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Жы ха ры Еў ро пы тра цяць на нар ко ты кі 
30 міль яр даў еў ра ў год

Кант ра бан да за-

ста ец ца ад ной з 

асноў ных кры ніц 

да хо ду для ар га ні-

за ва ных зла чын ных 

гру по вак. Пра гэ та 

свед чаць звест кі з 

дак ла да, пад рых та-

ва на га Еў ра пей скім 

цэнт рам ма ні то рын гу нар ко ты каў і нар ка за леж-

нас ці (ЕMСDDА) на асно ве ана лі зу ін фар ма цыі 

за 2017 год. Са мую вя лі кую до лю на гэ тым рын ку 

зай мае ма ры ху а на — па са мых сціп лых пад лі ках 

11,6 міль яр да еў ра. До ля ка ка і ну — дзе вяць міль-

яр даў, ге ра і ну — сем міль яр даў. Ды рэк тар цэнт ра 

ЕMСDDА Алек сіс Гус дзіл тлу ма чыць: «Сён ня мы 

на зі ра ем праз мер на вы со кі ўзро вень вы твор час-

ці нар ко ты каў як унут ры, так і за ме жа мі ЕС, што 

пры во дзіць да вы со кай да ступ нас ці на ту раль ных і 

сін тэ тыч ных рэ чы ваў». За пе ры яд з 2013 го да кант-

ра бан да ма ры ху а ны вы рас ла на 38 пра цэн таў. Для 

ад мы ван ня гро шай зла чын цы ўсё час цей звяр та юц-

ца да вы со ка тэх на ла гіч ных ме та даў, у тым лі ку да 

вы ка ры стан ня крып та ва лют. Па звест ках экс пер таў, 

срод кі ад кант ра бан ды нар ко ты каў — асноў ная кры-

ні ца фі нан са ван ня та кіх уз бро е ных гру по вак, як «Бо-

ка ха рам», «Іс лам ская дзяр жа ва» і «Аш-Ша баб».

Тур па ток у Егі пет на блі зіў ся 
да 10-га до ва га мак сі му му

Коль касць ту рыс таў, якія едуць у Егі пет, вяр та ец-

ца да рэ корд на га па каз чы ка, да сяг ну та га ў 2010-м, 

рас ка за ла Blооmbеrg TV мі ністр ту рыз му кра і ны Ра-

нія аль-Ма шат. Яна за яві ла, што ў 2018/2019 фі нан-

са вым го дзе на ту рыз ме Егі пет атры маў больш за 

12,5 міль яр да до ла раў — «най буй ней шы пры бы так 

ад ту рыз му» ў гіс то рыі кра і ны. Мі ністр пе ра ка на ная, 

што рост коль кас ці ту рыс таў — гэ та па цвяр джэн не 

эфек тыў нас ці но ва га па ды хо ду ўла д, які пра ду гледж-

вае больш жорст кія стан дар ты раз мя шчэн ня гас цей 

і па шы рэн не на ма ган няў па пра соў ван ні Егіп та як 

ту рыс тыч на га на прам ку па ўсім све це. Яна пад крэс-

лі ла, што кра і на імк нец ца даць гас цям но выя маг-

чы мас ці, акра мя «куль тур най спад чы ны або сон ца 

і мо ра». На ту рызм пры па дае 15 пра цэн таў егі пец-

ка га ВУП, сцвяр джае 

Blооmbеrg. Агенц тва 

пад крэс лі вае, што 

па гэ тым на прам ку 

ўда ры ла рэ ва лю цыя 

2011 го да, пад час 

якой быў зры ну ты 

прэ зі дэнт кра і ны Хос-

ні Му ба рак. Акра мя та го, у 2015 го дзе ад бы ла ся 

тра ге дыя з са ма лё там авія кам па ніі «Ка га лы ма вія», 

што ля цеў з Шарм-эль-Шэй ха ў Санкт-Пе цяр бург.

