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Будзьце пільныя!Будзьце пільныя!  

«Мод нае» зла чын ства
Раз ві ва юц ца тэх на ло гіі, а ра зам з імі, на жаль, раз ві ва-

ец ца і зла чын насць. Зла мыс ні кі ўсё больш упэў не на 

асвой ва юць кі берп рас то ру, пе ра но ся чы ў вір ту аль ны 

свет сфе ру сва іх ін та рэ саў.

Апош нім ча сам мно гіх зай мае та кая кі бер на він ка, як крып-
та ва лю та. Ад ны імк нуц ца на быць тое, што мае вя лі кія перс-
пек ты вы як на ва мод ны сро дак пла ця жу. Дру гія хо чуць яго 
пра даць. Усё б ні чо га, але ча сам на па доб ных здзел ках на-
жы ва юц ца ня чыс тыя на ру ку лю дзі.

Адзін з та кіх вы пад каў ад быў ся ня даў на. 21-га до вы жы хар 
Ба ры са ва раз мяс ціў у ін тэр нэ це аб' яву аб про да жы крып та-
ва лю ты. Гэ тай аб' явай за ці ка віў ся жы хар Грод на, вы ка заў шы 
жа дан не ку піць «та вар» за 14 ты сяч руб лёў. Яны су стрэ лі ся 
ў ста лі цы, і пра да вец пра дэ ман стра ваў па куп ні ку ма біль ную 
пра гра му, якая імі та ва ла за лі чэн не крып та ва лю ты на ра ху-
нак. Па куп нік па ве рыў, і здзел ка ад бы ла ся. Ка лі ж па куп нік 
вяр нуў ся да до му, то вы явіў, што ні я кай крып та ва лю ты на яго 
ра ху нак не па сту па ла, а пра гра ма, якую яму пра дэ ман стра ваў 
пра да вец, пра ца ва ла ў тэс та вым рэ жы ме. 

У да чы нен ні да «пра даў ца» за ве дзе на кры мі наль ная спра ва 
па ар ты ку ле «Мах ляр ства, здзейс не нае ў буй ным па ме ры». 
Кан фіс ка ва ны ма біль ны тэ ле фон для та го, каб да сле да ваць 
спо саб здзяйс нен ня зла чын ства.

За раз рас сле да ван не пра цяг ва ец ца.
Сяр гей КУ ЛА КОЎ



За ня тасцьЗа ня тасць  

Рэ ага ваць трэ ба апе ра тыў на
Уз моц няць кант роль за ар га ні за цы я мі, якія пла цяць ра бот ні кам ні жэй за мі ні мал ку

Уз бек скі ну мар ча со пі са 
«Бе ла русь»

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Ве не су э ла дэ валь ва ва ла ба лі вар

Ула ды Ве не су э лы пра во-
д зяць ад ну з са мых маш таб ных 
дэ валь ва цый у су свет най гіс-
то рыі, у вы ні ку якой афі цый ны 
аб мен ны курс ба лі ва ра бу дзе 
зні жа ны на 96 пра цэн таў. Ка лі 
ў пят ні цу, 17 жніў ня, афі цый ны курс до ла ра, уста ля ва-
ны ве не су эль скім Цэнт ра бан кам, скла даў ка ля 248 ты сяч 
ба лі ва раў за до лар, то но вы курс, які ўсту піў у сі лу, роў-
ны 6 міль ё нам ба лі ва раў за до лар — роз ні ца ў 24 ра зы. 
Аб ва лют най рэ фор ме аб вяс ціў прэ зі дэнт кра і ны Ні ка лас 
Ма ду ра ў тэ ле зва ро це на мі ну лых вы хад ных. «Я ха чу, 
каб кра і на ад на ві ла ся, і ў мя не ёсць рэ цэпт. Да вер це ся 
мне», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы, сло вы яко га пры во-
дзіць СNBС. Ма ду ра фар маль на не аб вя шчаў аб дэ валь-
ва цыі: ён па ве да міў, што ўрад пра во дзіць дэ на мі на цыю 
(у мяс цо вых гро шай пры бя руць пяць ну лёў). І но вы дэ-
на мі на ва ны ба лі вар бу дзе пе рай ме на ва ны ў «су ве рэн ны 
ба лі вар». Яго курс бу дзе пры вя за ны да ве не су эль скай 
крып та ва лю ты: адзін Реtrо роў ны кош ту ба ра ля ве не су эль-
скай наф ты (60 до ла раў), ці 3,6 ты ся чы но вых ба лі ва раў 
(360 млн да дэ на мі на цыі). Ад сюль но вы ва лют ны курс — 
6 млн ста рых ба лі ва раў за до лар, пе рад ае РБК. У аба ро це 

