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Вас папярэджвалі: знойдуць усіх
За абразлівыя словы з прычыны гібелі афіцэра КДБ затрыманы 136 чалавек
Следчы камітэт расследуе
крымінальную справу
супраць 136 «ананімных
каментатараў», якія рабілі
хайп на гібелі афіцэра КДБ,
распавялі БелТА ў СК.
Як паведамлялася раней, 28 верасня пры выкананні службовых
абавязкаў загінуў супрацоўнік Камітэта дзяржаўнай бяспекі. «Гэтая
трагедыя шакавала грамадства.
Большасць грамадзян выказвалі
свае спачуванні і суперажывалі
разам з сям'ёй і калегамі загінулага. Аднак знайшліся і тыя,
для каго бяда стала падставай

для хайпу. У сетцы сталі з'яўляцца каментарыі і відэаролікі, якія
адзначаліся цынізмам. Нягледзячы на неаднаразовыя папярэджанні прадстаўнікоў праваахоўных органаў аб дачы жорсткай і
прынцыповай прававой ацэнкі па
кожным такім факце, некаторых
«каментатараў» гэта не спыніла, і
яны, спадзеючыся на ананімнасць
і ўяўную беспакаранасць, працягнулі цкаванне, абразы і знявагі ў
сетцы Інтэрнэт», — распавялі ў
СК.
У цяперашні час Следчы камітэт расследуе крымінальную

справу, узбуджаную па арт. 130
(наўмысныя дзеянні, накіраваныя на ўзбуджэн не іншай сацыяльнай варожасці або розні
па прыкмеце іншай сацыяльнай
прыналежнасці) і арт. 369 (абраза прадстаўніка ўлады і яго
блізкіх у сувязі з выкананнем ім
службовых абавязкаў, здзейсненая ў інфармацыі, размешчанай
у глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт) КК.
«Па да зра ва ны мі па крымі наль най спра ве з'яўля юц ца
136 так званых ананімных камен та та раў. Да іх пры ме не на

мера стрымання ў выглядзе змяшчэння пад варту. Праводзяцца
следчыя дзеянні, накіраваныя ў
тым ліку на ўстанаўленне ўсіх
фак таў супрацьпраўнай дзейнасці кожнага фігуранта для дачы канчатковай прававой ацэнкі
іх дзеянням і прад'яўлення абвінавачвання. Праваахоўнымі органамі працягваецца праца па
ўстанаўленні такога роду злачынстваў і выяўленні асоб, да
іх датычных. Вас папярэджвалі:
усе, хто зрабіў хайп на горы сям'і
афіцэра, будуць знойдзеныя», —
рэзюмавалі ў СК.

Не чакайце, пакуль шэрае
стане белым
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Наколькі сёння заробкі «ў канвертах» — распаўсюджаная з'ява?
— Цяжка адказаць адназначна. Да таго ж
у нас няма такой статыстыкі. Магу зыходзіць
толькі з вопыту зносін з людзьмі, якія да
нас звяртаюцца. Дык вось, тыя, хто цяпер
афармляе пенсію, сутыкаюцца з такой праблемай, што за 90-я гады мінулага стагоддзя
не могуць пацвердзіць памер заробку, бо ні
на руках, ні ў архівах няма ніякіх дакументаў.
Таму калі параўноўваць маштабы «шэрых»
заробкаў тады і цяпер, то ў наш час іх, вядома, менш. Але за кожным фактам — чалавек, яго дабрабыт.
Цяпер заробак «у канверце» ў чыстым
выглядзе сустракаецца радзей, больш распаўсюджаная камбінаваная форма, то-бок
афіцыйна выплачваецца мінімальны, устаноўлены з 1 студзеня ў памеры 400 рублёў,
астатняе — у так званым канверце.
— Хто ўваходзіць у групу рызыкі па
атрыманні такіх гібрыдных заробкаў?
— У прынцыпе любы чалавек, які пагадзіўся на такія ўмовы. Адзначыў бы маладых
людзей, якія хочуць добра зарабляць цяпер,
а пра пенсію яшчэ не думаюць. Больш за ўсё
рызыкуюць маладыя жанчыны. Нагадаю, што
аплата дэкрэтнага водпуску, а ён доўжыцца 120—146 дзён, ажыццяўляецца са сродкаў нашага фонду, як і выплата дапамог па
доглядзе дзіцяці ва ўзросце да трох гадоў.
Сума «дэкрэтных» разлічваецца зыходзячы