Са цы ё ла гі вы зна чы лі га лоў ныя стра хі 
ра сі ян

Як вы ні кае з апы тан ня Усе ра сій ска га цэнт ра вы-

ву чэн ня гра мад скай дум кі, больш за ўсё ра сі я не 

асце ра га юц ца рос ту са цы яль най не спра вяд лі вас ці, 

ры зы кі зні жэн ня да хо даў, а так са ма маг чы мас ці 

стра ціць бяс плат ную ме ды цын скую да па мо гу. Вы ні-

кі апы тан ня ака за лі ся ў рас па ра джэн ні РБК. У пры-

ват нас ці, 68 пра цэн таў рэ спан дэн таў больш за ўсё 

ба яц ца рос ту са цы яль най не спра вяд лі вас ці, кры ху 

менш за 63 пра цэн ты ра сі ян асце ра га юц ца стра-

ціць уз ро вень на яў на га пры быт ку. Апы нуц ца без 

бюд жэт най ме ды цын скай да па мо гі ба яц ца 58 пра-

цэн таў. Та кая ж коль касць апы та ных апа са ец ца 

маг чы ма га рос ту цэн на та ва ры. 39 пра цэн таў не па-

ко яць унут ра ныя бес па рад кі ў кра і не. 20 пра цэн таў 

ра сі ян, якія бра лі ўдзел у апы тан ні, асце ра га юц ца 

аб васт рэн ня між на род ных кан флік таў, 35 пра цэн таў 

ба яц ца стра ціць ра бо ту і 36 пра цэн таў больш за ўсё 

тур буе рост зла чын нас ці.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пы тан ні свое ча со вай вы-

пла ты за ра бот най пла ты 

зна хо дзяц ца на па ста ян ным 

кант ро лі ор га наў пра ку ра ту-

ры Мін скай воб лас ці. У цэ-

лым у цэнт раль ным рэ гі ё не 

сі туа  цыя па гэ тым пы тан ні 

ста біль ная. Ад нак па ста не 

на 1 ліс та па да за па зы ча-

насць па зар пла це ў па ме ры 

2,42 міль ё на руб лёў за фік са-

ва на ў трох ар га ні за цы ях Мін-

шчы ны. Пра гэ та па ве да міў 

на чаль нік ад дзе ла аб лас ной 

пра ку ра ту ры Ле а нід Ня чай.

Пра ку ра ту ра су мес на з кант-

ра лю ю чы мі ор га на мі ў асоб ных 

вы пад ках іні цы я ва ла пры цяг нен-

не да ад каз нас ці най маль ні каў, 

якія не вы трым лі ва лі тэр мі наў і 

па рад ку вы пла ты за-

роб каў. У пры ват-

нас ці, пра ку рор 

Мінск ага ра ё на 

вы нес прад пі-

сан не кі раў ні ку 

ад на го з за кры-

тых ак цы я нер ных 

та ва рыст ваў з па тра ба-

ван нем пры няць ме ры па 

вы пла це зар пла ты ра бот-

ні кам. Але яно не бы ло вы-

ка на на. У вы ні ку ге не раль ны 

ды рэк тар прад пры ем ства пры-

цяг ну ты да ад мі ніст ра цый най ад-

каз нас ці, а ўпаў на ва жа ная асо ба 

най маль ні ка — на мес нік ды рэк-

та ра атры маў ад мі ніст ра цый нае 

спаг нан не за па ру шэн не тэр мі-

наў вы пла ты зар пла ты. Пас ля 

ўмя шан ня пра ку ра ту ры за роб кі 

вы пла ча ны част ко ва. Кі раў ніц тва 

та ва рыст ва звяр ну ла ся ў бан кі 

па пы тан ні вы дзя лен ня крэ ды таў 

для па га шэн ня за па зы ча нас ці. 

У пра ку ра ту ру го ра да Жо дзі на 

па скар дзі лі ся су пра цоў ні кі ўні тар-

на га прад пры ем ства, што ім за-

трым лі ва юць за ра бот ную пла ту. 

Па вы ні ках пра вер кі най маль нік 

па нёс ад каз насць.

Уся го ж сё ле та па вы яў ле ных 

фак тах па ру шэн ня за ка на даў ства 

аб свое ча со вай вы пла це зар пла-

ты і аба ро не пра цоў ных пра воў 

гра ма дзян ор га ны пра ку ра ту ры 

Мін скай воб лас ці вы нес лі 27 ак-

таў пра ку рор ска га на гля ду. Да 

ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 

пры цяг ну ты дзевяць асоб. 

Ар га ні за цыі па га сі лі пе рад 

ра бот ні ка мі за па зы ча-

насць па зар пла це на 

су му звыш 1,9 міль ё-

на руб лёў.

Тац ця на 

ЛА ЗОЎ СКАЯ.

На кант ро лі НА РА БО ТУ 
ЯК НА СУ БОТ НІК

Ча му най маль ні кі за трым лі ва юць за ра бот ную пла ту

Больш за сто бе ла ру саў атры-

ма лі ме да лі «За пра цоў ныя за слу-

гі», ме да лі Фран цыс ка Ска ры ны, 

ме да лі «За вы ра та ва нае жыц цё», 

«За ад зна ку ў ахо ве гра мад ска га 

па рад ку» і па дзя кі Прэ зі дэн та. Па 

да ру чэн ні кі раў ні ка кра і ны цы ры-

мо нію ўша ноў ван ня ў Па ла цы Рэс-

пуб лі кі ўзна ча ліў прэм' ер-мі ністр 

Бе ла ру сі Сяр гей РУ МАС.

Ён звяр нуў ся са сло ва мі ўдзяч-

нас ці да прад стаў ні коў кож най са 

сфер, ад зна чыў, што дзя ку ю чы на-

ма ган ням бу даў ні коў, прад стаў ні-

коў транс парт най і да рож най га лін, 

ка му наль най гас па дар кі жыц цё ў 

Бе ла ру сі ста но віц ца больш пры-

го жае, зруч нае, су час нае. Сё ле та 

зроб ле ны знач ны крок па па ляп-

шэн ні якас ці аў та трас, рэ кан струк-

цыі мас тоў і транс парт ных раз вя-

зак. Кі раў нік ура да ўпэў не ны, што 

і на да лей да рож ні кі з пос пе хам бу-

дуць вы кон ваць па стаў ле ныя пе рад 

імі за да чы.

Ра бот ні кі мыт ні і пад атко вай 

служ бы — лю дзі, якія што дзён на 

ста яць на вар це эка на міч най бяс пе-

кі кра і ны, ад чы ёй пра цы шмат у чым 

за ле жыць устой лі вае фар мі ра ван не 

бюд жэ ту, а зна чыць, і рэа лі за цыя 

важ ных са цы яль на-эка на міч ных 

пра грам. Сяр гей Ру мас пад крэс-

ліў, што свое ча со вае па ступ лен не 

па дат каў — не аб ход ная ўмо ва раз-

віц ця інф ра струк ту ры і па вы шэн ня 

даб ра бы ту на сель ніц тва.

Вы со кія ўзна га ро ды атры ма лі 

пра цаў ні кі наф та хі міч на га комп-

лек су. Бе ла рус кія ар га ні за цыі хі-

міч най і наф та хі міч най пра мыс ло-

вас ці што год па цвяр джа юць свой 

ста тус на ву ка ё міс тых прад пры ем-

стваў са ста біль ным раз віц цём, ро-

бяць знач ны ўнё сак у за бес пя чэн не 

дзяр жаў ных па ра мет раў эка на міч-

на га рос ту. Прэм' ер-мі ністр звяр-

нуў ува гу на су свет нае пры знан не, 

якое атры ма ла вы са ка я кас ная, су-

час ная пра дук цыя бе ла рус кіх хі міч-

най і наф та хі міч най га лін. Рас це 

коль касць яе спа жыў цоў у кра і нах 

да лё ка га і бліз ка га за меж жа.

Ад зна чыў кі раў нік Саў мі на і пра-

цу ра бот ні каў авія кам па ніі «Бел-

авія», што сё ле та па ра да ва ла па са-

жы раў не толь кі но вы мі на прам ка мі 

авія су вя зі, але і ўвя дзен нем гіб кіх 

та ры фаў, па шы рэн нем пе ра лі ку 

па слуг; пра цаў ні коў «Бел тэ ле ка-

ма», які да зва ляе Бе ла ру сі зай-

маць вы со кія мес цы ў між на род ных 

рэй тын гах. «32-е мес ца ў све це па 

ін дэк се раз віц ця ін фар ма цый на-

ка му ні ка цый ных тэх на ло гій і 24-е 

мес ца ў све це ся род 196 кра ін па 

коль кас ці аба не нтаў шы ро ка па лос-

на га до сту пу ў сет ку «Ін тэр нэт», — 

пры вёў ліч бы Сяр гей Ру мас.

Уз на га ро джа ны на ўзроў ні 

дзяр жа вы і прад стаў ні кі ай чын най 

на ву кі, без якой не маг чы ма фар-

мі ра ван не між на род на га імі джу 

кра і ны з вы со кім уз роў нем ін тэ ле-

кту аль на га і ча ла ве ча га ка пі та лу, 

а так са ма дзяр жаў ныя слу жа чыя, 

ра бот ні кі вы кан ка маў, роз ных мі-

ніс тэр стваў і ве дам стваў.

Знай шлі ўзна га ро ды і ра бот ні-

каў сфе ры аду ка цыі. Прэм' ер-мі-

ністр пад крэс ліў, што бе ла рус кія 

пе да го гі па спя хо ва ства ра юць 

но выя ву чэб ныя пра гра мы, асвой-

ва юць са мыя су час ныя ме то ды кі 

на ву чан ня, рэа лі зу юць перс пек тыў-

ныя на ву ко выя пра ек ты. Іх пра ца 

да зва ляе га на рыц ца да сяг нен ня мі 

на між на род ных прад мет ных алім-

пі я дах, дзе на шы школь ні кі ня змен-

на па цвяр джа юць вы со кі ўзро вень 

ве даў.

«Толь кі сё ле та з 65 бе ла рус кіх 

удзель ні каў між на род ных прад мет-

ных алім пі яд 46 вуч няў ста лі пе ра-

мож ца мі, за ва я ваў шы шэсць за ла-

тых, 15 ся рэб ра ных і 25 брон за вых 

ме да лёў», — пра цяг нуў Сяр гей 

Ру мас.

Ён асоб на ад зна чыў на ву чэн ца 

На ва груд ска га аграр на га ка ле-

джа — хло пец вы ра та ваў жан чы ну, 

якая танула. Ры зы ка ваць улас ным 

жыц цём, не даць за гі нуць ча ла ве ку 

га то вы толь кі моц ныя ду хам лю-

дзі — і Ба рыс Пі вень ака заў ся з 

та кіх.

Вы со ка аца ніў кі раў нік Саў мі на 

ра бо ту прад стаў ні коў сфе ры куль-

ту ры, якая на са мрэч шы рэй шая за 

свя точ ныя кан цэр ты, тэ ат раль ныя 

па ста ноў кі, кі на філь мы. Гэ та што-

дзён ная, ча сам не пры кмет ная пра-

ца ты сяч лю дзей, якія пры свя ці лі 

жыц цё слу жэн ню куль ту ры. Сяр гей 

Ру мас упэў не ны, што пе да го гі школ 

мас тац тваў, му зыч ных і мас тац кіх 

школ, су пра цоў ні кі му зе яў, біб лі я-

тэк, клу баў, да моў куль ту ры вы кон-

ва юць ад каз ную і вы са ка род ную 

мі сію: за хоў ва юць і пры мна жа юць 

куль тур ную спад чы ну Бе ла ру сі, 

раз ві ва юць ду хоў ны па тэн цы ял 

на ро да.

