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• У Брэсц кім аб лас ным 

ра дзіль ным до ме 6—8 ве-

рас ня, пад час свят ка ван ня 

юбі лею го ра да, на свет з'я-

ві лі ся 29 ма лых. Так са ма ў 

гэ тыя дні ў Брэс це ство ра-

ны 64 но выя сям'і.

• Бе ла русь прэ тэн дуе 

на пра вя дзен не чэм пі я на-

ту Еў ро пы па лёг кай ат ле-

ты цы ў 2024 го дзе.

• У Мёр скім ра ё не пла-

ну юць ства рыць му зей жу-

раў лёў і жу ра він.

КОРАТКА

73 ты ся чы
дэ па зіт ных ра хун каў на 
ся мей ны ка пі тал на су му 
ка ля $729 млн ад кры та 
ў кра і не на 1 ве рас ня, 
па ве дам ляе Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най 
аба ро ны. У тым лі ку ў 
сту дзе ні—жніў ні сё ле та 
ад кры та 10 018 ра хун каў 
на агуль ную су му $100,18 млн.
Гэ тая ме ра, як ужо 
ад зна ча ла ся ра ней, ака за ла 
ўплыў на па во дзі ны сем' яў. 
Па вя лі чы ла ся коль касць 
дзя цей, на ро джа ных 
трэ ці мі і на ступ ны мі. 
Пра гра ма дзей ні чае з 2015 
го да. Ся мей ны ка пі тал 
пры зна ча ец ца ў вы гля дзе 
ад на ра зо вай вы пла ты 
ў па ме ры $10 ты сяч 
пры на ра джэн ні (пас ля 
1 сту дзе ня 2015 го да) 
трэ ця га і на ступ ных дзя цей. 
Пра гра ма за вяр ша ец ца 
31 снеж ня 2019 го да, 
але эфек тыў насць гэ тай 
ме ры ста ла пад ста вай 
для пад аў жэн ня пра гра мы 
на но вую пя ці год ку і 
рас пра цоў кі змя нен няў у 
па ра дак вы ка ры стан ня 
срод каў ся мей на га ка пі та лу. 
Ад на з пра па ноў — 
маг чы масць да тэр мі но ва га 
вы ка ры стан ня гро шай на 
бу даў ніц тва жыл ля для 
шмат дзет ных.

ЛІЧБА ДНЯ СПОРТ ЯД НАЕ КАН ТЫ НЕН ТЫ
Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў удзел у цы ры мо ніі ад крыц ця мат ча Еў ро па — ЗША

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

Дру гое пры шэс це 
тар па наў

СТАР. 5

Праз 400 га доў у Бе ла русь вяр ну лі ся дзі кія ко ні! Жы вёл пры вез лі 

з Ні дэр лан даў у рэс пуб лі кан скі ланд шафт ны за каз нік «На лі боц кі». 

Спе цы я ліс ты ка жуць, што ко ні кі вель мі доб ра ад чу ва юць ся бе на бе-

ла рус кай зям лі, і ў якас ці до ка зу па каз ва юць на жа ра бя, 

якое зу сім ня даў на на ра дзі ла ся на тэ ры то рыі за каз ні ка.

На вош та На лі боц кай пу шчы На вош та На лі боц кай пу шчы 
па трэб ны поль скія ко ні кі з Ні дэр лан даўпа трэб ны поль скія ко ні кі з Ні дэр лан даў

Па па лі чкахПа па лі чках

Пра ца ваць 
дыс тан цый на — 
не зна чыць быць 

на су вя зі круг лыя су ткі
Мінп ра цы да ло тлу ма чэн ні 

па аб ноў ле ным Пра цоў ным ко дэк се
Як ужо пі са ла «Звяз да», у лі пе ні гэ та га го да быў пад пі са ны за-

кон, якім уно сяц ца змя нен ні ў Пра цоў ны ко дэкс. На ва цыі, па 

сло вах рас пра цоў шчы каў за ко на, да зво ляць ства рыць умо вы 

для эфек тыў най і гнут кай за ня тас ці гра ма дзян і зба лан су юць

ін та рэ сы най маль ні ка і ра бот ні ка. Яны пач нуць дзей ні чаць 

28 сту дзе ня 2020 го да.

