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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Ве не су эль скі ба лі вар стра ціць пяць ну лёў

Ва лю та Ве не су э лы, ба лі вар, бу дзе дэ на мі на ва ная і 

пры вя за ная да крып та ва лю ты Реtrо з 20 жніў ня. Пра гэ-

та за явіў прэ зі дэнт кра і ны Ні ка лас Ма ду ра, пе рад ае Еl 

Nасіоnаl. Па вод ле яго слоў, на цы я наль ная ва лю та па-

зба віц ца пя ці ну лёў. Ма ду ра сцвяр джае, што на зва ныя 

ме ры да па мо гуць «ра ды каль на ста бі лі за ваць і змя ніць 

гра шо ва-крэ дыт нае і фі нан са вае жыц цё дзяр жа вы», якая па ку туе ад гі пер-

інфля цыі. Дня мі МВФ па пя рэ дзіў, што ін фля цыя ў Ве не су э ле мо жа да сяг нуць 

міль ё на пра цэн таў да кан ца го да, што пры вя дзе да най гор ша га эка на міч на га 

кры зі су ў су час най гіс то рыі. Спе цы я ліс ты су па ста ві лі гі пер ін фля цыю ў кра і-

не з сі ту а цы яй, якая на зі ра ла ся ў Гер ма ніі ў 1923-м і ў Зім баб вэ на пры кан цы 

2000-х га доў. Спа жы вец кія цэ ны ў паўд нё ва а ме ры кан скай дзяр жа ве вы рас лі 

на 46,3 ты ся чы пра цэн таў. Рэс пуб лі ка пе ра жы вае за цяж ны эка на міч ны кры зіс 

з-за па дзен ня цэн на наф ту ў 2014 го дзе.

Вы ра та ва ныя з пя чор у Тай лан дзе дзе ці пай шлі ў ма нас тыр
11 з 12 пад лет каў, вы ра та ва ных з за топ ле най пя чо ры на поў на чы Тай-

лан да, і іх трэ нер прай шлі пра цэс па свя чэн ня ў бу дый скія ма на хі. Яшчэ адзін 

хлоп чык — хрыс ці я нін, ён пры сут ні чаў на цы ры мо ніі як гля дач. Пад лет кі пра-

вя дуць у ма нас ты ры дзе вяць дзён. Па за кан чэн ні гэ та га тэр мі ну яны ста нуць 

па слуш ні ка мі, а іх трэ нер — ма на хам. Цы ры мо нію, якая пра хо дзі ла ў бу дый скім 

ма нас ты ры Ват Пхра Тхат Дой Тунг, ад ным з най буй ней шых ма нас ты роў пра-

він цыі Чы янг рай, транс ля ваў у пра мым эфі ры тэ ле ка нал Thаі РBS. Як вя до ма, 

усе муж чы ны-бу дыс ты хоць бы адзін раз у жыц ці ча со ва стры гуц ца ў ма на хі. 

Гэ тую пра цэ ду ру мож на паў та рыць яшчэ шмат ра зоў. Роз ні ца толь кі ў тым, 

што па сту ла ты, якія ма нах вы кон вае, з кож ным па стры жэн нем ста но вяц ца 

больш скла да ныя.

На Ме ся цы знай шлі пры кме ты жыц ця
Аст ра бі ё ла гі ўні вер сі тэ та шта та Ва шынг тон прый шлі да вы сно вы, што на 

Ме ся цы маг ло іс на ваць жыц цё. На ву коў цы лі чаць, што да ных да стат ко ва, 

каб упэў не на ка заць аб на яў нас ці спры яль ных умоў на ня бес ным це ле міль-

яр ды га доў та му. Ар ты кул на ву коў цаў апуб лі ка ва ны ў ча со пі се Аstrоbіоlоgу. 

Па сло вах спе цы я ліс таў, пас ля та го як спа да рож нік Зям лі сфар мі ра ваў ся 

больш за ча ты ры міль яр ды га доў та му з аб лом каў, з яго не траў вы вяр га-

лі ся вя лі кія аб' ёмы га ра чых га заў, уклю ча ю чы ва дзя ную па ру. Пра цэс дэ-

га за цыі, ве ра год на, пры вёў да з'яў лен ня ва да ёмаў на па верх ні ня бес на га 

це ла і ства рыў шчыль ную ат мас фе ру. Та кія ўмо вы пры сут ні ча лі на Ме ся цы 

3,5 міль яр да га доў та му пад час па вы ша най вул ка ніч най ак тыў нас ці.

