
З пер ша га сту дзе ня за роб кі 

бюд жэт ні каў па ча лі лі чыць па-но ва му, 

згод на з Ука зам № 27 «Аб апла це 

пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных 

ар га ні за цый». За мест 27-па мер най 

адзі най та рыф най сет кі ўве дзе на 

18-раз рад ная, зар пла та ця пер 

скла да ец ца з акла ду, які стаў 

вы шэй шы, сты му лю ю чых (над баў кі 

і прэ мія) і кам пен са валь ных (да пла ты) 

вы плат. Фік са ва ная част ка зар пла ты 

па він на быць на ўзроў ні 50-60 %. 

Ва ўка зе дак лад на пра пі са на, што 

за ра бот ная пла та ў вы ні ку зме ны сіс тэ мы не па він на быць ні жэй шай за тую, 

якая бы ла ў мі ну лым го дзе. Але ў мно гіх пра цоў ных уз нік лі пы тан ні, ка лі яны 

атры ма лі раз лі ко выя ліст кі за сту дзень. Пра тое, што сі ту а цыя на кант ро лі 

і ў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, па ве да міў яе кі раў нік Ігар СЕР ГЕ ЕН КА пад час 

на вед ван ня прад пры ем ства «Бел джы» ў Ба ры са ве.
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Пар ла мент Лі ва на за цвер дзіў но вы ўрад
Пар ла мент Лі ва на пад-

тры маў урад пад кі раў ніц-

твам прэм' ер-мі ніст ра Ха-

са на Дзі я ба, ня гле дзя чы 

на маш таб ныя на род ныя 

ак цыі пра тэс ту, пе ра да юць 

мяс цо выя СМІ. У пад трым-

ку но ва га ка бі не та мі ніст раў 

пра га ла са ва лі 63 чле на пар ла мен та з 84. Спі кер пар ла мен-

та На хіб Бе ры па він ша ваў з гэ тым дэ пу та таў, якія пе рад 

га ла са ван нем на пра ця гу вась мі га дзін аб мяр коў ва лі склад 

ка бі не та мі ніст раў. Між тым на пя рэ дад ні ад бы ла ся ак цыя 

пра тэс ту. Да па чат ку па ся джэн ня ў пар ла мен це пра тэс-

тоў цы пры бы лі да яго бу дын ка і кі да лі бу тэль кі з ва дой у 

аў та ма бі лі дэ пу та таў, спра бу ю чы не пра пус ціць іх унутр. 

Тым не менш боль шас ці пар ла мен та ры яў уда ло ся тра-

піць у бу ды нак і пра га ла са ваць. Сі лы бяс пе кі выкарысталі 

слё за та чы вы газ і ва дзя ныя гар ма ты, каб пры му сіць дэ-

ман стран таў ра зы сці ся. Як вя до ма, у снеж ні мі ну ла га го да 

прэ зі дэнт Лі ва на да ру чыў сфар мі ра ваць урад пра фе са ру і 

бы ло му мі ніст ру аду ка цыі Ха са ну Дзі я бу, які ка рыс та ец ца 

пад трым кай уплы во вай у Лі ва не гру поў кі «Хез ба ла».

Трамп на зваў 
свай го са ма га вя лі ка га фа на та ў све це

Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп за явіў, што ге не-

раль ны сак ра тар НА ТА Енс 

Стол тэн берг з'яў ля ец ца яго 

са мым вя лі кім фа на там. 

Пра гэ та па ве да мі ла РІА 

«На ві ны». Па вод ле слоў 

Трам па, Стол тэн берг «вель мі ўдзяч ны яму за тое, што 

са юз ні кі па аль ян се па вя лі чы лі свае вы дат кі на аба ро-

ну». У ліс та па дзе 2019 го да па ве дам ля ла ся, што ЗША 

спа дзя юц ца на рост ад па вед ных вы дат каў усіх кра ін НА-

ТА да двух пра цэн таў ВУП да 2024 го да. У 2016-м та кія 

асіг на ван ні ажыц цяў ля лі толь кі ча ты ры чле ны ар га ні за цыі, 

а ця пер гэ та га па каз чы ка да сяг ну лі дзе вяць дзяр жаў. 

Так са ма ле тась у ліс та па дзе Трамп вы ра шыў ска ра ціць 

вы дат кі ЗША на фі нан са ван не НА ТА. Бе лы дом за ха цеў 

зні зіць до лю па ступ лен няў у аль янс з 22 да 16 пра цэн таў, 

ус клаў шы ас тат нюю част ку на ін шыя кра і ны бло ка.

У Баг да дзе дру гі раз за 100 га доў вы паў снег
За апош няе ста год дзе па доб ная 

клі ма тыч ная з'я ва на зі ра ла ся ў ста лі-

цы Іра ка толь кі ў 2008-м. Спе цы я ліс-

ты ад зна ча юць, што снег ня рэд ка вы-

па дае на поў на чы кра і ны, асаб лі ва ў 

гор най мяс цо вас ці, ад нак у Баг да дзе 

та кія апад кі — вя лі кая рэд касць. Мяс-

цо выя жы ха ры ак тыў на фа та гра фа ва лі 

снег і вы клад ва лі здым кі ў са цы яль ных 

сет ках. На іх ві даць, як на ма шы нах, 

паль мах, да ро гах ля жыць не вя лі кі пласт сне гу. Ся рэд ня-

су тач ная тэм пе ра ту ра ў Баг да дзе ў лю тым скла дае ка ля 

16 гра ду саў па Цэль сію. Ад нак ця пер у ста лі цы Іра ка толь кі 

плюс тры гра ду сы.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ся род ін шых па да па мо гу 

звяр ну лі ся два жы ха ры вёс кі 

Ру мі на Ар шан ска га ра ё на. Яны 

рас ка за лі пра тое, што лю дзям 

ня ма дзе па свіць пры ват ную 

жывёлу. Зям лю пе рад алі фер-

ме ру, і ту тэй шыя ра зу ме юць, 

што трэ ба да па ма гаць «прад-

пры маль ні кам ад зям лі». Але ж і 

іх ка ро вам не аб ход ны пра сто ра, 

све жы корм. Па коль кі пы тан не 

ак ту аль нае для вяс коў цаў, лю-

дзям пой дуць на су страч. Ана-

толь Лі не віч за ве рыў, што па шу 

лю дзям вы дзе ляць.

З аг ра га рад ка Ме жа ва па-

ве да мі лі пра даў нюю праб ле-

му жыль цоў верх ня га па вер ха 

трох па вяр хо ва га шмат ква тэр-

на га до ма — моц ныя апад кі. Ка-

ля пя ці га доў ча ка юць лю дзі, ка-

лі ж дах бу дзе ад ра ман та ва ны. 

Праў да, бу даў ні кі пра ца ва лі на 

гэ тым аб' ек це, але з пры чы ны 

ніз кай якас ці вы ка на ных ра бот 

жыл лё па-ра ней ша му за лі вае. 

У вы ні ку ка рот кія за мы кан ні 

пра вод кі ста лі нор май, бы лі і 

па жа ры. Тая ж за яў ні ца да да-

ла і пра не аб ход насць ра мон ту 

фа са да до ма. Ана толь Лі не віч 

да ру чыў вы ра шыць жыл лё ва-

ка му наль ную праб ле му.

Ад імя зем ля коў жан чы на з 

вёс кі Пуг ляі па пра сі ла пры вес-

ці ў па ра дак да ро гу — учас так 

даў жы нёй ка ля ча ты рох кі ла-

мет раў. Яна за пэў ні ла, што 

праб ле ма тур буе жы ха роў ча-

ты рох вё сак. Лю дзі ба яц ца, у 

пры ват нас ці, за бяс пе ку пры 

пе ра воз цы дзя цей у на ву чаль-

ную ўста но ву (у Пуг ля ях са док 

і шко лу за чы ні лі). Па сло вах 

па моч ні ка Прэ зі дэн та, мяс цо-

вая ўла да бу дзе ка ар ды на ваць 

вы ра шэн не пы тан ня, і пра цэс 

бу дзе кант ра ля вац ца.

Жы хар Ор шы пра сіў па-

спры яць у тым, каб яго не 

па збаў ля лі баць коў скіх пра воў. 

Пас ля смер ці жон кі ён піў, ка-

дзі ра ваў ся, але дрэн ная звыч-

ка не каль кі ра зоў пе ра ма га ла... 

Ад каз ныя асо бы спа сла лі ся на 

тое, што ў су дзе — а чар го вае 

па ся джэн не ад бу дзец ца ў хут-

кім ча се — аба вяз ко ва бу дуць 

уліч ваць усе фак ты. Ка неш не, 

ні хто мэ та на кі ра ва на не пла нуе 

па збаў ляць ча ла ве ка баць коў-

ска га шчас ця. «Усё за ле жыць 

ад вас», — ска заў заяўніку па-

моч нік Прэ зі дэн та.

Са ста рэ лая жы хар ка мік-

ра ра ё на За ход няе рай цэнт ра 

про сіць, каб ад дзя лен не «Бе ла-

рус бан ка», раз ме шча нае не да-

лё ка ад мес ца яе пра жы ван ня, 

пра ца ва ла не раз у ты дзень, 

а хоць два. Прад стаў нік бан ка 

рас тлу ма чы ла, што праб ле ма 

ўзнік ла з-за страт нас ці ў ра-

бо це. Ды і паш таль ё ны (па да-

мо ве ка мер цый най уста но вы з 

«Бел пош тай») мо гуць і пен сію 

вы даць, і да па маг чы апла ціць 

ка му наль ныя па слу гі. Але да-

ру чэн не Ана то ля Лі не ві ча на-

конт яшчэ ад на го дня ра бо ты 

ад дзя лен ня па ста ра юц ца вы-

ка наць.

Пад вод зя чы вы ні кі, па моч нік 

кі раў ні ка дзяр жа вы ад зна чыў, 

што мі ні мум скар гаў па пы тан-

нях ЖКГ (як у ква тэ рах, так і 

ў да мах у цэ лым), доб ра ўпа-

рад ка ван ня, пад тры ман ня па-

рад ку на ву лі цах свед чыць пра 

нар маль ную дзей насць у гэ тым 

кі рун ку ар шан скай ула ды. Звяр-

та ю чы ўва гу на паў тор ныя зва-

ро ты, ён пад крэс ліў: на ват ка лі 

ча ла век не мае ра цыі, яго праб-

лем ны сіг нал не па цвер дзіў ся, 

лепш пе ра стра ха вац ца і яшчэ 

раз да сле да ваць праб ле му, па-

ста рац ца зра зу мець яго ло гі ку, 

пры маг чы мас ці да па маг чы. Ча-

сам мож на ўно сіць ка рэк ты вы 

ў за ка на даў ства, ка лі сі ту а цыя 

не стан дарт ная або мя ня юц ца 

рэа ліі, ака ліч нас ці, а за ко ны гэ-

та га не ўліч ва юць.

Усе агу ча ныя пы тан ні бу-

дуць уваж лі ва вы ву ча ны і ўзя-

ты на кант роль. Су вязь з на ро-

дам — гэ та не пры го жыя сло вы, 

а ме ха нізм, які па ві нен быць 

на ла джа ны і па спя хо ва функ-

цыя  на ваць.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

Ён да пус ціў, што ў не ка то рых ра бот ні каў 

зар пла та за сту дзень мо жа быць кры ху ні-

жэй шай, чым сне жань ская, па коль кі ў кан-

цы го да ва ўста но вах бы ва юць да дат ко выя 

вы пла ты. «З кож най кан крэт най сі ту а цы яй 

трэ ба раз бі рац ца асоб на, ка лі пы тан ні ўзні-

ка юць, і, ад па вед на, стро га па тра ба ваць з 

тых кі раў ні коў, якія гэ та да пус ка юць, — пе-

рад ае сло вы кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та Бел ТА. — Са ве ту Мі ніст раў да ру ча на 

ўзяць пад жорст кі кант роль ар га ні за цыю 

пра цы, у тым лі ку тлу ма чаль ную ра бо ту 

з на сель ніц твам».

Дак лад ваў Іга ру Сер ге ен ку пра стан з за-

роб ка мі і мі ністр аду ка цыі. Вы нік — раз-

лі ко вая за ра бот ная пла та бя гу ча га го да і 

снеж ня ад ноль ка выя.

Прад стаў ні кі за во да звяр ну лі ся да кі-

раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та з пы тан-

нем, ці маг чы ма да зво ліць шмат дзет ным 

сем' ям за срод кі ся мей на га ка пі та лу на-

быць ма шы ну. Та кія за пы ты ад спа жыў цоў 

ёсць. Не ка то рыя сем'і, яны звяр та юц ца 

на прад пры ем ства, ад зна ча юць, што ма-

юць жыл лё, але яно зна хо дзіц ца да лё ка 

ад школ, дзі ця чых сад коў. Тут улас нае 

аў то бы ло б да рэ чы. Ігар Сер ге ен ка зга-

дзіў ся, што са праў ды ў сям' яў ёсць та кая 

не аб ход насць, але кож ны вы па дак трэ ба 

раз гля даць асоб на. Усё ж та кі па куп ка 

аў та ма бі ля — не мэ та вая за да ча ся мей-

на га ка пі та лу.

Пра ка мен та ваў Ігар Сер ге ен ка і ра бо ту 

над змя нен ня мі ў Кан сты ту цыі Бе ла ру сі. 

Дзей насць над но вай рэ дак цы яй не рэг ла-

мен та ва на па ча се і па тра буе сур' ёз на га і 

ўваж лі ва га па ды хо ду да ўсіх пы тан няў. Па 

сло вах кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та, ра бо чай гру пай, у якую ўвай шлі прад-

стаў ні кі экс перт най су поль нас ці, ву чо ныя 

ў га лі не кан сты ту цый на га пра ва, прак ты кі, 

ажыц цяў ля ец ца збор ін фар ма цыі, роз ных 

мер ка ван няў, ацэн ка, вы пра цоў ва юц ца па-

ды хо ды.

