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Су свет ны банк спраг на за ваў
най буй ней шы спад гла баль най эка но мі кі

Су свет ная эка но мі ка з-за пан-

дэ міі ка ра на ві ру са сё ле та ска ро-

ціц ца на 5,2 пра цэн та. Гэ та ста не 

най буй ней шым яе тар ма жэн нем 

з ча соў Дру гой су свет най вай ны. 

Та кі пра гноз пры во дзіц ца ў дак-

ла дзе «Перс пек ты вы су свет най 

эка но мі кі» Су свет на га бан ка (СБ), пі ша РБК. «Кры зіс, 

ве ра год на, па кі не доў га тэр мі но выя шна ры і ство рыць 

сур' ёз ныя гла баль ныя праб ле мы», — за яві ла ві цэ-прэ зі-

дэнт СБ Джэй ла Па за рба шы ог лу. Пры гэ тым най боль шае 

ска ра чэн не ад чу юць раз ві тыя эка но мі кі, чый аб' ём упад зе 

на 7 %. ВУП кра ін, якія раз ві ва юц ца, ска ро ціц ца на 2,5 %, 

і што ста не пер шай «усё аб дым най рэ цэ сі яй у гэ тай гру пе 

кра ін як мі ні мум за 60 га доў», — ад зна ча ец ца ў дак ла дзе 

бан ка. Да хо ды на ду шу на сель ніц тва, ча ка юць экс пер ты, 

зні зяц ца сё ле та на 3,6 % — «і гэ та пры вя дзе міль ё ны лю-

дзей у край нюю бед насць». Ра ней Еў ра ка мі сія пры зна ла, 

што жорст кія ме ры, якія пры ня лі дзяр жа вы ЕС для ба раць-

бы з COVІD-19, пры вя лі да рэ цэ сіі, глы бей шай за якую ў 

Еў ро пе не бы ло з ча соў Вя лі кай дэ прэ сіі.

Ула ды ЗША ма юць на мер арыш та ваць 
ар га ні за та раў бес па рад каў

Ад па вед ныя дзе ян ні да ты чац ца шэ ра гу асоб па аб ві на-

вач ван ні ў ар га ні за цыі бес па рад каў пад час ма са вых пра-

тэс таў, якія пра хо дзі лі ў апош нія тыд ні ў кра і не. Пра гэ та 

за явіў мі ністр юс ты цыі, ге не раль ны пра ку рор ЗША Уіль ям 

Бар у ін тэр в'ю жур на ліс там тэ ле ка на ла Fox News. «Бы ло 

та кое, што ультрап ра выя гру поў кі спра ба ва лі вы даць ся бе 

за ультра ле выя. Уль тра ле выя пры кід ва лі ся ультрап ра вы мі. 

Прад стаў ні кі абод вух ба коў спра ба ва лі рас па ліць гвалт», 

— за ўва жыў Уіль ям Бар. Кі раў нік Мі нюс та ЗША ад ка заў 

сцвяр джаль на на пы тан не аб тым, ці пла ну ец ца ўзяць пад 

вар ту асоб, якія вы сту па лі ў ро лі ар га ні за та раў. «Я не ма-

гу ўста лёў ваць тэр мі ны ў тым, што да ты чыц ца бу ду чых 

рас сле да ван няў. Ад нак, ду маю, мы ў поў най ме ры на цэ-

ле ны ўтай ма ваць гэ тыя гру пы», — да даў ён. Ра ней Бар 

па ве да міў, што ўла ды ЗША пра вод зяць рас сле да ван не ў 

да чы нен ні да шэ ра гу ўдзель ні каў пра тэс таў у кра і не, звя-

за ных з ру хам аме ры кан скіх ан ты фа шыс таў «Ан ты фа». 

Ён удак лад ніў, што гэ тыя лю дзі бы лі за тры ма ны пад час 

пра тэс таў па аб ві на вач ван ні ў шэ ра гу зла чын стваў.