з сярэдняга дзённага заробку за апошнія
6 месяцаў. Пагадзіцеся, што ёсць розніца:
17 рублёў на дзень пры мінімальнай зарплаце або 37 рублёў пры рэальнай зарплаце
ў 900 рублёў. Памнажаем 17 на 120, атрымліваем 2040, а пры «белай», рэальнай, зарплаце сума склала б 4440 рублёў.
Рызыкуе любы чалавек, які працуе. Перш
за ўсё, аплата бальнічнага, водпуску. А калі
вытворчая траўма? У такіх выпадках на бальнічным можна правесці некалькі месяцаў, а
то і інваліднасць атрымаць. І пры разліку пенсіі па інваліднасці таксама будзе ўлічвацца
афіцыйны заробак. Калі наймальнік эканоміць на падатках, выплатах у ФСАН, то няўжо
ён будзе добраахвотна даплачваць работніку
са сваіх сродкаў у выпадку бальнічнага або
доўгія гады дапамагаць чалавеку, які атрымаў траўму на вытворчасці?
Дадам, што калі заробак у чалавека на 100 %
у канверце, то ён не можа разлічваць на
атрыманне нават невялікага спажывецкага
крэдыту, растэрміноўкі. Пры, так бы мовіць,
камбінаванай зарплаце, зноў жа, банкам будзе ўлічвацца толькі афіцыйная сума.
— Да каго звычайна звяртаюцца людзі, калі ўзнікла канфліктная сітуацыя з
наймальнікам пры аплаце таго ж бальнічнага?
— Да нас, у інспекцыю працы. Але мы можам дапамагчы грамадзяніну толькі ў рамках
яго афіцыйнага заробку. Таксама па фактах
выплаты зарплаты «ў канвертах» грамадзя-

не могуць звяртацца ў Камітэт дзяржаўнага
кантролю.
— Юрый Іванавіч, але кожны хоча жыць
лепш ужо сёння. І калі чалавек аказваецца
перад выбарам: афіцыйны заробак у 500
рублёў і мікс «белага» і «шэрага» ў 800, то
відавочна, што ён абярэ.
— Вось гэта і дрэнна. Такія прапановы
захоўваюцца ў тым ліку і таму, што людзі на
іх згаджаюцца. Кожны работнік пры прыёме
на работу павінен атрымаць на рукі дагавор
або кантракт, у якім выразна прапісаныя правы і абавязкі абодвух бакоў. І толькі тое, што
напісана на паперы і змацавана подпісамі,
будзе разглядацца ў любой інстанцыі. Таму
заклікаю падумаць пра тое, што імгненная
выгада рана ці позна ператворыцца ў праблемы і страты.
Не лішне нагадаць, што для наймальнікаў
з чэрвеня гэтага года прадугледжана ўзмацненне адказнасці, аж да крымінальнай за выплату заробку «ў канверце». Што датычыцца
работнікаў, то пры ўмове, што яны даюць
паказанні як сведкі ў дачыненні да фактаў
выплаты «шэрага» або «чорнага» заробку,
з названых імі сум не будзе прад'яўляцца да
выплаты падаходны падатак. Пры гэтым усе
сацыяльныя гарантыі работніку могуць быць
адноўленыя за перыяд атрымання няўлічаных
грошай пры ўмове кампенсацыі наймальнікам нявыплачаных сум страхавых узносаў у
бюджэт Фонду сацыяльнай абароны.
Аксана ЯНОЎСКАЯ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Страты сусветнага ВУП могуць вырасці да $5,3 трлн
Гэта адбудзецца на працягу наступных пяці гадоў, калі не атрымаецца вакцынаваць ад каранавіруса
большую частку насельніцтва планеты. Аб гэтым заявіла дырэктар —
распарадчык Міжнароднага валютнага фонду (МВФ) Крысталіна Георгіева, паведаміла ТАСС. Паводле
яе слоў, каб не дапусціць такога развіцця падзей, трэба рэзка павялічыць дастаўку доз вакцыны ад
ковіду ў краіны, якія развіваюцца. «Больш багатыя краіны павінны
неадкладна выканаць свае абавязацельствы па бязвыплатнай перадачы прэпаратаў. І разам мы павінны павялічыць аб'ёмы вытворчасці і распаўсюджвання вакцын, зняць гандлёвыя абмежаванні на
медыцынскія матэрыялы», — растлумачыла кіраўнік арганізацыі.
Таксама Крысталіна Георгіева заявіла, што МВФ чакае сёлета
невялікае зніжэнне тэмпаў росту сусветнай эканомікі, дадаўшы,
што свет «сутыкаецца з глабальным аднаўленнем эканомікі, якое
па-ранейшаму затарможана пандэміяй і яе наступствамі». Яна адзначыла, што агульны суверэнны дзяржаўны доўг усіх краін вырас
амаль да 100 % сусветнага ВУП.

У некалькіх раёнах Італіі з-за навальніц
абвешчаны чырвоны ўзровень небяспекі
Найвышэйшы, чырвоны ўзровень кліматычнай небяспекі аб'яўлены з-за дажджоў у шэрагу раёнаў трох паўночных абласцей
Італіі — Лігурыі, Ламбардыі і П'емонта. Аб гэтым паведаміла РІА
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«Навіны» са спасылкай на тэлеканал RaіNews24. Моцныя ліўні з
навальніцамі і парывістым ветрам
абрынуліся на Італію ў пачатку тыдня. У панядзелак у некалькіх гарадах выпала рэкордная колькасць
ападкаў, у выніку чаго рэкі выйшлі
з берагоў. На думку спецыялістаў,
сітуацыя ў паўночных абласцях краіны павінна нармалізавацца, аднак надвор'е ў найбліжэйшы час усё ж застанецца няўстойлівае.

Малюнкі раней невядомай старажытнай цывілізацыі
выявілі ў Тыбеце
Удзельнікі Цынхай-Тыбецкай
навуковай экспедыцыі выявілі
малюнкі на скалах каля возера
Намца ў Тыбеце, паведамляе
тэлеканал CGTN. Спецыялісты
мяркуюць, што гэтыя выявы, а
таксама знойдзеныя непадалёку грабніцы і інструменты з
каменю, могуць сведчыць аб
знаходжанні некалі ў гэтых мясцінах дагістарычнай качавой цывілізацыі. Экспедыцыі з мэтай даследавання малюнкаў у ваколіцах
возера Намца праводзяцца з 2017 года. Гэтым разам навукоўцам
удалося знайсці цэлы кластэр петрогліфаў. Вывучэнне гэтых малюнкаў ужо дазволіла зрабіць выснову, што качавыя плямёны
Цынхай-Тыбецкага плато актыўна кантактавалі з іншымі этнічнымі
групамі рэгіёна.