па він ны з'я віц ца но выя ку пю ры ў 200 ба лі ва раў з парт рэ-
там на цы я наль на га ге роя кра і ны Фран сіс ка дэ Мі ра нды 
і 500 ба лі ва раў з вы явай Сі мо на Ба лі ва ра. Акра мя та го, 
пас ля доў га га пе ра пын ку ў Ве не су э лу вер нуц ца ма не ты. 
Каб асла біць на ступ ствы для на сель ніц тва, ула ды ад на-
ча со ва на 6 ты сяч пра цэн таў па вы сі лі мі ні маль ны па мер 
апла ты пра цы — да 1,8 ты ся чы но вых ба лі ва раў у ме сяц, 
або да 30 до ла раў (з 0,5 до ла ра).

Кі раў нік МЗС Іра на аб ві на ва ціў ЗША 
ў пад рых тоў цы дзярж пе ра ва ро ту ў кра і не

Мі ністр за меж ных спраў 
Іра на Ма ха мад Джа вад За-
рыф за явіў, што ЗША ства-
ры лі ў Дзярж дэ парт амен це 
іні цы я тыў ную гру пу з мэ тай 
пад рых тоў кі дзяр жаў на га пе-
ра ва ро ту ў кра і не. Пра гэ та ён 
на пі саў у «Тві тэ ры». «65 га доў та му ЗША зры ну лі абра ны на-
ро дам дэ ма кра тыч ны ўрад Ма са ды ка, ад на віў шы дык та ту ру 
і пад па рад ка ваў шы іран цаў на на ступ ныя 25 га доў. Ця пер 
іні цы я тыў ная гру па пла нуе ажыц ця віць тое ж са мае шля хам 
ціс ку, дэз ын фар ма цыі і дэ ма го гіі. У яе ні чо га не вый дзе», — 
га во рыц ца ў тві це мі ніст ра. Як вя до ма, дня мі Дзярж дэп аб-
вяс ціў аб ства рэн ні гру пы для ка ар ды на цыі сва ёй па лі ты кі 

ў да чы нен ні да Іра на. Яе ра бо тай бу дзе кі ра ваць Бра ян 
Хук, які ста не спец прад стаў ні ком ЗША па Іра не. Ён за явіў 
жур на ліс там, што аб' ява аб фар мі ра ван ні гру пы ў га да ві ну 
апе ра цыі спец служ баў ЗША і Вя лі ка бры та ніі па звяр жэн ні 
ў Тэ ге ра не ўра да прэм' е ра-рэ фар ма та ра Ма ха ме да Ма са-
ды ка ў 1953 го дзе — гэ та «чыс тае су па дзен не».

