Уладзімір Кудзінаў:
“Н ад ышо ў час ск азаць пр аўд у...”
Выбары ў Вярхоўны Сав ет рэспублікі ў нашым раёне
адбыліся. Але не закончыліся. З аўтра адбудзецца дру гі
тур галасавання па выбарах дэпутата ВС па Івацэвіцкай
выбарчай акрузе №20. Як вядома, у гэтым туры за
мандат дэпутата будуць змагацц а два кандыдаты —
дырэктар гандлёв а-прамысловай фірмы “Івацэвічы” У. А.
Кудзінаў і галоўны ўрач раёна І. М. Рыжко, за якіх у
першым
туры
в ыбарч ага
марафону
аддалі
галасы
адпаведна 43,9% і 21% выбаршч ыкаў, якія прынялі ўдзел
у галасаванні.
Чытачы нашай
газеты знаёмы з тымі штучна
створанымі абставінамі, у якіх давялося ісці на выбары
кандыдату ў дэпутаты ВС У. А. Кудзінаву. Пэўныя сілы
распачалі супраць яго, як непажаданай ім асобы,
нячыстую
гульню,
спрабавалі
паралізав аць
работу
ўзначальваемай ім фірмы “Івацэвічы” і такім чынам
скампрамет аваць яго самога як кіраўніка, чалав ека,
кандыдата ў дэпутаты вышэйшага органа ўлады. У бой
былі
кінуты
сапраўды
магутныя
сілы
—
дзесяткі
работнікаў
дзяржаўных
падатковых
інспекцый
па
Брэсцкай вобласці і Івацэвіцкім раёне, згуртаваныя рады
камуністаў
на
чале
з
таварышамі
Ястрабавым
і
Тураленкам,
хлуслівыя
паведамленні,
якія
распаўсюджваліся
ў
раёне
па
розных
каналах,
тэлефонныя пагрозы фізічнай расправы... Вынік гэтай
“работы” вядомы — за У. А. Кудзінава аддалі галасы
амаль 44 працэнты гарадскіх і сельскіх выбаршчыкаў,
што прыйшлі 29 лістапада г. г. да выбарчых урнаў.
Ці задаволены сам кандыдат вынікамі галасавання?
Як ацэн ьвае ён перадвыбар чую сіт уац ыю? На гэт ыя і
ін шыя п ытанн і У. А. КУД ЗІНАЎ адказвае ў пр апан уемым вашай увазе ін тэр в’ю.
— Скажу адкрыта і шч ыра: вынікі выбараў мяне
прыемна ўразілі. Я адчуў такую маральную падтрымку
жыхароў горада і вёсак, на якую нават не разлічваў.
Уявіце сабе, што мне званілі, пісалі, прыходзілі ў рабочы
кабінет са словамі адабрэння дзесяткі і сотні людзей.
Нават тыя выбаршч ыкі, якія галасав алі па Косаўскай
выбарчай акрузе №21, лічылі неабходным хоць чымнебудзь дапамагчы, падтрымаць добрым слов ам. Так,
больш за 300 жыхароў вёскі Аброва паст авілі свае
подпісы пад пісьмом, у якім выказалі задавальненне
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работай
іх
сельскага
магазіна
фірмы
“Івацэвічы”,
абураліся
незаконнымі
дзеяннямі
тых
асобаў,
якія
займаліся
прав еркай
работы
фірмы,
прасілі
мяне
трымацца да канца ў барацьбе за мандат дэпутата.
Сярод тых, хто падпісаўся пад пісьмом, — даяркі М.
Лучыц,
Н.
Малінчык,
Н.
Трусевіч,
пенсіянеркі
А.
Калтуневіч, А. Белавусава, Н. Тысевіч, К. Равенька,
цялятніца М. Люшкевіч і многія іншыя.
Наогул, на фірму, на мяне асабіста была накірав ана
сапраўдная плынь чалавеч ай дабрыні. Многія людзі,
зразумеўшы, што фірма “Івацэвічы” пастаўлена пад
пагрозу банкруцтва, прапаноўвалі мне свае працоўныя
зберажэнні, нават пенсіі. Многія стараліся даць добрую
параду, засцерагчы ад чарговай правакацыі, хлусні...