Не каль кі га ра доў у Эк ва до ры па кры лі ся 
вул ка ніч ным по пе лам

Жы ха ры не каль кіх га ра доў Эк ва до ра з ра ні цы вы яві-

лі, што ўсе ву лі цы па кры тыя по пе лам. Яго ноч чу вы кі нуў 

дзе ю чы вул кан Сан гай, які зна хо дзіц ца ў пра він цыі Мо-

ран-Сант' я га, што на ўсход нім схі ле Ан даў. По пел да сяг нуў 

пра він цый Чым ба ра са (цэнт раль ныя Ан ды), Гу а яс (уз бя-

рэж жа Ці ха га акі я на) і Лос-Ры ас (на за ха дзе). У ад ным з 

най больш на се ле ных га ра доў Эк ва до ра — Гу а я кі лі, што

зна хо дзіц ца амаль за 180 кі ла мет раў ад вул ка на, — по-

пел па крыў амаль усе ра ё ны. У На цы я наль най служ бе 

кі ра ван ня ры зы ка мі і над звы чай ны мі сі ту а цы я мі (SNGRE) 

за клі ка лі на сель ніц тва пры няць ме ры за сця ро гі, не аб ход-

ныя, каб аба ра ніць ся бе ад по пе лу, у тым лі ку пры крыць 

рот і нос мас ка мі. Вул кан Сін гай вы шы нёй 5230 мет раў 

над уз роў нем мо ра пра чнуў ся ў маі мі ну ла га го да. Ён з'яў-

ля ец ца ад ным з най больш ак тыў ных у кра і не, па ста ян ныя 

вы вяр жэн ні ад бы ва юц ца з 1628-га.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На жаль, не вель мі мы 

ша ну ем пры ро ду ў цэ лым, і 

лес у пры ват нас ці. А Ві цеб-

ская воб ласць у сэн се да роў 

не ба — асаб лі вая. Гэ та не 

толь кі азёр ны край, але і край 

ля соў. Поў нач кра і ны — адзін 

з ма ляў ні чых кут коў Еў ро пы. 

Па пры га жос ці, уні каль нас ці 

фаў ны і фло ры, па ба гац ці 

за па вед ных мес цаў цяж ка 

знай сці па доб ныя мяс ці ны. 

Уя ві це: хвой ныя па ро ды зай-

ма юць 60 % усёй ляс ной тэ-

ры то рыі. Най больш вы со кая 

ля сіс тасць у Ра сон скім, По-

лац кім, Ле пель скім, Док шыц-

кім, Га ра доц кім ра ё нах.

Боль шасць ля соў (ка ля 

88 %) на ба лан се Ві цеб ска га 

дзяр жаў на га вы твор ча га ле-

са гас па дар ча га аб' яд нан ня. 

У яго скла дзе на пра вах юры-

дыч ных асоб зна хо дзіц ца 

19 дзяр жаў ных ляс га саў.

Нуль 
пе ра ўтва ра ец ца ў...

Ма ні то рынг пра во дзіў-

ся не каль кі га доў. За гэ ты 

час уста на ві лі і та кія фак ты, 

ка лі лес вы са джваў ся толь-

кі на па пе ры. Як і тое, што 

спра ба ва лі ў спра ва зда чах 

па вя лі чыць коль касць каш-

тоў най драў ні ны, каб атры-

маць прэ міі.

За фік са ва ны пры кла ды, 

ка лі драў ні на лі та раль на 

ва ля ла ся доў гі час і, па куль 

шу ка лі па куп ні ка, ста ла 

ня якас ная...

— Але і ця пер вы яў ля юц-

ца фак ты пры пі сак аб' ёму 

вы ка на ных ра бот па вы сеч-

ках, не аб грун та ва на га ўво ду 

ма лад ня ку ў ка тэ го рыю каш-

тоў ных драў ня ных на са джэн-

няў, не за кон на га атры ман ня 

бюд жэт ных срод каў, — пад-

крэс ліў на мес нік на чаль ні-

ка ўпраў лен ня кант ро лю 

за ра бо тай аг ра пра мыс-

ло ва га і пры ро да ахоў на-

га комп лек саў Дзміт рый 

ДА ВЫ ДЗЕН КА.

Кант ра лё ры, да рэ чы, 

здзіў ля лі ся та му, што тыя 

кі раў ні кі ляс га саў, якія бы лі 

пра ве ра ны, не ад да ва лі не аб-

ход ных за га даў і праз па раў-

наль на ня доў гі час ра бі лі ж 

тыя са мыя па мыл кі. На пэў на, 

ду ма лі, што сна рад двой чы ў 

ад ну ва рон ку не трап ляе?