Fоrbеs апуб лі ка ваў спіс
са мых вы со ка аплат ных акт рыс

Топ-10 гэ та га рэй тын га ўзна-
ча лі ла 33-га до вая аме ры кан-
ская акт ры са Скар лет Ёхан сан 
(прод кі якой, між ін шым, па хо-
дзяць з Ня сві жа), якая за ра бі ла 
40,5 міль ё на до ла раў. Боль шую 
част ку гэ тых гро шай ёй пры нёс 
удзел у здым ках філь ма «Мсці ўцы». Дру гое мес ца ў рэй-
тын гу за ня ла Ан джэ лі на Джа лі. Яна за ра бі ла 28 міль ё наў 
до ла раў, у асноў ным дзя ку ю чы пра цы ў філь ме «Ма лі-
фі сен та-2», прэм' е ра яко га ад бу дзец ца ў 2020 го дзе. На 
трэ цім мес цы — Джэ ні фер Эні стан, якая за ра бі ла больш за 
19,5 міль ё на до ла раў. У дзя сят ку са мых вы со ка аплат ных 
акт рыс гэ та га го да так са ма ўвай шлі: Джэ ні фер Лоў рэнс, 
Рыз Уі зерс пун, Мі ла Ку ніс, Джу лія Ро бертс, Кейт Блан шэт, 
Ме лі са Ма кар ці і Галь Га дот.

Уба чыць уні каль-

ныя ар хіў ныя фо-

та здым кі Мін ска, 

зроб ле ныя амаль 

паў ста год дзя та му, 

і ад ноў ле ныя на іх 

асно ве ла ка цыі су-

свет на вя до май ан-

лайн-гуль ні «World 

of Tanks» і тра піць з 

да па мо гай пер шых 

і дру гіх у бе ла рус-

кую ста лі цу 60—70-х 

змо гуць усе на вед-

валь ні кі не звы чай-

най пе ра соў най вы-

стаў кі «Мінск рэ аль-

ны і вір ту аль ны».

Экс па зі цыя — свое асаб лі вы 
па да ру нак Мін ску ад На цы я наль-
на га гіс та рыч на га му зея Бе ла ру сі 
і кам па ніі Wargamіng. Усе ах вот-
ныя мо гуць па раў наць рэ аль ныя 
фо та здым кі, зроб ле ныя з 1956 да 
1984 го да, і скрын шо ты з гуль ні і 
аца ніць маш таб і глы бі ню пра цы 
ка ман ды з больш як 45 мас та коў і 
тэх ніч ных спе цы я ліс таў, якія ця гам 
10 ме ся цаў у шчыль ным кан так це 

з гіс то ры ка мі «ажыў ля лі» ў вір ту-
аль нас ці ўчас так Мін ска, клю ча-
вы мі кроп ка мі яко га ста лі пло шча 
Пе ра мо гі, Бел дзярж цырк, Дом-му-
зей І з'ез да РСДРП, Опер ны тэ-
атр і парк імя Гор ка га. «Пло шча 
ўчаст ка пры клад на кі ла метр на 
кі ла метр, — за ўва жае пра дукт-

ме не джар Мінск ага цэнт ра рас-

пра цоў кі WoT Ілья ФУ КА ЛАЎ, — 
і на шай за да чай бы ло зра біць кар-
ту не толь кі пры го жай, але і мак сі-
маль на рэа ліс тыч най». 

— Пры ем на тое, як 
ад каз на і бе раж лі ва 
рас пра цоў шчы кі гуль ні 
па ды шлі да рэа лі за цыі 
пра ек та — па ка заць 
як ма га боль шай коль-
кас ці лю дзей Мінск 
60—70-х га доў, ка лі 
го рад яшчэ пра цяг ваў 
ад наў ляц ца пас ля вай-
ны. Маг чы ма, у перс-
пек ты ве гэ ты мо мант 
«вы стра ліць» у ту рыс-
тыч ным і куль тур ным 
пла не, ка лі гуль цы з 
роз ных кра ін све ту 
за хо чуць на ўлас ныя 

во чы ўба чыць, як вы гля дае Мінск 
сён ня, — ад зна чае ды рэк тар На-

цы я наль на га гіс та рыч на га му-

зея Па вел СА ПО ЦЬКА.