— Нап р ыклад?
—
У
якасці
прыклада
раскажу
гісторыю
аб
інфармацыі “афіцыйнага аддзела” райвыканкама, якую
перадало напярэдадні выбараў, вечарам 28 ліст апада,
раённае радыё. Адразу заўважу, што ніякага афіцыйнага
аддзела ў райвыканкаме няма, яго прыдумалі аўтары
інфармацыі. Для чаго — скажу ніжэй.
Дык вось, 28 лістапада ў пачатку трэцяй гадзіны дня
да мяне ў рабочы кабінет прыйшла пажылая жанчына і
расказала, што па нейкай патрэбе была ў рэдакц ыі
райгазеты “Івацэвіцкі веснік” і міжволі пачула там
размову аб матэрыяле, які рыхт аваўся для перадачы па
раённаму
радыё.
Работнікі
газеты,
у
прыватнасці,
гаварылі, што інфармац ыя “зарубит Кудинова на корню”.
Маўляў,
калі
людзі
пачуюць,
што
райвыканкам
паведамля е “афіцыйныя вынікі” праверкі работы фірмы
“Івацэвічы”,
то
ніхто
за
кандыдата
Кудзінава
не
прагаласу е. А гэтыя афіцыйныя вынікі пацвярджалі
нібыта, што фірма “Івацэвічы” вінавата ў прыхоўванні
прыбыткаў у асоба буйных памерах, што з’яўляецца
крымінальна
каральным
дзеяннем.
Фірма
абвінавачвалася таксама ў тым, што спецыяльна закрыла
магазіны, каб в ыклікаць незадаволен асць людзей, што
яна вядзе палітычныя гульні, а не клапоціцца аб
дабрабыце людзей.
— І Вы п авер ыл і гэт ай ж ан чыне?
—Паверыў. Усё і аказалася менавіта так, як яна
расказала. Хлусня “афіцыйнага аддзела” райвыканкама
была распаўсюджана в ечарам гэтага ж дня ў перадачы
раённага радыё. Прадухіліць яе не дапамаглі ні мой
зварот у раённую пракуратуру, ні пісьмовы пратэст,
накіраваны ў акру говую выбарчую камісію, у якіх я
патрабаваў прыняцця мераў па недапушч энні таго, каб
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мяне, кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета РБ, без
следства і суда абвінавачвалі ў дзеяннях, якія цягнуць за
сабой крымінальную адказнасць.
— Ня ўж о пр акур ат ура і акр уговая камісія н ія к н е
адр эагавал і на Вашы пісьмовыя пр ат эст ы?
— Адрэагавалі. Пракуратура зарэгістрыравала маё
пісьмо. Акруговая выбарчая камісія тэрмінова выклікала
на сваё пасяджэнне рэдактара райгазеты “Івацэвіцкі
веснік” Р. Радзюка, які непасрэдна даў дазвол на
абнародав анне хлусні па раённаму радыё. Яго афіцыйна
папярэдзілі аб тым, што ў выпадку расп аўсюджвання
кампраметуючых кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага
Савета ілжывых звестак ён
будзе прыцягнуты да
адказнасці. У адказ Р. Радзюк цынічна заявіў, што пра
гэтыя звесткі ст ане вядома толькі тады, калі яны
прагучаць па раённаму радыё. Гэтага чалавека не
палохала ніякая адказнасць. Ён у яе проста не верыць, бо
з’яўляецца
паслухмяным
выкан аўцам
уся го,
што
зыходзіць з райвыканкамаўскіх кабінетаў і паводзіць
сябе па прынцыпу
“чего изволите”?
Хлусню трэба
распаўсюдзіць, Кудзінава скампраметаваць? Калі ласка.
— Але для чаго ўсё ж гэтыя звесткі распаўсюджваліся
ад імя неіснуючага аддзела райвыканкама?
— Я думаю для таго, каб потым, у выпадку пошуку іх
аўтараў
пракуратурай,
нель га
было
знайсці
ў
райвыканкаме канкрэтнага віноўніка. Крайнімі могуць
аказацца карэспандэнт раённага радыё П. Мергес ці той
жа Р. Радзюк, якім, напэўна, і ў галаву не прыходзіць
магчымасць такога каварства з боку св аіх надзеленых
уладай гаспадароў.
— І Вы маец е намер пасл я р ассл едаванн я спр авы
пракурат ур ай звяр н уц ц а з іскам у н ар суд?
— Вядома. Нехта ж у нашым раёне павінен стаць на
шляху той беззаконнасці, якая зыходзіць ад самога
райвыканкама.
— ...ад райвыкан кама — ор гана мясц овай улады?!
— Тым не менш, гэта — так. На жаль, і сёй-той з
кіраўніцтва райсавет а займаецца, калі гаварыць проста,
цкаваннем Кудзінава. Так, выступаючы ў Івацэвіцкім
гарадскім
Доме
ку льтуры
на
сходзе
грамадскасці,
прысвечаным Сусветнаму
Дню інвалідаў, старшыня
райсавет а М. М. Валковіч заявіў, што фірма “Івацэвічы” і
яе кіраўнік Кудзінаў вінаватыя ў нявыплаце ў бюджэт
падаткаў на суму 10 мільярдаў рублёў. Таму, па словах
старшыні райсавета, няма ў бюджэц е грошай для
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выплаты пенсій і дапамог, набыцця медыкаментаў і
лячэння хворых. Мікалай Мікалаевіч ведае, што гэта —
хлусня, што яна будзе абвергнута. Але ён выкарыстоўвае
момант для таго, каб згулять на пачуццях людзей, іх
бядотным
цяперашнім
стане
і
настроіць
простых
выбаршчыкаў супраць кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага
Савета Кудзінава, падвесці іх да думкі аб неабходнасці,
калі можна так сказаць, фінансав ай расправы з фірмай
“Івацэвічы”. Ну, добра, давайце ўявім на хвіліну, што
людзі паслухаліся М. М. Валковіча і нейкім чынам
канфіскавалі фірму “Івацэвічы”. Што далей? Дапусцім —
яе падзялілі, грошай, напэўна, хопіць, ды і то не ўсім
жадаючым, на месяц. Далей што? Каго яшч э будзем
“раскулачваць”?
— Вя дома, гэта был о б смешн а, каб не был о так
сумн а. Т ут, відавочна, маецц а на ўвазе ін шая мэта...
— Так. Гэтая мэт а — зрабіць мяне пудзілам для
простых людзей. У расказаных гісторыях пацярпеў я. У
той, якую цяпер раскажу, пацярпеўшымі з’яўляюцца ўсе
жыхары нашага раён а. Менавіта райвыканкам у канцы
мая г.г. прыняў рашэнне, згодна з якім з дзяржаўнага
бюджэту
былі
ўкрадзены прыкладна
два мільярды
рублёў...
— О, сума ўн ушал ьная ! Але якім чын ам гэта был о
зр обл ен а? Адкул ь у Вас такая ін фар мац ыя і чаму Вы
сцвяр джаец е,
шт о
паця рпеўшымі,
значыц ь,
абкрадзен ымі з’я ўл яю ц ца ўсе ж ыхар ы раёна?!
— Я разумею Ваша здзіўленне. Гэтак жа ў маі г.г. быў
здзіўлены і я. Першап ачатковую інфармацыю атрымаў ад
жыхаркі горада Косава, якая звярнулася да мяне са
скаргай на тое, што яе дачку з зяцем падманулі — не
выдзелілі кватэру ў здадзеным у эксплуатацыю новым
доме №13 па вуліцы Я. Купалы. Жанчына са слязамі
паведаміла, што гэты дом будаваўся за кошт сродкаў,
выдзеленых на ліквідацыю наступстваў
чарнобыльскай
катастрофы, і кватэры ў ім павінны былі атрымаць
бясплатна
ці
за
вызначаную
дзяржавай
цану
перасяленцы ці ўдзельнікі ліквідацыі наступстваў аварыі
на Чарнобыльскай АЭС. Аднак па рашэнні райвыканкама
18 кватэр (з 30-ці) былі прададзены арганізацыям і
ўстановам
раёна, некаторым канкрэтным асобам за
смехатворную агульную суму — прыкладна за 230
мільёнаў рублёў.