Пры кант рак це нель га не аб грун та ва на зволь ніць або зволь ніц ца
Прад стаў ні кі Мінп ра цы, праф са юзаў і дэ пу та ты на круг лым ста ле, 

ар га ні за ва ным Бел ТА, да лі тлу ма чэн ні не ка то рым зме нам, якія ча ка-

юць ра бот ні каў і най маль ні каў.

У пры ват нас ці, но вым за ко нам уне се ны зме ны, якія бу дуць да-

ты чыц ца спы нен ня пра цоў на га да га во ра і пад аў жэн ня 

(за клю чэн ня) кант рак таў з ра бот ні ка мі. СТАР. 4

Мат ча вая су стрэ ча па лёг кай 
ат ле ты цы, ба дай, са мая важ ная 
спар тыў ная па дзея во се ні ў Бе-
ла ру сі. До каз та му і коль касць 
зна ка мі тых ат ле таў-удзель ні-
каў спа бор ніц тва, і за поў не ныя 
гле да ча мі тры бу ны ста ды ё на 
«Ды на ма». У пад рых тоў цы 
гран ды ёз най дзеі ўдзель ні ча-
лі еў ра пей ская, між на род ная 
лёг ка ат ле тыч ныя аса цы я цыі, 
бе ла рус кая фе дэ ра цыя гэ та га 
ві ду спор ту і ор га ны ўла ды. Як 
свед чан не асаб лі ва га стаў лен-
ня бе ла ру саў да спор ту — уд-
зел у ад крыц ці мат ча Прэ зі дэн-
та кра і ны.

Ві та ю чы ўдзель ні каў між кан-
ты нен таль на га спа бор ніц тва на 
спар тыў най арэ не, якая ня даў на 
бы ла пля цоў кай для ад крыц ця і за-

крыц ця ін ша га маш таб на га спар-

тыў на га фо ру му — ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

зна чыў: «Упер шы ню ў гіс то рыі лёг-

кай ат ле ты кі ад бу дзец ца су стрэ ча 

Еў ро пы і Злу ча ных Шта таў Аме-

ры кі. Пры маць гэ тыя маш таб ныя 

спа бор ніц твы для нас вя лі кі го нар і 

маг чы масць ус пом ніць ле ген дар нае 

мі ну лае ста ды ё на «Ды на ма». Ста-

ды ё на, дзе вы сту па лі ле ген ды спор-

ту мі ну ла га ста год дзя — са вец кія і 

аме ры кан скія ат ле ты. Та ды мат ча-

вая су стрэ ча СССР — ЗША ста ла 

пры кла дам сум лен най і бес кам пра-

міс най ба раць бы», — ска заў Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі. А га лоў нае зна чэн не 

той па дзеі, на дум ку лі да ра кра і ны, 

што яна ста ла сім ва лам імк нен ня да 

па лі тыч най раў на ва гі і мір на га са-

пер ніц тва па між вя лі кі мі дзяр жа ва-

мі. І сён ня па доб ныя спар тыў ныя 

спа бор ніц твы здоль ныя мя няць па-

лі тыч ную сі ту а цыю да леп ша га.

«Упэў не ны, што бе ла рус кая гас-

цін насць і цёп лая су стрэ ча гле да чоў 

да па мо гуць вам пра дэ ман стра ваць 

на арэ не мак сі мум сва іх маг чы мас-

цяў. Без умоў на, мы бу дзем го ра ча 

пад трым лі ваць усіх спарт сме наў. Гэ-

та ў ха рак та ры та ле рант ных і ад кры-

тых све ту бе ла ру саў. Мы дак лад на 

ве да ем, што, хто б ні пе ра мог, мы — 

міль ё ны ба лель шчы каў з уся го све-

ту — ста нем свед ка мі на ра джэн ня 

но вых ле ген даў лёг кай ат ле ты кі», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

У 2021 годзе такі ж матч павінен 

адбыцца ў ЗША, але ў гэтай краіне 

будзе праводзіцца і Чэмпіянат све-

ту. З гэтай нагоды Прэзідэнт краіны 

прапанаваў арганізатарам сустрэчы 

правесці яе яшчэ раз у Беларусі. 

Учо ра на ста ды ё не ад бы лі ся 

спа бор ніц твы ў 18 дыс цып лі нах. 

Уся го на «Ды на ма» ў 37 дыс цып-

лі нах бу дуць зма гац ца за пе ра мо гу 

304 спарт сме ны.

Ма рыя ДА ДА ЛКА. Фота БелТА.