Стар шы ня Ка мі тэ та 

дзярж кант ро лю воб лас ці 

Ула дзі мір ГА ДЗЯЦ КІ пад-

крэс ліў, што ве дам ства ў 

пер шую чар гу за ці каў ле на 

ў тым, каб у ляс га сах быў 

па ра дак, ды і на огул у ар га-

ні за цы ях, якія пра вя ра лі ся. І 

ка неш не, па ру шэн ні трэ ба 

вы праў ляць.

Што да ты чыц ца перс пек-

тыў эфек тыў най ра бо ты — 

уста ноў ле ны, на прык лад, 

вы па дак, ка лі не асаб лі ва 

спя ша лі ся з вы ра бамі га-

то вай пра дук цыі. У Па стаў-

скім ляс га се і аб лас ным 

«ляс ным» аб' яд нан ні не 

пры ма юц ца ме ры па свое-

ча со вым вы ка нан ні пра ект-

ных і бу даў ні чых ра бот, якія 

да ты чац ца пе лет на га за-

во да. Пра цэс на са ма цё ку, 

кан ста ту юць кант ра лё ры. 

А прад пры ем ства маг лі б 

ад крыць ужо сё ле та. Ад па-

вед на — ства рыць ра бо чыя 

мес цы, пла ціць па да ткі, экс-

пар та ваць пра дук цыю. Па 

іс ну ю чай ін фар ма цыі, пад 

па гро зай увод за во да ў экс-

плу а та цыю і ў 2021 го дзе. 

У Ка мі тэ це дзярж кант ро лю 

на га да лі, што іні цы я та рам 

ства рэн ня та кіх вы твор час-

цяў быў аса біс та кі раў нік 

дзяр жа вы.

Стар шы ня Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Мі ка лай 

ШАРС НЁЎ на ад ным з па-

ся джэн няў рас ка заў пра ін-

вес та раў з Пры бал ты кі, якія 

збі ра лі ся зай мац ца ў нас 

апра цоў кай драў ні ны. Пры-

вёў ліч бы пра дук цый нас ці, 

эфек тыў нас ці, кан ку рэн та-

здоль нас ці, якія ўраж ва юць. 

Ча му мы не мо жам хоць на-

па ло ву пра ца ваць па та кіх 

па каз чы ках, як тыя біз нес-

ме ны? Каб не ад праў ляць 

за мя жу паў фаб ры ка ты, а 

вы раб ляць за па тра ба ва ны 

на рын ку пра дукт з вы со-

кай да баў ле най вар тас цю, 

і, зноў жа, у вы ні ку пла ціць 

па раў наль на вы со кія па да-

ткі, за роб кі ра бот ні кам, да-

па ма гаць у раз віц ці сель скіх 

тэ ры то рый? Пы тан не за ста-

ец ца ад кры тым.

Ва кант ныя па са ды 
ёсць

Здзіў ляе, што ляс ная га лі-

на па куль што ў ста не кад ра-

ва га го ла ду — ад лес ні коў да 

кі раў ні коў. І гэ та пры тым, што 

ў воб лас ці рых ту юць про філь-

ных спе цы я ліс таў. На прык лад, 

у по лац кім ка ле джы.

На мес нік стар шы ні Ві-

цеб ска га абл вы кан ка ма 

Ба рыс ЯФ РЭ МАЎ, ка лі пы-

тан не бы ло агу ча на на ка ле-

гіі Ка мі тэ та дзярж кант ро лю 

Ві цеб скай воб лас ці, вы ка-

заў шчы рае здзіў лен не, што 

ў ар га ні за цы ях, якія ма юць 

не па срэд нае да чы нен не да 

ле су, не ха пае ра бот ні каў. 

А ўмо вы пра цы пры ваб ныя: 

све жае па вет ра, ме ха ні за-

ва насць доб рая, ста біль ныя 

за роб кі. Толь кі пра цуй! І па-

абя цаў аса біс та пра кант ра-

ля ваць пы тан не з на бо рам 

лю дзей на ра бо ту...

Уся го па вы ні ках кант-

роль ных ме ра пры ем стваў, 

якія пра во дзі лі ся па чы на ю-

чы з 2018 го да, бы лі вы яў ле-

ны ня мэ та вае вы ка ры стан не 

срод каў, не за кон нае іх атры-

ман не і атры ман не з па ру-

шэн ня мі на су му 250,4 ты ся-

чы руб лёў. Па мер жа пры-

чы нен ня шко ды дзяр жа ве 

пе ра вы сіў 208,9 ты ся чы 

руб лёў. Да ад мі ніст ра цый най 

ад каз нас ці пры цяг ну ты тры 

юры дыч ныя асо бы на су му 

11,5 ты ся чы руб лёў.

