць. Па куль дзяр жа ва зай мае та кое 
гі пер тра фі ра ва нае мес ца ў эка но мі цы, 
рэй да рам за ста ец ца вель мі ма ла мес ца 
для ма нёў ру. З ад на го бо ку, гэ та доб ра. 
З ін ша га, гэ та кеп ска ўплы вае на ін вес-
ты цый ны клі мат кра і ны».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Мер ка ван неМер ка ван не  ��

РЭЙ ДАР СТВА: 
ВЫ СО КА ІН ТЭ ЛЕ КТУ АЛЬ НЫ 

БІЗ НЕС ЦІ ЗЛА ЧЫН СТВА?
Як час та мы чу ем сён ня сло вы «рэй дар», «рэй дар скі за хоп». Асаб лі ва па па-
пу ляр ным у нас ра сій скім тэ ле ба чан ні. І ў гра мад ства фар мі ру ец ца воб раз 
дзядзь кі-зла чын цы, які пач ка мі «пры хва ты зуе» за во ды ды фаб ры кі. Ад нак 
склад ва ец ца ўра жан не, што гэ та не дзе там, а ў Бе ла ру сі та кой праб ле мы 
ня ма. Са праў ды, та кіх маш та баў рэй дар ства ў нас быць не мо жа: і кра і на 
не та кая вя лі кая, і дзяр жаў ны сек тар у эка но мі цы па-ра ней ша му буй ны. 
У той жа час, аказ ва ец ца, і мы ма ем па доб ных «умель цаў» па ад бо ры чу жой 
ма ё мас ці. Афі цый на да ка заць факт рэй дар ска га за хо пу вель мі скла да на, 
і ста тыс ты кі па та кіх зла чын ствах у нас ня ма. Але пры кла ды па доб ных да 
рэй дар ства дзе ян няў ёсць. Яшчэ больш на сця рож вае гэ та, ка лі ўлі чыць, 
што Ра сія з дзе сяц цю ты ся ча мі «за хо паў» у год ця пер зна хо дзіц ца з на мі 
ў Адзі най эка на міч най пра сто ры. На іў на спа дзя вац ца, што да нас гэ тая 
«за ра за» не прый дзе. Аб тым, як ад гэ та га аба ра няц ца і ці ёсць уво гу ле ў 
Бе ла ру сі рэй дар ства, іш ла гу тар ка на па ся джэн ні «круг ла га ста ла» ў Мін-
скім ста ліч ным са ю зе прад пры маль ні каў і пра ца даў цаў.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ука ра ня ец ца та кая но вая па слу га 
як са цы яль ная пе рад ыш ка — до гляд 
дзя цей-ін ва лі даў з мэ тай вы зва лен-
ня іх баць коў на пэў ны пе ры яд ча су 
для вы ра шэн ня ся мей на-бы та вых пы-
тан няў (та кіх, як ра монт, і ін шыя), а 
так са ма прос та для ад наў лен ня сіл. 
Рэа лі за цыя па доб на га двух га до ва га 
пра ек та для сем' яў, якія ма юць дзя-
цей-ін ва лі даў, рас па ча та на ба зе Івя-
нец ка га дзі ця ча га до ма-ін тэр на та Мін-
скай воб лас ці.

���
Мінск стаў пі лот ным рэ гі ё нам па 

ўка ра нен ні но вай сіс тэ мы са цабс лу гоў-
ван ня — рэн та вых ад но сін. Адзі но кім 
па жы лым лю дзям пра па ну ец ца за клю-
чыць да га вор па жыц цё ва га ўтры ман ня 
з утры ман нем, згод на з якім го рад бя рэ 
на ся бе аба вя за цель ства кла па ціц ца аб 
па жы лым ча ла ве ку да апош ніх дзён яго 
жыц ця. А ён на ўза мен ад дае гар вы кан-
ка му сваю ква тэ ру.