На цы ры мо ніі ўру ча ны дзяр-

жаў ныя ўзна га ро ды прад стаў ні кам 

твор чых са юзаў, гра мад скіх аб' яд-

нан няў, срод каў ма са вай ін фар ма-

цыі. Па дзя кі Прэ зі дэн та атры ма лі 

і трэ не ры, вы ха ван цы якіх сё ле та 

ва ўмо вах вы со кай кан ку рэн цыі ў 

аб са лют най боль шас ці ві даў пра-

гра мы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў за ня лі 

дру гое агуль на ка манд нае мес ца.

«Пра ца ваць і ра біць да бро для 

сва ёй кра і ны — вя лі кі сэнс і яў ная 

каш тоў насць для гра ма дзян і па-

тры ё таў на шай ра дзі мы», — у ад-

каз вы ка заў пе ра ка на насць рэк тар 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 

мас тац тваў Мі ха іл БА РАЗ НА.

Ён пад крэс ліў, што атры ман не 

дзяр жаў най уз на га ро ды — но вая 

пры ступ ка ў жыц ці лю бо га.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ВЯР ШЫ НЯ І НО ВАЯ ПРЫ СТУП КА
Прэм' ер-мі ністр уру чыў дзяр жаў ныя ўзна га ро ды най леп шым 

прад стаў ні кам пра цоў ных ка лек ты ваў кра і ны

Фот
а Та

ццян
ы ТКА

ЧОВ
АЙ.

— Імк лі вае ўка ра нен не кам п'ю-

тар ных тэх на ло гій не за ста ло ся 

без ува гі як асоб ных зла чын цаў, 

так і ар га ні за ва ных кры мі наль ных 

гру по вак, — за зна чыў на чаль нік 

упраў лен ня па рас сле да ван ні 

зла чын стваў су праць ін фар-

ма цый най бяс пе кі і ін тэ ле кту-

аль най улас нас ці цэнт раль на-

га апа ра та След ча га ка мі тэ та 

Сяр гей ГАМ КО. — У тым лі ку і 

тых, якія но сяць транс на цы я наль-

ны ха рак тар, — у вір ту аль най 

пра сто ры ме жы сці ра юц ца.

Ад па вед на, хут ка рас це і коль-

касць кі берз ла чын стваў. Ка лі ле-

тась за 10 ме ся цаў іх бы ло за-

рэ гіст ра ва на 3518, то сё ле та за 

та кі ж пе ры яд — ужо 7694.

— Кож нае дзя ся тае зла чын-

ства да ты чыц ца сфе ры кі бер-

прас то ры. Мы пра вя лі спе цы яль-

нае апы тан не на тэ му бяс пе кі ў 

кам п'ю тар най га лі не, — рас ка заў 

на чаль нік упраў лен ня па рас-

крыц ці зла чын стваў у сфе ры 

вы со кіх тэх на ло гій кры мі-

наль най мі лі цыі МУС Ва дзім 

УС ЦІ НО ВІЧ. — Кож ны дзя вя ты 

ча ла век ка рыс та ец ца ін тэр нэт-

бан кін гам, але толь кі кож ны пя-

ты з іх ад чу вае ся бе ў бяс пе цы. 

Фі нан са вая аба ро не насць мае 

па трэ бу ва ўдас ка на лен ні. Здзіў-

ляюць да вер лі вае стаў лен не лю-

дзей і спа дзя ван ні, што ме на ві та 

іх не пры ем нас ці аб мі нуць. Але ў 

ін фар ма цый ную бяс пе ку трэ ба 

ўклад ваць гро шы. Асаб лі ва ка-

лі га вор ка ідзе пра юры дыч ныя 

асо бы. Пра якую бяс пе ку мож-

на ка заць, ка лі бух гал тар сы хо-

дзіць да до му і па кі дае ключ з 

элект рон на-ліч ба вым под пі сам 

у кам п'ю та ры?

