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Паў ноч нае ка ман да ван не УС ЗША 
за па тра ба ва ла ад Трам па па вя лі чыць 
ва ен ную пры сут насць у Арк ты цы

Ка ман ду ю чы Паў ноч ным ка ман да ван нем уз бро е ных сіл 

ЗША ге не рал Тэ рэнс О' Шо нэ сі лі чыць, што Ва шынг то ну не-

аб ход на ак тыў на на рошч ваць ва ен ны па тэн цы ял у Арк ты цы, 

па коль кі ў вы пад ку ва ен на га кан флік ту з Ра сі яй ме на ві та з 

гэ та га на прам ку мо жа быць на не се ны ўдар.

Ге не рал О' Шо нэ сі, які ад каз вае за аба ро ну кан ты нен таль-

най част кі ЗША і ўзна чаль вае аме ры ка на-ка над скае Аб' яд на-

нае ка ман да ван не аэ ра кас міч най аба ро ны Паў ноч най Аме-

ры кі, вы сту піў на пя рэ дад ні слу хан няў у ад ным з пад ка мі тэ таў 

ка мі тэ та па спра вах УС Па ла ты прад стаў ні коў Кан грэ са ЗША. 

Там яго па пра сі лі рас тлу ма чыць сцвер джан ні, пры ве дзе ныя 

ў яго пісь мо вай за яве для чле наў ка мі тэ та, дзе, у пры ват нас-

ці, ге не рал на зы ваў Арк ты ку «пе ра да вой лі ні яй пры аба ро не 

ЗША і Ка на ды».

Ад каз ва ю чы на пы тан ні чле наў пар ла мен та, О' Шо нэ сі па-

цвер дзіў, што ка ман да ван не лі чыць ме на ві та так «у свят ле 

на яў ных сён ня па гроз». Ён рас тлу ма чыў, што гэ тыя па гро зы 

да ты чац ца маг чы ма га пры мя нен ня су праць ЗША кры ла тых 

ра кет, бам бар дзі роў шчы каў і гі пер гу ка во га ўзбра ен ня. «Ка лі 

зір нуць з па зі цыі Ра сіі, то, ка лі ата ка ваць Паў ноч ную Аме ры ку, 

вар та вы браць гэ ты кі ру нак», — сцвяр джае О' Шо нэ сі.

Ге не рал за клі каў ЗША па чаць ак тыў ную ба раць бу за Арк-

ты ку, каб не скла ла ся сі ту а цыя, ка лі ў Аме ры кі «бу дуць ня-

роў ныя маг чы мас ці».

Ра сія ста ла су свет ным лі да рам 
па за куп ках зо ла та ў 2019 го дзе

За ла тыя за па сы Ра сіі рас туць рэ корд ны мі тэм па мі. Пра 

гэ та га во рыц ца ў дак ла дзе Wоrld Gоld Соunсіl (WGС, Су свет-

ны са вет па зо ла це). У І квар та ле 2019 го да Банк Ра сіі за ку-

піў 55,3 то ны зо ла та і да вёў аб' ём рэ зер ваў да 2168,3 то ны. 

У ар га ні за цыі ад зна чы лі, што па доб ная тэн дэн цыя звя за на з 

імк нен нем Ра сіі зні зіць за леж насць ад до ла ра ЗША на вы па-

дак увя дзен ня но вых санк цый, 

пе рад ае ТАСС.

У 2018 го дзе Банк Ра сіі так-

са ма за ку піў рэ корд ны аб' ём 

каш тоў на га ме та лу. Па вод ле 

па ве дам лен ня рэ гу ля та ра, ле-

тась ЦБ РФ па вя лі чыў за па сы 

ма не тар на га зо ла та на 8,8 млн 

трой скіх ун цый (273,7 т), да 67,9 млн ун цый (2,1 тыс. т).

Цэнт ра банк РФ ак тыў на за куп ляе зо ла та з 2014 го да, ка лі 

пас ля да лу чэн ня Кры ма ў да чы нен ні да Ра сіі між на род ная су-

поль насць ста ла ўво дзіць санк цыі і пе рад Маск вой за ма я чы ла 

перс пек ты ва між на род най іза ля цыі. Уся го за 2014—2018 га ды 

бы ло за куп ле на 1076 тон зо ла та, пе рад ае «Ін тэр факс».

Кошт зо ла та ў рэ зер вах ЦБ на ка нец го да да сяг нуў 

86,9 млрд до ла раў. До ля зо ла та ў агуль ным аб' ёме між на-

род ных рэ зер ваў, якія на ка нец 2018 го да ацэнь ва юц ца амаль 

у 468,5 млрд до ла раў, скла ла больш за 18,5 %.

Ка роль Тай лан да ажа ніў ся з на чаль ні цай 
сва ёй ахо вы

Ка роль Тай лан да Ра ма Х 

ажа ніў ся з на чаль ні цай сва ёй 

ахо вы Су тхі дай Ва чы ра ланг-

корн, аб вяс ці ла прэс-служ ба 

ка ра леў ска га два ра. Но вая 

жон ка ка ра ля — чац вёр тая па 

лі ку — бу дзе на сіць ты тул ка-

ра ле вы і ка рыс тац ца ўсі мі ад па вед ны мі пры ві ле я мі.

Су тхі да Ва чы ра ланг корн па ча ла пра ца ваць у ка ра леў скай 

ахо ве ў 2013 го дзе. Апош нім ча сам яна ў ран гу ге не ра ла 

ўзна чаль ва ла пад раз дзя лен не, якое ад каз вае за бяс пе ку 

ка ра ля.

Па да ных тай ланд скіх СМІ, ка ра ле ве Су тхі дзе 40 га доў. Да 

ра бо ты ў ахо ве ка ра ля яна бы ла сцю ар дэ сай Thаі Аіrwауs. 

Мяр ку ец ца, што з бу ду чым ка ра лём Су тхі да па зна ё мі ла ся 

пад час ад на го з рэй саў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на-

га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут ку юць 

у су вя зі са смер цю МА І СЕ Е ВА Ле а ні да 

Сяр ге е ві ча, чле на Са ве та Рэс пуб лі кі На-

цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

трэ ця га і чац вёр та га склі кан няў, і вы каз-

ва юць глы бо кія спа чу ван ні яго род ным і 

бліз кім.

НА СУВЯЗІ 
ЎЛАДА

Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі 
ад бу дуц ца 11 мая 

ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме
Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 у су бо ту 

пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы-

кан ка ма Ге надзь Іо сі фа віч БА РЫ СЮК 

(80162213121),

на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка-

ма Ула дзі мір Пят ро віч ПЕ НІН (80212222222),

на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл-

вы кан ка ма Анд рэй Ва сіль е віч КА НЮШ КА 

(80232331237),

стар шы ня Гро дзен ска га аб лса ве та дэ пу та-

таў Ігар Ге ор гі е віч ЖУК (80152735644),

стар шы ня Мінск ага аб лса ве та дэ пу та таў 

Натал ля Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ (80175004160),

пер шы на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска-

га абл вы кан ка ма Ва сіль Іва на віч АКУ ЛІЧ 

(80222501869),

стар шы ня Мінск ага гар са ве та дэ пу та таў 

Ва сіль Ва сіль е віч ПА НА СЮК (80172224444).

Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пад пі саў Дэ крэт № 3 

«Аб да дат ко вых ме рах па 

ба раць бе з ка руп цы яй».

З якой мэ тай вы да дзе ны 

да ку мент? Для ўзмац нен ня 

мер ад каз нас ці за ўчы нен не 

ка руп цый ных зла чын стваў. 

У ад па вед нас ці з дэ крэ там 

асо бы, асу джа ныя за здзяйс-

нен не ка руп цый ных зла чын-

стваў, не пад ля га юць прад-

стаў лен ню да ўмоў на-да тэр-

мі но ва га вы зва лен ня або 

за ме ны не ад бы тай част кі 

па ка ран ня больш мяк кім.

Да рэ чы, да ку мент рас пра-

ца ва ны па да ру чэн ні кі раў-

ні ка дзяр жа вы, ён прай шоў 

уз гад нен не з усі мі дзяр жаў-

ны мі ор га на мі. Нар ма тыў ны 

пра ва вы акт ус ту пае ў сі лу 

пас ля яго афі цый на га апуб-

лі ка ван ня. Пры гэ тым ура ду 

да дзе на да ру чэн не ў трох ме-

сяч ны тэр мін за бяс пе чыць 

рас пра цоў ку за ко на пра ек та, 

які ад ка рэк туе ў ад па вед най 

част цы Кры мі наль ны ко-

дэкс.

Ка мен ту ю чы дэ крэт, на-

чаль нік упраў лен ня па ба-

раць бе з ка руп цы яй і ар-

га ні за ва най зла чын нас цю 

Ге не раль най пра ку ра ту ры 

Ігар ГРЭЙ БА пад крэс ліў, 

што гэ ты да ку мент ста не 

да дат ко вай пра фі лак тыч-

най ме рай у ба раць бе з ка-

руп цы яй.

Ад па вед ныя ме ры да юць 

зра зу мець усім служ бо вым 

асо бам, што ні я кай лас кі ў 

вы пад ку здзяйс нен ня імі 

су праць праў ных дзе ян няў 

як пры ажыц цяў лен ні кры-

мі наль на га пе ра сле ду, так 

і пры ад быц ці па ка ран ня 

не бу дзе, да даў на чаль нік 

упраў лен ня.

«Ка руп цыя для лю бой 

дзяр жа вы з'яў ля ец ца ад ной 

з па гроз бяс пе цы, у тым лі ку 

на цы я наль най. Ка руп цый-

ныя зла чын ствы, без умоў на, 

тар мо зяць раз віц цё эка на-

міч ных, са цы яль ных і ін шых 

пра цэ саў у гра мад стве. І ка-

лі ка руп цыя за шкаль вае, для 

дзяр жа вы гэ ты пра цэс мо жа 

абяр нуц ца сум на», — ад зна-

чыў Ігар Грэй ба.

Па вод ле яго слоў, у на шай 

кра і не ка руп цый на га раз гу лу 

не да пу шча на, кі раў ніц тва 

кра і ны і ад па вед ныя ор га-

ны за бяс пе чы лі за кон насць 

дзей нас ці дзярж ор га наў і 

роз ных ар га ні за цый. Ра зам з 

тым, да даў ён, не зра зу ме ла, 

як пры та кіх су ро вых умо вах 

служ бо выя асо бы ўсё роў на 

здзяйс ня юць зла чын ствы.

На дум ку на чаль ні ка 

ўпраў лен ня, здзяйс нен не 

лю бых зла чын стваў аб умоў-

ле на суб' ек тыў ным фак та-

рам. А гэ та му спры я юць та-

кія пры чы ны, як ад сут насць 

кант ро лю, без гас па дар часць, 

не на леж нае вы ка нан не па-

тра ба ван няў па вы ка нан ні 

ўста ноў ле ных за ко нам аб ме-

жа ван няў служ бо вых асоб і 

ін шых. Гэ та мож на ад нес ці 

і да вы кры тых вы пад каў у 

сіс тэ ме Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя і Мін ляс га са.

Ігар Грэй ба па ве да міў 

жур на ліс там, што Ге не раль-

ная пра ку ра ту ра су мес на з 

ін шы мі за ці каў ле ны мі дзяр-

жаў ны мі ор га на мі пад рых-

та ва ла пра па но вы ў за ка-

на даў ства аб ба раць бе з 

ка руп цы яй, яны зна хо дзяц-

ца на раз гля дзе ў кі раў ні ка 

дзяр жа вы.

Пра па на ва ныя нор мы на-

кі ра ва ны на ап ты мі за цыю 

ўза е ма дзе ян ня дзяр жаў ных 

і ін шых ор га наў у сфе ры 

ба раць бы з ка руп цы яй, па-

вы шэн не яго эфек тыў нас ці, 

уз мац нен не пра фі лак тыч ных 

ме ха ніз маў, а так са ма мер 

ад каз нас ці за ка руп цый ныя 

пра ва па ру шэн ні.

Акра мя та го, Генп ра ку ра-

ту ра за вяр шае пад рых тоў ку 

комп лек су мер па па пя рэ-

джан ні ка руп цыі ў мэ тах вы-

ка нан ня да дзе на га кі раў ні ком 

дзяр жа вы да ру чэн ня ў хо дзе 

Па слан ня да бе ла рус ка га на-

ро да і На цы я наль на га схо ду.

Яшчэ ад на ме ра — увя-

дзен не ме ха ніз му пра вер кі з 

вы ка ры стан нем па лі гра фа ў 

да чы нен ні да кан ды да таў на 

па са ды з па вы ша ным уз роў-

нем ка руп цый ных ры зык. Гэ-

та пра па но ва Генп ра ку ра ту-

ры па він на быць раз гле джа на 

ў пер шым паў год дзі. Уліч ва-

юц ца мер ка ван ні ўсіх дзярж-

ор га наў, за пэў ніў на чаль нік 

про філь на га ўпраў лен ня Ге-

не раль най пра ку ра ту ры.

Так са ма вы ву ча юць мэ та-

згод насць уста наў лен ня за ба-

ро ны для пэў ных ка тэ го рый 

служ бо вых асоб зай маць па-

са ды ў тых ар га ні за цы ях, якія 

зна хо дзі лі ся ў іх пад кант ро-

лем да мо ман ту іх зваль нен ня 

са служ бы. У за ка на даў ства 

мо гуць увес ці та кое па няц це, 

як зваль нен не з дзяр жаў най 

служ бы ў су вя зі са стра тай да-

ве ру. Гэ тыя пы тан ні, па ра шэн-

ні рэс пуб лі кан скай ка ар ды на-

цый най на ра ды па ба раць бе 

са зла чын нас цю і ка руп цы-

яй, якая прай шла 21 снеж ня 

2018 го да пад стар шын ствам 

генп ра ку ро ра Аляк санд ра Ка-

ню ка, не аб ход на вы ву чыць у 

бя гу чым го дзе.

Акра мя та го, кам пе тэнт-

ным ор га нам да ру ча на рас-

пра ца ваць і ўка ра ніць спе цы-

яль ныя пра гра мы па пы тан-

нях про ці дзе ян ня ка руп цыі 

ва ўсіх ся рэд ніх спе цы яль-

ных і вы шэй шых на ву чаль-

ных уста но вах. На ву чан не 

прой дуць і спе цы я ліс ты, якія 

ажыц цяў ля юць за куп кі, чле-

ны ан ты ка руп цый ных ка мі-

сій, а так са ма ра бот ні кі кад-

ра вых і ін шых служ баў.

За раз у да па мо гу дзяр-

жаў ным служ бо вым асо бам 

Генп ра ку ра ту ра рас пра цоў-

вае ты па выя ме та дыч ныя 

рэ ка мен да цыі па ан ты ка руп-

цый най дзей нас ці ў дзяр жаў-

ных і ін шых ор га нах. У най-

блі жэй шы час гэ ты да ку мент 

бу дзе на кі ра ва ны ім для вы-

ка ры стан ня.

Са вет Мі ніст раў су мес на з 

Генп ра ку ра ту рай пад рых та-

ваў змя нен ні ў ты па вое па-

ла жэн не аб дзей нас ці ан ты-

ка руп цый най ка мі сіі. 30 кра-

са ві ка ад па вед ныя змя нен ні 

бы лі пад пі са ныя кі раў ніц твам 

ура да. Уз на чаль ваць та кія ка-

мі сіі бу дзе кі раў нік ар га ні за-

цыі. У су вя зі з гэ тым змя ні лі ся 

і іх паў на моц твы. «Мяр кую, 

што ўсе кі раў ні кі ар га ні за цый, 

дзе ство ра ны та кія ан ты ка-

руп цый ныя ка мі сіі, па він ны 

пры няць ме ры па пры вя дзен-

ні ў ад па вед насць з гэ тай па-

ста но вай Са ве та Мі ніст раў 

ад па вед ных ла каль ных нар-

ма тыў ных пра ва вых ак таў і 

за бяс пе чыць на леж ную дзей-

насць і ра бо ту гэ та га струк-

тур на га ор га на», — ад зна чыў 

Ігар Грэй ба.

У цэ лым Генп ра ку ра ту ра 

па ста ян на пра во дзіць ме ра-

пры ем ствы, на кі ра ва ныя на 

су праць дзе ян не ка руп цыі, 

у пер шую чар гу звя за ныя 

з пра фі лак тыч ным і па пе-

рад жаль ным склад ні кам. Як 

ска заў на чаль нік упраў лен ня, 

вы ні кі пра ку рор скіх пра ве рак 

свед чаць пра шмат лі кія па-

ру шэн ні ан ты ка руп цый на га 

за ка на даў ства ў дзей нас ці 

дзяр жаў ных і ін шых ор га наў. 

Пра ку ро ры ад зна ча юць ня-

ве дан не кі раў ні ка мі ан ты ка-

руп цый на га за ка на даў ства, у 

вы ні ку — ніз кая па тра ба валь-

насць да пад на ча ле ных па яго 

вы ка нан ні. У шэ ра гу вы пад каў 

дзей насць ан ты ка руп цый ных 

ка мі сій фар маль ная, не на ла-

джа на на леж ным чы нам пра-

фі лак тыч ная ра бо та. Ёсць 

пра лі кі ў кад ра вай дзей нас ці: 

на кі ру ю чыя па са ды пры зна-

ча юц ца лю дзі, якія не ва ло да-

юць пра фе сій ны мі якас ця мі, 

ма юць ніз кі ўзро вень пра ва-

свя до мас ці і ма раль нас ці.

Для ўзмац нен ня пра фі-

лак тыч на га склад ні ка па да-

ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы 

ў 2018 го дзе прай шлі па за-

пла на выя па ся джэн ні абл-

вы кан ка маў, у якіх пры ня лі 

ўдзел кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та, стар шы ня КДБ і 

генпра ку рор. На па ся джэн-

нях бы лі вы пра ца ва ны ра-

шэн ні, на кі ра ва ныя на лік ві-

да цыю пры чын і ўмоў, якія 

спры я юць ка руп цый ным зла-

чын ствам. За раз ор га ны пра-

ку ра ту ры пра вя ра юць вы ка-

нан не гэтых ра шэн няў.

Па вод ле ін фар ма цыі 

Генп ра ку ра ту ры, у Бе ла ру сі 

за 2018 год іс тот на вы рас ла 

коль касць вы яў ле ных ка руп-

цый ных зла чын стваў — плюс 

31 % да ўзроў ню 2017 го да. 

Рост аб умоў ле ны па вы шэн-

нем эфек тыў нас ці дзей нас-

ці пра ва ахоў ных ор га наў. 

Да ад каз нас ці пры цяг ну лі 

1 089 ка рум па ва ных служ бо-

вых асоб, у тым лі ку 29 асоб, 

якія зай ма лі ад каз нае ста но-

ві шча, больш за 30 бы лі ра-

бот ні ка мі мяс цо вых вы ка наў-

чых і рас па рад чых ор га наў. 

Най боль шая коль касць ка-

руп цый ных зла чын стваў вы-

яў ле на ў сфе рах транс пар ту, 

бу даў ніц тва, пра мыс ло вас ці, 

сель скай гас па дар кі, ганд лю 

і ін шых.

Пер шы на мес нік мі ніст ра 

юс ты цыі Сяр гей ЗА ДЗІ РАН 

упэў не ны: дэ крэт «Аб да дат-

ко вых ме рах па ба раць бе з 

ка руп цы яй» ады грае сур' ёз-

ную прэ вен тыў ную ро лю.

«Бе ла рус кая дзяр жа ва 

шу кае са мыя эфек тыў ныя 

ме ры, каб та кую з'я ву, як ка-

руп цыя, звес ці да мі ні му му. 

Зла чын ствы ка руп цый най 

на кі ра ва нас ці, без умоў на, 

вель мі не га тыў на ўплы ва-

юць на ўсе сфе ры», — ска заў 

ён. Так, зні жа ец ца эфек тыў-

насць ра бо ты дзяр жаў на га 

апа ра ту, а гэ та ўплы вае на 

ін вес ты цый ную пры ваб насць 

кра і ны.

На яго дум ку, дэ крэт — 

чар го вы крок у ба раць бе з 

ка руп цы яй. Пер шы на мес нік 

мі ніст ра ўпэў не ны, што з-за 

но ва ўвя дзен няў у ча ла ве ка, 

які яшчэ не здзейс ніў зла чын-

ства, але мае такія на ме ры, 

з'яў ля ец ца вель мі сур' ёз ны 

псі ха ла гіч ны сты мул для раз-

ва жан ня, ці вар та пе ра сту-

паць ры су за ко на.

У да ку мен це па зна ча ны 

дзе сяць кан крэт ных ар ты ку-

лаў Кры мі наль на га ко дэк са, 

у ад па вед нас ці з якімі дзеянні 

бу дуць раз гля дац ца ў якас ці 

ка руп цый ных зла чын стваў.

Член Па ста ян най ка мі сіі 

па на цы я наль най бяс пе-

цы Па ла ты прад стаў ні коў 

Ва сіль ЧЭ КАН ад зна чыў, 

што зга да ны дэ крэт дасць 

маг чы масць больш эфек-

тыў на аба ра ніць дзяр жа ву 

ад ка руп цыі, бо ён узмац няе 

дзе ю чае ан ты ка руп цый нае 

за ка на даў ства.

«Які мі б стро гі мі ні бы лі за-

ко ны, іх усё роў на па ру ша юць. 

Лі чу, ця пер лю бы ча ла век дзе-

сяць ра зоў па ду мае, перш 

чым здзейс ніць ка руп цый нае 

зла чын ства. На гэ та і на кі ра-

ва ны нор мы дэ крэ та», — ска-

заў пар ла мен та рый.

Стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні-

коў па за ка на даў стве На-

тал ля ГУЙ ВІК лі чыць, што 

пра ду гле джа ныя дэ крэ там 

ме ры су ро выя, але аб грун-

та ва ныя.

Па вод ле Бел ТА.

ЗА КА РУП ЦЫЮ — 
ТОЛЬ КІ ЎЗМАЦ НЕН НЕ ЖОРСТ КАС ЦІ