Та кую па зі цыю агу чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на на ра дзе, 

тэ май якой па він ны бы лі стаць 

пы тан ні са цы яль на-пра ва вых га-

ран тый дзяр жаў ных слу жа чых 

і па вы шэн ня прэ сты жу дзяр жаў-

най служ бы. Пра гэ та так са ма ка-

за лі, ад нак бе ла рус кі лі дар ад-

ра зу даў зра зу мець пры сут ным: 

у пер шую чар гу трэ ба га ва рыць 

аб уз мац нен ні жорст кас ці па тра-

ба ван няў да чы ноў ні каў, і толь кі 

по тым — аб па вы шэн ні прэ сты жу 

іх служ бы.

Ка руп цыі — бой, 
уз на га ро ды — 
най леп шым

У па чат ку су стрэ чы Прэ зі дэнт ад-

зна чыў: што б ні ра бі ла ся ў кра і не — 

ня хай гэ та бу дзе рэа лі за цыя маш таб-

ных пра ек таў, вы ка нан не тых ці ін шых 

ра шэн няў — мно гае за ле жыць ад пра-

фе сі я на ліз му кі раў ніц кіх кад раў.

«Ёсць тал ко выя кі раў ні кі — ёсць 

раз віц цё і перс пек ты вы ў кра і ны. Та-

му да дзярж слу жа чых прад' яў ля юц ца 

па вы ша ныя па тра ба ван ні, — ад зна-

чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Гэ та па він-

ны быць спе цы я ліс ты, якія ва ло да юць 

шы ро кім кру га гля дам, здоль ныя вы-

зна чаць стра тэ гіч ныя за да чы і пра віль-

на ацэнь ваць на ступ ствы ра шэн няў, 

якія пры ма юц ца. Але, перш за ўсё, 

дзярж слу жа чы — гэ та ча ла век з вы-

со кі мі ма раль ны мі якас ця мі».

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: у дзяр-

жаў ным апа ра це не па він на быць і на-

мё ку на ка руп цый ныя пра явы. «Я ду-

маю, не толь кі вы, увесь на род ба чыць 

маю па лі ты ку ў гэ тым пла не. Тут ня ма 

ні чо га не ча ка на га і над звы чай на га для 

дзяр жаў на га слу жа ча га — і пра гэ та 

ка жу ўвесь час, і гэ та кра е ву голь ны 

ка мень лю бой ма ёй прэ зі дэнц кай кам-

па ніі», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што 

за апош нія га ды ў Бе ла ру сі пра ве дзе-

на маш таб ная ра бо та па ап ты мі за цыі 

коль кас ці дзярж слу жа чых. Толь кі 

за апош ні пе ры яд яна ска ра ці ла ся 

на чвэрць і скла дае кры ху больш за 

трыц цаць ты сяч, што зу сім ня шмат у 

па раў на нні з ін шы мі кра і на мі.

Па вод ле яго слоў, у дзяр жаў ных 

ор га нах на зі ра ец ца не га тыў ная тэн-

дэн цыя, ка лі пад бор кан ды да таў на 

ва кант ныя па са ды за цяг ва ец ца на ме-

ся цы, а то і га ды, у су вя зі з чым важ на 

вы ра шыць, як ме на ві та пры цяг нуць у 

зга да ную сфе ру са мых леп шых і во-

пыт ных кі раў ні коў.

«Не ка лі мы га вор ку пра гэ та вя лі, 

бы ло да ру ча на ўра ду ўнес ці ад па вед-

ныя пра па но вы. Яны на кі ра ва ны на 

тое, каб ра бо та ў дзярж апа ра це бы-

ла га на ро вай, пры ваб най», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар па ці ка віў ся ў пры-

сут ных, на коль кі пра па на ва ныя ме ры 

да дуць маг чы масць па вы сіць эфек-

тыў насць ра бо ты дзяр жаў ных слу жа-

чых. На дум ку Прэ зі дэн та, гэ та га лоў-

нае. Так са ма кі раў ні ка дзяр жа вы за-

ці ка віў фі нан са вы склад нік зга да на га 

пы тан ня, на гэ ты ас пект Аляк сандр 

Лу ка шэн ка звяр нуў асаб лі вую ўва гу. 

«Ка лі вы прый шлі да мя не з пра па-

но ва мі аб па вы шэн ні гра шо ва га за-

бес пя чэн ня і зар плат дзярж слу жа чым, 

на ват не па ды май це гэ тае пы тан не, 

яно раз і на заў сё ды вы ра ша на», — 

ад рэ заў ён.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы 

вы ка заў ся на конт за сна ван ня ме да ля 

«За без да кор ную дзяр жаў ную служ-

бу» — ён аб са лют на не су праць. Ад нак 

па тра ба ван ні, якія бу дуць прад' яў ляц-

ца да дзяр жаў ных слу жа чых, па він ны 

быць най вы шэй шыя.

Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ раз 

пад крэс ліў: га вор ка не ідзе пра раз-

да чу ней кіх прэ мі яль ных або па да рун-

каў, а пра тое, якія па тра ба ван ні ў якіх 

нар ма тыў на-пра ва вых ак тах па він ны 

прад' яў ляц ца дзяр жаў на му слу жа ча-

му, рас тлу ма чыў кі раў нік дзяр жа вы.

«Ка лі гэ та бу дзе, як у ва ен ных, ад-

па вед ны ста тут — доб ра, хай бу дзе 

ста тут. Але лю дзі і гра мад ства па він на 

ба чыць, што Прэ зі дэнт гэ тым са мым 

прад' яў ляе вель мі жорст кія па тра ба-

ван ні да дзяр жаў ных слу жа чых», — 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён да даў, што ка лі чы ноў нік не 

спраў ля ец ца з за да ча мі, то ён па ві нен 

сыс ці, а ўслед за па ру шэн нем аба вяз-

каў на ды дуць штраф ныя санк цыі аж 

да ту рэм на га тэр мі ну.

Ча ка ем да ку мен ты?
Па вы ні ках на ра ды з жур на ліс та-

мі па гу та ры ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал ля Ка ча на ва.

Яна на га да ла, што сён ня ў на шай 

кра і не іс нуе за кон аб дзяр жаў най 

служ бе. «У ця пе раш ні час уно сяц-

ца да паў нен ні і змя нен ні ў яго па той 

пра гра ме, якая бы ла за пла на ва ная. 

Сё ле та і мер ка ва ла ся пе ра гле дзець 

гэ ты за кон», — ад зна чы ла На тал ля 

Ка ча на ва.

Ра зам з тым на на ра дзе бы ла па-

стаў ле на за да ча: рас пра ца ваць, маг-

чы ма, ста тут дзяр жаў на га слу жа ча га 

або ко дэкс, па коль кі фар ма лі за ваць 

ўсе па тра ба ван ні ў адзі ным да ку мен-

це — гэ та пра віль на, упэў не на кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Так са ма На тал ля Ка ча на ва па ве да-

мі ла, што на на ра дзе бы ло вы ра ша на 

ства рыць ра бо чую гру пу. Яе ўдзель ні-

кі — пры чым не з дзярж слу жа чых — 

раз гле дзяць усе не аб ход ныя пы тан ні 

і ўня суць пра па но вы, каб на прак ты цы 

ажыц ця віць на ме ча нае.

Да рэ чы, Прэ зі дэнт пад час на ра-

ды пад крэс ліў, што да ку мент па ві нен 

быць праз рыс ты і спра вяд лі вы. Акра-

мя та го, ён па ві нен быць зра зу ме лы 

для лю бо га ча ла ве ка, а не толь кі для 

дзяр жаў на га слу жа ча га.

На зваў Аляк сандр Лу ка шэн ка і 

тэр мі ны вы ка нан ня: да ку мен ты, якія 

аб мяр коў ва лі, па він ны быць пад рых-

та ва ны ў най блі жэй шыя ме ся цы, каб 

за пра ца ваць з пер ша га сту дзе ня.

«Дзяр жаў ная служ ба па доб на вай-

ско вай, і лю дзі па він ны ра зу мець, што 

гэ та не прос та ней кія пры ві леі, гэ та 

перш за ўсё служ ба на ка рысць Ра-

дзі мы і на ро да», — да да ла кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПЛАН КА — УВЕРХ
Па тра ба ван ні да дзяр жаў ных слу жа чых па він ны быць най вы шэй шыя

Фар мі ру ец ца ко лас, 
ідзе па спя ван не...
Даж джы па-ра ней ша му 

стрым лі ва юць пра сы хан не збож жа
Згод на з апош няй ін фар ма цы яй ад дзе ла аг ра ме-

тэа ра ло гіі Бел гід ра ме та, на асноў ных ма сі вах збож-

жа вых куль тур за вяр ша ец ца на ліў ко ла са, ідзе яго 

па спя ван не.

У яра во га яч ме ню ў Брэсц кай воб лас ці, на за ха дзе Мін-

скай і ў паў ноч ных ра ё нах Гро дзен скай воб лас ці на сту пі ла 

поў ная спе ласць збож жа, у паў днё вых ра ё нах кра і ны па ча-

ла ся яго ўбор ка. Яра вая пша ні ца са спе ла да вас ко вай спе-

лас ці на за ха дзе Гро дзен скай воб лас ці, мес ца мі на поўд ні 

Брэсц кай, у асоб ных ра ё нах на ўсхо дзе Мін скай воб лас ці.

На ас тат ніх ма сі вах у яра вой пша ні цы ад зна ча ец ца ма-

лоч ная спе ласць збож жа. У аў са на боль шай тэ ры то рыі 

ад зна ча на вас ко вая спе ласць. Віль гот насць збож жа па-

вы ша ная, толь кі на асоб ных па лях яна па мен шы ла ся, у 

Мін скай і на поўд ні Брэсц кай воб лас ці віль гот насць збож жа 

бліз кая да кан ды цый ных па каз чы каў.

Моц ныя ліў не выя даж джы з вет рам вы клі ка лі па ля ган не 

збож жа вых куль тур, асаб лі ва ў паў ноч на-ўсход няй па ло-

ве кра і ны. Шэ раг ме тэа стан цый Ві цеб скай і Ма гі лёў скай 

аб лас цей на 10—20 % пло шчы ад зна ча юць ся рэд няе па-

ля ган не збож жа вых ка ла са вых куль тур, а па звест ках ме-

тэа стан цый По лацк і Кас цю ко ві чы, на 50 % пло шчы по ля 

па ля ган не моц нае. У най блі жэй шыя дні даж джы па-ра ней-

ша му бу дуць стрым лі ваць пра сы хан не збож жа і тэм пы ўбо-

рач ных ра бот, ад зна ча юць спе цы я ліс ты аграр на га ад дзе ла 

Бел гід ра ме та.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.
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Вы да вец тва «Аду ка цыя 

і вы ха ван не» прэ зен та ва ла 

шэсць кніг пра вы дат ных 

асоб най ноў шай бе ла рус-

кай гіс то рыі.

Ка лісь ці су пра цоў ні ка мі вы-

да вец тва ра зам з «На стаў ніц-

кай га зе тай» ужо бы ла рас па ча-

та се рыя на ры саў пра слын ных 

гіс та рыч ных дзея чаў. Але пуб-

лі ка цыя ў пе ры ё ды цы — ад но, 

а паў на вар тас ная кні га — зу сім 

ін шы ўзро вень. Так у 2014 го дзе 

з'я ві ла ся ідэя за сна ваць но вую 

бія гра фіч ную се рыю «Асо бы». 

Пер шым вы дан нем ста ла кні га 

на асно ве ўспа мі наў сяб роў, ка-

лег, зна ё мых «Вік тар Пар фё наў: 

па кла ні ся тра він цы. Экс пе ды цыя 

ака дэ мі ка» за аў тар ствам Ула-

дзі мі ра Ліп ска га.

— Мы ха це лі, каб «Асо бы» 

рас каз ва лі не прос та пра ча ла-

ве ка, які знай шоў сваю спра ву і 

доб ра яе ро біць, але пра асо бу, 

якая раз ва жае пра ся бе, на ша 

пры зна чэн не ў све це, пра слу-

жэн не род най зям лі, — аба зна-

чае мэ ты Мі ка лай СУ ПРА НО-

ВІЧ, іні цы я тар і за сна валь нік 

се рыі, ды рэк тар вы да вец тва 

«Аду ка цыя і вы ха ван не».

Пла ну ец ца, што се рыя кніг 

ста не свое асаб лі вай «гіс то ры яй 

на вей ша га ча су Бе ла ру сі», рас-

ка за най праз лёс лю дзей, якія ў 

мно гім яе і вы зна ча лі.

На прэ зен та цыі ўжо на дру-

ка ва ных шас ці кніг удзель ні кі 

маг лі су стрэц ца з га лоў ны мі ге-

ро я мі гэ тых вы дан няў: пер шым 

кас ма наў там Бе ла ру сі Пят ром 

Клі му ком, пісь мен ні кам Ула дзі-

мі рам Ліп скім, ака дэ мі кам НАН 

Бе ла ру сі Вік та рам Пар фё на вым, 

аг ра ры я мі Ры го рам Баб чан ком і 

Аляк се ем Ска ку ном, раз вед чы-

кам і контр раз вед чы кам, ге ро ем 

аф ган скай вай ны Ула дзі мі рам 

Гар ка вым.

— Кож ны раз, ка лі пра яз-

джаю мі ма мо гі лак, я ду маю: 

«Бо жа, ля жыць біб лі я тэ ка не-

пра чы та ных кніг!» Нам, як пісь-

мен ні кам, жур на ліс там, трэ ба 

па спець за пі саць той во пыт, 

што на ка піў ча ла век, з ча го по-

тым ста не скла дац ца на ша гіс-

то рыя, — та кую дум ку вы ка заў 

пад час пры ві таль на га сло ва 

Ула дзі мір ЛІП СКІ, пісь мен нік, 

а так са ма яшчэ адзін іні цы я-

тар і за сна валь нік бія гра фіч-

най се рыі «Асо бы».

Са праў ды, за сваё жыц цё 

ча ла век час та на бі рае па дзей і 

ду мак на паў на вар тас ны ра ман. 

А бы ва юць жа яшчэ жыц ці-

эпа пеі, чые ба га тыя сэн сы да-

па ма га юць рас крыць свед кі, 

зна ё мыя, сяб ры і ка ле гі. Ме на-

ві та та му ўспа мі ны, са бра ныя 

ў кні гах, да ты чац ца не толь кі 

агуль най «пра фе сій най» дзей-

нас ці бе ла рус кіх дзея чаў. Ёсць 

там мес ца і для вы пад каў, якія 

рас кры ва юць ха рак тар, зна ё-

мяць са звыч ка мі, ма ра мі і за-

хап лен ня мі.

— Асаб лі ва пры ем на, што ў 

кні зе са бра ныя сло вы ма іх зна-

ё мых, сяб роў — усіх тых лю дзей, 

з кім я меў зно сі ны, — вы ка заў 

сло вы па дзя кі Пётр КЛІ МУК.

Яшчэ пер шы бе ла рус кі кас-

ма наўт па дзя ліў ся ўспа мі на мі 

пра сваё вяс ко вае дзя цін ства і 

пра тое, якім бы ло жыц цё ў Зор-

ным га рад ку.

— Я лі чу, што пры дум ка 

ства рыць та кія кні гі — над звы-

чай уда лая ідэя. Ка лі лі та ра тар 

пі ша мас тац кую кні гу, ён хоць 

кры шач ку, але па ві нен да ба віць 

у яе вы дум кі. А тут жа аў та ры-

скла даль ні кі за піс ва лі рэ аль ныя 

раз мо вы і праў дзі выя ўспа мі ны. 

Яны маг лі па ра іц ца і ўдак лад-

ніць не ка то рыя мо ман ты з са мі-

мі «ге ро я мі тво раў», — лі чыць 

Вік тар ПАР ФЁ НАЎ.

Ця пер вы да вец тва пра цуе 

яшчэ над тры ма кні га мі пра зна-

ка мі тых бе ла ру саў. На ступ ныя 

вы дан ні рас ка жуць пра Вік та ра 

Пя кар ска га, бы ло га на чаль ні ка 

ста ліч на га кры мі наль на га вы-

шу ку, паэ тэ су Ра і су Ба ра ві ко ву 

і ву чо на га ў га лі не рас пра цоў кі 

но вых ма тэ ры я лаў, ака дэ мі ка 

НАН Бе ла ру сі Пят ра Ві ця зя.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ
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ЯК ЗРА ЗУ МЕЦЬ ЧА ЛА ВЕ КА-ЛЕ ГЕН ДУ?