— Магчыма, жан чын у нехт а дэзін фар маваў, увёў
у падман, бо ця пер за 230 міл ьёнаў наўрад ці куп іш
дзве двухпакаёвыя кват эр ы...
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— На жаль, інфармацыя касаўчанкі пацвердзілася
звесткамі, атрыманымі мною па іншых каналах. Давайце
зробім
падлікі:
цяпер
двухпакаёвая
кват эра
па
дзяржаўнай цане каштуе прыкладна 116 мільёнаў рублёў,
трохпакаёв ая — 146 мільёнаў і чатырохпакаёв ая — 170
мільёнаў
рублёў.
Тады
кошт
18
кватэраў
(9
—
двухпакаёвых,
4
—
трохпакаёв ых
і
5
—
чатырохпакаёвых) будзе роўна 2478 мільёнам рублёў.
Няцяжка падлічыць, што два мільярды рублёў былі
ўкрадзены
ў нас з вамі — у падаткаплацельшчыкаў
раёна, бо менавіта ў се мы выплачваем н адзвычайны
(чарнобыльскі) падат ак, з якога і фарміруюцца сродкі,
накіраваныя на ліквідацыю наступстваў чарнобыльскай
катастрофы. У мінулым годзе гэты падатак з фонда
заработнай платы быў роўны 18 працэнтам, у гэтым —
12 працэнтам.
— Гэт а значыц ь, шт о кал і чал авек у меся ц
зарабіў 100 т ыся ч р ублёў, т о 12 т ыся ч з іх будуц ь
утр ыман ы ў выгл я дзе чарн обыл ьскага п адат ку?
— Менавіта так. Такім чынам, дом №13 па вуліцы Я.
Купалы ў горадзе Косава быў пабудаваны на грошы,
заробленыя ўсімі намі і накіраванымі супраць нашай
агульнай чарнобыльскай
бяды. На жаль, 18 кватэраў
гэтага
дома
ў
в ыніку
незаконнага
рашэння
райвыканкама аказаліся выкарыстанымі далёка не па
прызначэнні.
— І каго ж
абдор вал і (ін шае сл ова т ут ц я жка
падабр ац ь) чарн обыл ьскімі кват эр амі?
— Я маю цяпер і гэтую інфармацыю. Сем кватэр —
(4 — двухпакаёвыя па цане 6 і 7 мільёнаў, дзве
трохпакаёвыя (агульная плошча кожнай з іх — 71,9 кв. м)
па цане 9 мільёнаў і 30
мільёнаў рублёў і адну
чатырохпакаёвую кватэру па цан е 10 мільёнаў) купіў
Косаўскі гарвыканкам. Адну чатырохпакаёвую кватэру
па цане 10 мільёнаў рублёў купіў калгас “Косава”. Як вы,
напэўна, заўважылі, цэны на аднолькавыя кватэры —
розныя. Чатырохпакаёвая
кв атэра абышлася калгасу
“Косав а”
дзешавей
на
20
мільёнаў
рублёў,
чым
трохпакаёв ая — Косаўскаму гарвыканкаму. Відаць, у
нашага райвыканкама ёсць свая логіка і св ае падыходы
да ацэнак кошту кват эраў!
Двухпакаёвую
кв атэру
купіў
за
дваццаць
два
мільёны райспажыўсаюз. Калгасу “Бальшавік” крыху “не
пашанцавала” — за ч атырохпакаёвую кватэру з яго
“злупілі” аж 35 міль ёнаў рублёў. Упраўленне капітальнага
будаўніцтва
райвыканкама
н абыло
трохпакаёвую
кватэру за 9 мільёнаў рублёў. Квасевіцкая фабрыка пуху і
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пер’я — двухпакаёвую па цане 22 мільёны рублёў. РВА
ЖКГ — трохпакаёвую за 9 мільёнаў рублёў. Уладальнікамі
кватэр у чарнобыльскім доме сталі і чацвёра грамадзян
раёна. Яны набывалі іх таксама па дзіўнай цане — 10, 6 і
7 мільёнаў рублёў.
—
Уст ан овы,
ар ганізац ыі,
гаспадар кі
і
прадп р ыемствы, я кія куп іл і кват эр ы, нап эўна ж,
прадавалі іх п эўн ым асобам?
— Я маю і гэту інфармацыю, але яе яшч э трэба
ўдакладняць, таму цяпер я не лічу патрэбным называць
імёны гэтых людзей. Скажу толькі, што
яны ніякага
дачынення да ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай
катастрофы н е мелі. Кватэры, трэба разумець, яны
заслужылі іншым шляхам, вядомым райвыканкаму.
—
Вы
гавор ыце,
Уладзімір
Аляксеевіч,
пра
неабходнасц ь удакладнення част кі ін фар мац ыі. Але ж
гэта, напэўна, цяж ка зрабіць? Ці захоча райвыканкам
прызнацца ў разбазарван ні кватэраў на агульную суму
два міл ьяр ды рубл ёў?
— На гэтыя пытанні я адкажу так: у жыцці нічога
нікому лёгка н е даецца, калі ч алав ек не крадзе, не
падманвае, не хлусіць людзям і не спекулюе на агульным
горы. Мне гэтая інфармацыя таксама далася нялёгка. Але
цяпер, калі я выбраны дэпутатам раённага Сав ета, я маю
пэўныя магчымасці давесці пачатае расследаванне да
лагічнага канца.
— Шт о Вы н амеран ы пр адпр ыня ц ь?
— Як толькі мае дэпутацкія паўнамоцтвы ўступяць у
законную сілу, я звярнуся з запытам у райсавет аб
прадастаўленні мне поўнай інфармацыі аб продажы
чарнобыльскіх кватэраў, г. зн. спекуляцыйнай
здзелкі,
ажыццёўленай райвыканкамам. Потым будзе зварот у
раённую
пракуратуру
і
народны
суд
з
іскам
аб
прыцягненні да крымінальнай адказнасці асоб, якія
пагрэлі рукі на народным горы. Лічу, што надышоў час
сарваць маскі “народных заступнікаў” з карумпіраваных
чыноўнікаў
нашага райвыканкама,
сказаць
людзям
праўду...
— Ця пер стан овіцц а зр азумел ым, чаму асоба
кан дыдата ў дэп ут ат ы Вя р хоўн ага Савета Рэсп убл ікі
Белар усь У. А. Кудзінава выкл ікае т акую зл осц ь і
шмат л ікія
абвін авачван ні
з
боку
як
мя сц овых
уладаў, т ак і камун іст аў, р аённ ага радыё, рай газет ы.
— Ні
злосць, ні хлусня названым сілам, на маю
думку, не дапамаглі. Простыя сельскія і гарадскія
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выбаршчыкі разабраліся, на чыім баку праўда, хто
сапраўды хоча змяніць цяперашняе гаротнае жыццё ў
лепшы бок,
а хто па-ранейшаму займаецца пустой
балбатнёй і змагаецца за права размяркоўваць тое, што
здабываецц а народам (хоць бы тыя ж кватэры).
Людзі падтрымалі маю кандыдатуру ў першым туры
выбараў у Вярхоўны Савет Рэспублікі. Я веру, што і ў
другім туры яны аддадуць свае галасы за мяне. Праз
газету хачу запэўніць выбаршчыкаў, што ў Вярхоўны
Савет імкнуся з адной мэтай — працаваць на карысць
людзей.
Лі дзі я Цал уйк а
“Газет а Ул адзімір а Кудзін ава”,
№23, 9 снеж н я 1995 года
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