Сё ле та за пра ва па ру шэн ні ў 

сфе ры вы со кіх тэх на ло гій ужо 

ад ка за лі пе рад за ко нам 1185 ча-

ла век, ся род якіх 432 да та го ўжо 

ме лі су дзі масць у сва ёй бія гра фіі. 

Рас це і ліч ба ўро ну — агуль ная яго 

су ма па вя лі чы ла ся сё ле та больш 

чым у пяць ра зоў, амаль да шасці 

міль ё наў руб лёў! А ўда ло ся кам-

пен са ваць толь кі 2/3 гэ тай су мы. 

Вар та за зна чыць, што ле тась гэ ты 

па каз чык не пе ра вы шаў 20 %.

«Рэ корд» сумы скра дзе ных сё-

ле та гро шай — амаль 515 ты сяч 

бе ла рус кіх руб лёў. Ва дзім Ус ці но-

віч ад зна чыў, што ўсё ад бы ло ся 

ад та го, што ар га ні за цыя не вы-

кон ва ла за ха ды ін фар ма цый най 

бяс пе кі, — у кам п'ю та ры пакінулі 

флэш ку з клю чом да элект рон-

на га под пі су.

На чаль нік упраў лен ня па 

рас крыц ці зла чын стваў у 

сфе ры вы со кіх тэх на ло гій 

ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Анд рэй 

КА ВА ЛЁЎ рас ка заў пра гэ ты вы-

па дак пад ра бяз ней:

— Га лоў ны бух гал тар па ве да-

мі ла пра гэ та штат на му ай ціш ні-

ку. Пад ве чар ён ска заў ды рэк-

та ру, што зра біць ужо ні чо га не 

мо жа. Толь кі а 18-й га дзі не пра 

гэ та ста ла вя до ма мі лі цыі, мы 

па ча лі прад пры маць пэў ныя за-

ха ды. Паў но чы мы ўза е ма дзей-

ні ча лі з усі мі бан ка мі і аплат ны мі 

сіс тэ ма мі, каб за бла ка ваць гро-

шы. Част ку ўда ло ся вяр нуць.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Будзь це піль ныя!

Па зба віц ца гро шай 
за лі ча ныя се кун ды

Кож нае дзя ся тае 
зла чын ства 

звя за на
 са сфе рай 

вы со кіх 
тэх на ло гій

Гэ тай во сен ню Бе ла русь за хліс ну ла хва ля ма са ва га мах ляр-

ства з бан каў скі мі карт ка мі. Сут насць зла чын на га пра цэ су 

прос тая. Ад бы ва ец ца зва нок на ма біль ны тэ ле фон. Су раз-

моў ца прад стаў ля ец ца су пра цоў ні кам бан ка. Ён ка жа, што, 

маў ляў, з гра шы ма на ра хун ках ад бы ва юц ца мах ляр скія 

дзе ян ні. Крок за кро кам, вы ка рыс тоў ва ю чы ме та ды ўва хо-

джан ня ў да вер, ён вы цяг вае аса біс тыя звест кі і рэ кві зі ты, 

якія да ты чац ца апе ра цый з карт кай. Пры гэ тым у труб цы 

ства ра ец ца імі та цыя ра бо чай аб ста ноў кі кол-цэнт ра бан ка... 

Але як толь кі вы рас ка за лі ўсе звест кі і ко ды (якія нель га 

па ве дам ляць на ват су пра цоў ні кам бан ка, што ага вор ва ец ца 

пад час вы да чы карт кі), гро шы тут жа знік нуць з ра хун ку. Га-

вор ка ча сам мо жа іс ці пра ты ся чы руб лёў...