Вы стаў ка бу дзе пра хо дзіць у 
На цы я наль ным гіс та рыч ным му-
зеі да 24 жніў ня, по тым пе ра е дзе 
ў ганд лё ва-за баў ляль ны цэнтр 
«Gallerіa Mіnsk», а фі ні шуе 9 ве-
рас ня ў пар ку Пе ра мо гі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



Культ асве таКульт асве та   НА ЗАД У 70-Я
На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей і Wargamіng су мяс ці лі рэ аль насць з вір ту аль нас цюГра мад ска-па лі тыч ны што-

ме сяч нік «Бе ла русь» вы хо-

дзіць тры ма вы пус ка мі — на 

роз ных мо вах: бе ла рус кай 

і рус кай, кі тай скай і анг лій-

скай.

Тра ды цы яй ста ла рых та ваць 
спе цы яль ныя вы пус кі вы дан-
ня, пры све ча ныя тым ці ін шым 
кра і нам, раз віц цю ад но сін з які-
мі да да ец ца пэў ны пры яры тэт. 
Жні вень скі ну мар «Бе ла ру сі» па-
ба чыў свет з «уз бек скім вы пус-
кам», які ад кры ва ец ца гу тар кай 
з Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Рэс пуб лі кі Уз бе кі стан у 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь спа да ром 
На сір джа нам Юсу па вым. Ам ба са-
дар рас каз вае пра тыя аб ся гі эка-
на міч ных і па лі тыч ных зно сін, якія 
сён ня ха рак та ры зу юць па мкнен ні 
на шых кра ін да су лад ных кро каў 
у раз віц ці парт нёр ства. «Па між 
на шы мі на ро да мі, хоць геа гра-
фіч на яны да лё кія, вель мі шмат 
агуль на га. Бе ла ру сы — гэ та та кі 
са мы доб ры, ад кры ты, ду шэў ны 
на род, як і ўзбе кі», — вы каз вае 
та кую дум ку На сір джан Юсу паў.

У жні вень скай «Бе ла ру сі» — 
пад ра бяз ны рас по вед пра жыц-

цё і твор часць на род на га пес ня ра 
Бе ла ру сі Яку ба Ко ла са ў Таш кен-
це ў час Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Між ін шым, са ста лі цай Уз бе кі ста-
на звя за ны і лё сы ін шых лі та ра-
та раў Бе ла ру сі — Сця па на Лі ха-
дзі еў ска га, Эдзі Аг ня цвет, Мі ха ся 
Мо дэ ля, Ар ка дзя Мард віл кі, Вік-
та ра Га лаў чы не ра. Пра бе ла рус-
ка-ўзбек скія лі та ра тур ныя су вя зі 
так са ма вы змо жа це пра чы таць 
на ста рон ках жні вень скай «Бе ла-
ру сі». «Каз бек і ін шыя» — на рыс 
пра уз бе кі стан цаў, якія вы зва ля лі 
Бе ла русь ад ня мец ка-фа шысц-
кіх за хоп ні каў. Ёсць у ча со пі се і 
ста рон кі пра на ша га зем ля ка з 
Ма гі лёў шчы ны — Ге роя Са вец-
ка га Са ю за Ге ме ла Стан ке ві ча, у 
го нар яко га бы ла на зва на ад на з 
ву ліц Таш кен та. А яшчэ ў ча со пі се 
вы су стрэ не це ся з на род най паэ-
тэ сай Уз бе кі ста на Зуль фі ёй, два 
паэ тыч ныя збор ні кі якой бы лі вы-
да дзе ны ў Мін ску на бе ла рус кай 
мо ве. Яшчэ ў 1960-я га ды Зуль фія 
пры яз джа ла ў Мінск, гас ця ва ла ў 
ін шых га ра дах Бе ла ру сі, а ў час 
вай ны су стра ка ла ся ў Таш кен це 
з Яку бам Ко ла сам.

Сяр гей ШЫЧ КО.

А так са ма ска ро цяць час, за які 

най маль ні кі па він ны па да ваць 

звест кі аб су пра цоў ні ках. Гэ та 

пра ду гле джа на ад па вед най па-

ста но вай Са ве та Мі ніст раў.