Да дыс цып лі нар най ад-

каз нас ці — 67 служ бо вых 

асоб. Рас па ча та 13 кры мі-

наль ных спраў.

«Ляс ное пы тан не» на кант-

ро лі, за пэў ні лі ў ве дам стве.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Хто ў лес, 
а хто па дро вы...

У Па ла цы Не за леж нас ці ад бы ла ся на-

ра да па ак ту аль ных гра мад ска-па лі-

тыч ных пы тан нях. Прэ зі дэнт удзя ліў 

ува гу і сі ту а цыі, якая склад ва ец ца ва-

кол Цэнт раль най вы бар чай ка мі сіі.

Пры сут ным на су стрэ чы кі раў ні ку Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Іга ру Сер ге ен ку, 

стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На тал лі Ка ча-

на вай і кі раў ні ку спраў Прэ зі дэн та Вік та ру 

Шэй ма ну Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў 

вы пра ца ваць сіс тэ му пра ве рак пры ват ных 

кам па ній, каб вы свет ліць пры чы ны зваль-

нен ня лю дзей у апош нія ме ся цы. Не ка то-

рыя з іх мо гуць быць звя за ны з вы бар чай 

кам па ній.

«Што мя не абу рае асаб лі ва ў Мін ску, 

ін шых га ра дах (гэ та ха рак тэр на для га ра-

доў) — пры ват ныя кам па ніі зваль ня юць лю-

дзей. Пры тым ба ю ся ска заць — ма са ва, 

але до сыць шмат. Я на конт гэ та га ад па-

вед ную за яву ўжо ра біў. Ма ла та го, зваль-

ня юць лю дзей — тых, хто не ад даў под піс 

за аль тэр на тыў ных так зва ных кан ды да-

таў, — пе рад ае сло вы кі раў ні ка кра і ны яго 

прэс-служ ба. — Пуб ліч на ха чу ска заць: 

ка лі яны хо чуць у Бе ла ру сі пры стой на 

пра ца ваць і да ваць ка рысць кра і не, не 

крыў дзя чы лю дзей, яны па він ны ад на-

віць гэ тых лю дзей або апла ціць ім за 

тры, два ці адзін ме сяц — за тое, што 

вы кі ну лі бес пад стаў на».

Возь муць удзел у пра вер цы ня доб ра-

сум лен ных прад пры маль ні каў ге не раль ная 

пра ку ра ту ра, Ка мі тэт дзярж кант ро лю, мяс-

цо выя ор га ны ўла ды.

«Трэ ба гэ тых бур жу яў пры вес ці ў пры-

том насць. Мы ні ко му не па він ны да зво-

ліць па крыў дзіць прос та га ча ла ве ка. 

І спра ва не ў тым, што яны ка лісь ці мя не 

пры вя лі да ўла ды, а спра ва ў тым, што ў 

на шай кра і не гэ та га быць не па він на», — 

пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Тра ды цый на ў вы бар чы пе ры яд Прэ-

зі дэнт су стра ка ец ца са стар шы нёй Цэнт р-

вы бар ка ма для аб мер ка ван ня іс ну ю чых

праб лем і ака зан ня да па мо гі ў ар га ні за цыі 

кам па ніі.

«Я ўсё ба чу. Га лоў нае, вы не хва люй це-

ся. У па трэб ны час у па трэб ным мес цы мы 

пры вя дзём усіх у пры том насць. Пе ра ва-
ро ту ў кра і не не бу дзе. Май да на — тым 
больш», — звяр нуў ся Прэ зі дэнт да стар-

шы ні ЦВК Лі дзіі Яр мо шы най.

На па ста ян най асно ве ў ЦВК пра цуе не-

каль кі ча ла век, і зра зу ме ла, што са ма стой-

на ім ар га ні за ваць та кі скла да ны пра цэс, як 

вы ба ры, не рэ аль на.