Пе рад су стрэ чай з ка лек ты вам прад пры-

ем ства Іга ра Сер ге ен ку азна ё мі лі з ра бо тай 

цэ ха звар кі, збор кі і афар боў кі і прэ зен та ва-

лі но вы кра со вер — Geely Coolray.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Сі ту а цыя з за роб ка мі бюд жэт ні каў — 
на кант ро лі Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та

«Ме ха нізм» па ві нен быць на ла джа ны
У Ор шы пад час 

пра мой лі ніі 

і аса біс та га 

пры ёму па моч нік 

Прэ зі дэн та — 

ін спек тар 

па Ві цеб скай 

воб лас ці 

Ана толь ЛІ НЕ ВІЧ 

вы слу хаў больш 

за трыц цаць 

гра ма дзян.
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Стаў ка рэ фі нан са ван ня 
ста не яшчэ мен шай

З на ступ най се ра ды (19 

лю та га) стаў ка рэ фі нан са ван ня 

зні жа ец ца з 9 да 8,75 % га да вых, 

стаў ка па крэ ды це овер найт — 

з 10 да 9,75 % га да вых, стаў ка 

па дэ па зі це овер найт — з 8 да 7,75 % 

га да вых.

Ад па вед ныя ра шэн ні пры ня ты праў лен-

нем На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі па вы-

ні ках па ся джэн ня па гра шо ва-крэ дыт най 

па лі ты цы 12 лю та га 2020 го да, за явіў учо-

ра пад час бры фін гу стар шы ня праў лен ня 

Нац бан ка Па вел КА ЛАЎР. У пры ват нас ці, 

кі раў нік Нац бан ка ад ка заў на пы тан не ка-

рэс пан дэн та «Звяз ды», які па ці ка віў ся, ці 

ча кае фі нан са вы рэ гу ля тар у блі жэй шы час 

больш моц на га ва ган ня ка ты ро вак за меж-

ных ва лют да бе ла рус ка га руб ля.

Больш пад ра бяз ную ін фар ма цыю з бры-

фін гу чы тай це ў на ступ ным ну ма ры на шай 

га зе ты.

Сяр гей КУР КАЧ.

РАЗМОВА 
ПРА ВІРУС 
І ДАПАМОГУ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за слу хаў па тэ ле фо не 

дак лад мі ніст ра ахо вы зда роўя Ула-

дзі мі ра Ка ра ні ка аб уза е ма дзе ян ні 

з Кі та ем у ба раць бе з рас паў сю-

джан нем ка ра на ві рус най ін фек цыі 

і ме рах, якія пры ма юц ца ў краіне 

па мі ні мі за цыі па гро зы яе за во-

зу і рас паў сюдж ан ня, па ве да мі лі 

ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Аб мер ка ва ны вы ні кі ака зан ня гу ма ні тар-

най да па мо гі Кі таю. Мі ніс тэр ствам ахо вы 

зда роўя за бяс пе ча ны вод пуск і афарм лен-

не ма тэ ры яль ных каш тоў нас цяў для ака-

зан ня гу ма ні тар най да па мо гі, якая бы ла 

да стаў ле на дву ма авія рэй са мі.

У Бе ла ру сі на гэ ты мо мант вы пад кі за-

хвор ван ня ін фек цы яй, вы клі ка най но вым 

ка ра на ві ру сам, не за рэ гіст ра ва ны.

Ула дзі мір Ка ра нік рас ка заў, што з 30 сту-

дзе ня пе ра ве дзе на ў рэ жым па вы ша най 

га тоў нас ці ра бо та са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч-

най служ бы, хут кай ме ды цын скай да па мо гі, 

усіх ар га ні за цый ахо вы зда роўя. Ство ра ны 

не аб ход ныя рэ зер вы лекаў, срод каў ін ды-

ві ду аль най ахо вы.

Раз мо ва так са ма вя ла ся аб уза е ма -

дзе ян ні па між роз ны мі мі ніс тэр ства мі і 

ве дам ства мі ў ра бо це па пра ду хі лен ні за-

во зу і рас паў сюдж ан ня ві ру са, ар га ні за цыі 

са ні тар на-ка ран цін на га кант ро лю.

Кі раў нік дзяр жа вы асаб лі ва ад зна чыў не-

аб ход насць пры няц ця вы чар паль ных мер па 

ар га ні за цыі ме ра пры ем стваў і звяр нуў ува-

гу, што ме ры па він ны быць эфек тыў ны мі, 

але не праз мер ны мі.