— Ад ным з са мых цяж кіх мо ман таў 
у гэ тым бы ло ін фар ма ван не на сель ніц-
тва, — ска за ла стар шы ня ка мі тэ та па 
пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба-
ро не Мін гар вы кан ка ма Жан на РА-
МА НО ВІЧ. — У Мін ску ця пер жы вуць 
кры ху больш за 2 ты сячы па жы лых 
лю дзей, якія маг лі б стаць атры маль ні-
ка мі рэн ты. Да мо вы з Мін гар вы кан ка-
мам за клю чы лі 6 ча ла век. Ад на з та кіх 
па жы лых жан чын ска за ла: «Гэ та та кое 
шчас це... Я жы ву за кошт дзяр жа вы, а 
пен сію збі раю на па езд ку ў Па рыж, аб 
якой ма ры ла ўсё жыц цё!»

Скла да насць рэа лі за цыі гэ та га пра-
ек та за клю ча ец ца ў тым, што сён ня 
адзі но кім па жы лым лю дзям дзяр жа ва 
і так га ран туе пра ва быць зме шча ным 
у дом-ін тэр нат на поў нае дзяр жаў нае 
за бес пя чэн не.

— Та му лю дзі не спя ша юц ца за-
клю чаць па доб ны да га вор і рас ста-
вац ца са сва і мі ква тэ ра мі, — лі чыць 
стар шы ня ка мі тэ та па пра цы, за ня-

тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар-
вы кан ка ма. — Але ка лі ка заць пра 
вы ні кі вы шэй зга да на га экс пе ры-
мен ту, то мож на ад зна чыць два па-
спя хо выя мо ман ты: пер шы — лю дзі 
ўсё-та кі ідуць на та кі да га вор. Дру гі 
і са мы важ ны — мы пры му сі лі сем'і 
ўспом ніць аб сва іх па жы лых сва я ках. 
Як толь кі па чы на ем збі раць да ку мен-
ты для за клю чэн ня та ко га да га во ра, 
сва я кі за бі ра юць па жы ло га ча ла ве ка 
да ся бе і да гля да юць яго, вы зва ля ю-
чы ад гэ та га аба вяз ку дзяр жа ву.
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У ад каз ад на му з дэ пу та таў, які вы-

ка заў за не па ко е насць з на го ды рос ту 
са цы яль на га ўтры ман ства, на мес нік 
мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Аляк сандр Ру мак за явіў, што Мі ніс-
тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
ўнес ла ва ўрад пра ект ука за, у якім 
пра ду гле джа ны ме ры для спы нен ня 
ўтры ман ства.

У пры ват нас ці, пра ек там ука за 
пра ду гле джа на, што ад рас ная са цы-
яль ная да па мо га бу дзе аказ вац ца пад 

кан крэт ныя аба вя за цель ствы пра ца-
ўлад ка ван ня.

— Гэ та зна чыць, ка лі ча ла век звяр-
та ец ца па ад рас ную са цы яль ную да-
па мо гу, яму бу дзе вы да вац ца рэ ка-
мен да цыя, што ён па ві нен на пра ця гу 
пэў на га тэр мі ну пра ца ўлад ка вац ца. 
Уста наў лі ва ец ца і тэр мін ака зан ня 
гэ тай да па мо гі, — за явіў Аляк сандр 
Ру мак. — Ка лі ча ла век паў тор на прый-
дзе па са цы яль ную да па мо гу, то ра-
шэн не бу дзе пры мац ца з улі кам та го, 
ці рас па чаў ён кро кі, каб са ма стой на 
вы ра шаць свае праб ле мы. Ка лі не, то 
дзяр жа ва яму да па мо гу аказ ваць не 
бу дзе.

Свят ла на БУСЬ КО.

«Я ЖЫ ВУ ЗА КОШТ ДЗЯР ЖА ВЫ...»
90,1 тыс. не пра ца здоль ных 
гра ма дзян (па жы лыя лю дзі, 
ін ва лі ды пер шай і дру гой груп) 
аб слу гоў ва юц ца ад дзя лен ня мі 
са цы яль най да па мо гі ТЦСАН 
на да му.

Вок лад ка ад ной з ня мец кіх бра шур 
«Ка хан не, це ла і гуль ня ў док та ра».
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