«Яс на, што два ад каз ныя ра бот ні кі вы-

ба ры ні як не ар га ні зу юць, асаб лі ва з тэх ніч-

на га пунк ту гле джан ня. Та му Ад мі ніст ра цыя 

Прэ зі дэн та і Кі раў ніц тва спра ва мі заў сё-

ды аказ ва лі не аб ход ную пад трым ку, якую 

ЦВК за пы тае. Пры тым ра біць гэ та трэ ба 

аку рат на, каб ні нас, ні Лі дзію Мі хай лаў ну 

(Яр мо шы ну, стар шы ню ЦВК. — «Зв».) не 

па пра ка лі, што яна вы ка рыс тоў вае ней кі 

ад мі ніст ра цый ны рэ сурс і рэ сурс Прэ зі дэн-

та (так са ма маг чы ма га кан ды да та ў прэ зі-

дэн ты). Усё, што ЦВК па про сіць, — мы па-

він ны ака заць гэ тую пад трым ку», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«МЫ НІ КО МУ 
НЕ ПА ВІН НЫ ДА ЗВО ЛІЦЬ 

ПА КРЫЎ ДЗІЦЬ 
ПРОС ТА ГА ЧА ЛА ВЕ КА»

Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя па дзя ка ва-

ла больш чым ча ты-

ром сот ням кам па ній і 

прад пры ем стваў, якія 

да па ма га лі ме ды кам у 

апош нія ме ся цы і пра-

цяг ва юць гэ та ра біць.

— Не раў на душ ныя гра-

ма дзя не на шай кра і ны, 

прад пры ем ствы, ка мер-

цый ныя кам па ніі, гра мад-

скія ар га ні за цыі, ва лан цёр-

скі рух — сва ёй да па мо-

гай, сі лай ду ха і да бры нёй 

вы да па ма га е це не толь кі 

ме ды кам, але і ўсёй кра і не, 

якой не аб ход на пад трым-

ка ў гэ тых над звы чай ных 

аб ста ві нах, — звяр ну лі ся 

да ах вя ра валь ні каў у мі ніс-

тэр стве.

Там пад крэс лі лі, што 

ўсе пе ра лі ча ныя на ра ху-

нак Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя срод кі га ран та-

ва на па тра ча ны на за куп-

ку аб ста ля ван ня для ла-

ба ра тор най ды яг нос ты кі 

COVІD-19, ды яг нас тыч ных 

на бо раў, ахоў ных срод каў, 

ле ка вых прэ па ра таў, а так-

са ма на ака зан не да па мо гі 

хво рым.

— Ма ты вы да даб ра-

чын нас ці мо гуць быць 

роз ныя, але адзі ным за-

ста ец ца пе ра ка нан не, 

што рабіць да бро — на ту-

раль на і не аб ход на. Дзя-

куй вам за спа гад лі васць і 

здоль насць су пер ажы ваць, 

умен не і жа дан не пад тры-

маць тых, хто мае ў гэ тым 

па трэ бу, — ад зна чы лі ў мі-

ніс тэр стве.

Пе ра лік тых, ка му ўдзяч-

ныя ме ды кі, скла да ец ца з 

больш чым ча ты рох со цень 

прад пры ем стваў, кам па ній 

і гра мад скіх ар га ні за цый.

Але на КРА ВЕЦ.

«РАБІЦЬ ДА БРО — 
НА ТУ РАЛЬ НА І НЕ АБ ХОД НА»

Па звест ках на 10 чэр ве ня 

ў Бе ла ру сі вы яў ле на 

51 066 вы пад каў COVІD-19. 

Па пра ві лі ся і вы пі са ны 

25 667 ча ла век, якія ра ней 

ме лі ста ноў чыя тэс ты, за 

пе ры яд рас паў сюдж ван ня 

ін фек цыі па мер ла 

288 па цы ен таў. 

Пра ве дзе на 

659 565 тэс таў. За апош нія 

су ткі пры рост склаў 

801 но вы вы па дак, 

1161 ча ла век вы пі са на, 

шас ця рых вы ра та ваць 

не ўда ло ся. Да рэ чы, 

коль касць па цы ен таў, 

якія па пра ві лі ся 

за апош нія су ткі, 

най боль шая з па чат ку 

рас паў сюдж ван ня 

хва ро бы. А з 30 мая 

коль касць но вых 

ін фі цы ра ва ных ні ра зу не 

пе ра вы сі ла 900 вы пад каў.
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