БОЛЬШ ПЫТАННЯЎ,
ЧЫМ АДКАЗАЎ
Беларускі камітэт абароны журналістаў БСЖ выказвае салідарную з меркаваннем сакратарыята
саюза пазіцыю наконт закрыцця
«Комсомольской правды в Беларуси», паведамілі ў БСЖ.
«На разгляд камітэта былі вынесены вытрымкі з запыту ад генеральнага
дырэктара «БелКП-ПРЭС» (датаваны
05.10.2021) аб аднаўленні вяшчання
электроннай версіі «КП в Беларуси»
і выпраўленні рэдакцыяй парушэнняў
дзеючага заканадаўства ў сферы СМІ.
З'яўленне ў гэты ж дзень паведамленняў аб прымусовым закрыцці рэдакцыі
з боку расійскага медыяхолдынга ў сувязі з гэтым таксама выклікае шмат
пытанняў, — адзначаецца ў заяве. —
А менавіта: наколькі ўзгоднены дзеянні
маскоўскай і мінскай рэдакцый? хто з
кіраўнікоў КП прымае рашэнні аб рабоце выдання і яго рэдакцыйнай палітыцы? якія мэты ставяць гэтыя кіраўнікі
ў складанай сітуацыі? наколькі абаронены беларускія журналісты — супрацоўнікі беларускага СМІ ад эмацыянальных рашэнняў у сферы працоўных
правоў, этыкі і прафесійных адносін?..
І яшчэ шмат пытанняў. Камітэт працягвае ўважліва сачыць за развіццём
сітуацыі. Члены камітэта маюць намер
запытаць дадатковыя кансультацыі з
кіраўніцтвам Саюза журналістаў Расіі
і ў рамках інтэграцыйных журналісцкіх
супольнасцяў Расіі і Беларусі».
Раней у Беларускім саюзе журналістаў заявілі, што з вялікай трывогай
успрымаюць паведамленне аб закрыцці
«Комсомольской правды в Беларуси».
Там адзначылі, што гэтае рашэнне выклікае больш пытанняў, чым дае адказаў.
«Закрыццё беларускага сродку масавай інфармацыі з устойлівай аўдыторыяй і пэўнай пазіцыяй на беларускім
медыяландшафце ставіць пад сумненне ранейшыя заявы з маскоўскага холдынга аб незалежнасці рэдакцыйнай
палітыкі «КП в Беларуси». Якая пазіцыя выдавецкага дома сёння? У журналісцкай супольнасці Беларусі цыркулюе
інфармацыя, што гэта эмацыянальнае
рашэнне магло быць прынята з-за «некіруемай сітуацыі ўнутры беларускага
калек тыву аў тараў». Нібыта прыезд
спецпрадстаўніка ВД «Камсамольская
праўда» В. Алфімава ў Мінск пацвердзіў гэты стан спраў і справакаваў такое
радыкальнае рашэнне. Ці так гэта? Ці
можна было вырашыць унутраны канфлікт у рэдакцыі на падставе этычнага
стандарту і кропкавымі кіраўніцкімі рашэннямі?» — падкрэслілі ў БСЖ.
— Тут трэба падзяляць два гэтыя
прэцэдэнты, следства ў дачыненні да
журналіста, які падрыхтаваў матэрыял,
што, на думку праваахоўных органаў,
распальваюць нянавісць, і дзеянні Мінінфарма ў дачыненні да выдання «Комсомольская правда в Беларуси», — заўважыў у эфіры тэлеканала АНТ дырэктар
інфармацыйна-аналітычнага цэнтра «Актуальная канцэпцыя» Аляксандр Шпакоўскі. — Усё гэта можна было адпаведным
чынам урэгуляваць у перагаворах з Міністэрствам інфармацыі, аспрэчыць у судзе
і гэтак далей. Уласнікі выдання пайшлі па
іншым шляху, мы не можам дыктаваць ім
свае ўмовы. Адначасова, вядома, непрыемна і крыўдна за беларускіх чытачоў дадзенага рэсурсу, ну што ж? Мабыць, так
яны ставяцца да сваёй аўдыторыі».
Пётр ДУНЬКО.
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокія спачуванні родным і блізкім
заслужанага работніка сельскай
гаспадаркі Рэспублікі Беларусь,
старшыні Бялыніцкага сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Калгас «Радзіма» Аляксандра Міхайлавіча ЛАПАЦЕНТАВА
ў сувязі з яго смерцю.