Ужо ў каст рыч ні ку ра бо та даў цы 
аба вя за ны бу дуць па даць звест кі за 
дзе вяць ме ся цаў па тых, хто вы кон вае 
ра бо ты па гра ма дзян ска-пра ва вых да-
га во рах. Да ныя па трэб ны, каб ка рэкт-
на сфар мі ра ваць ба зу пра ца здоль ных 
гра ма дзян, не за ня тых у эка но мі цы.

З на ступ на га го да ін фар ма цыю аб 
су ме вы плат, якія ўліч ва юць пры на-
зна чэн ні пен сіі, і стра ха вых уз но сах 
(фор му ПУ-3) ра бо та даў цы бу дуць 
па да ваць кож ны квар тал, а не раз у 
год. Тыя ар га ні за цыі, якія пла цяць су-
пра цоў ні кам ні жэй за мі ні маль ны за-
ро бак, аба вя жуць указ ваць пры чы ны 
та кой сі ту а цыі. У Мі ніс тэр стве пра цы і 
са цы яль най аба ро ны тлу ма чаць, што 
гэ та па спры яе свое ча со ва му вы яў-
лен ню най маль ні каў, якія па ру ша юць 

за ка на даў ства, і ад наў лен ню пра воў 
за стра ха ва ных асоб. Ор га ны Фон ду 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 
змо гуць апе ра тыў на рэ ага ваць на 
вы пад кі не прад стаў лен ня ін ды ві ду-
аль ных звес так па ра бот ні ках.

Фі зіч ныя асо бы, якія са ма стой на 
сплач ва юць аба вяз ко выя стра ха выя 
ўзно сы, па він ны бу дуць па да ваць фор-
му ПУ-3 не паз ней за 31 са ка ві ка (ра-
ней быў уста ноў ле ны тэр мін не паз ней 
за 1 мая).

З 1 лі пе ня 2019 го да звест кі аб 
пры ёме і зваль нен ні ра бот ні каў (фор-
ма ПУ-2) бу дуць па да вац ца ў но вым 
фар ма це. Не аб ход на бу дзе ўказ ваць 
фор мы пра цоў ных ад но сін, пад ста вы 
зваль нен ня, най мен ні па сад, на якія 
пры ня ты ці пе ра ве дзе ны су пра цоў ні-
кі. Гэ та ін фар ма цыя да зво ліць вы зна-
чаць па трэ бу эка но мі кі ў ра бот ні ках па 
асноў ных гру пах дзей нас ці і апе ра тыў-
на рэ ага ваць на маг чы мы дыс ба ланс 
на рын ку пра цы, ба чыць, у якім рэ гі ё не 
ёсць не да хоп (ці лі шак) спе цы я ліс таў. 

Ор га ны змо гуць вы яў ляць пры чы ны 
ця куч кі кад раў, сты му ля ваць най-
маль ні каў за хоў ваць за ка на даў ства, 
ле га лі за ваць пра цоў ную дзей насць, 
пра во дзіць пра фі лак тыч ныя ме ра-
пры ем ствы ў ад но сі нах да тых, хто 
схіль ны да аса цы яль на га ла ду жыц ця. 
Тэр мін па да чы фор мы ПУ-2 ска ра ец-
ца да 10 чыс ла ме ся ца, на ступ на га за 
спра ва здач ным квар та лам.

Но выя ме ры ста нуць ба зай для 
ўка ра нен ня элект рон най пра цоў-
най кніж кі. Так, з 1 лі пе ня 2019 го да 
ад кры ваць ін ды ві ду аль ны аса бо вы 
ра ху нак за стра ха ва най асо бы для 
гра ма дзян, у паш пар це якіх ука за ны 
ідэн ты фі ка цый ны ну мар, бу дуць на 
пад ста ве фор маў ПУ-2 і ПУ-3. Ак ту а-
лі за ваць гэ тыя да ныя ўжо не па трэб-
на, што ска ра чае да ку мен та а ба рот і 
эка но міць час пла цель шчы каў аба-
вяз ко вых стра ха вых уз но саў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ




