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Спа бор ніц твы прай шлі ў Вяс нян цы, са мы мі ма са вы мі 

і ці ка вы мі атры ма лі ся эс та фет ныя гон кі і мас-старт. 

У лыж най эс та фе це 4х3,6 км свой клас па цвер дзі ла 

ад на з вя ду чых спар тыў ных ВНУ кра і ны — Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны ўні вер сі тэт фі зіч най куль ту ры. Дру гое 

мес ца ў ка ман ды Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да-

га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка, а за мкну лі 

трой ку пры зё раў лыж ні кі з Ма гі лёў ска га дзярж уні-

вер сі тэ та імя Ар ка дзя Ку ля шо ва.

Вый гра ла ка ман да БДУФК і бія тлон ную эс та фе ту. «За-

ня ткі спор там, зда ро вы лад жыц ця сён ня па пу ляр ныя ў 

мо ла дзі. Кі раў ніц тва спар тыў най га лі ны толь кі ві тае та кія 

іні цы я ты вы, та кія маш таб ныя свя ты. У сту дэн таў на гэ тых 

спа бор ніц твах бы ла маг чы масць па спра ба ваць ся бе ў ро лі 

бія тла ніс таў. Усе па мя та юць, як год та му бе ла рус кі квар тэт 

на зі мо вых Гуль нях у Пхёнч ха не вый граў за ла ты ме даль, а 

сён ня ўдзель ні кі спа бор ніц тваў вы сту пі лі ў ро лі бія тла ніс-

таў і ад чу лі, як гэ та ня прос та», — ска заў пер шы на мес нік 

мі ніст ра спор ту і ту рыз му Вя ча слаў ДУР НОЎ.

«Аса цы я цыя сту дэнц ка га спор ту імк нец ца пад трым лі-

ваць ма ла дых лю дзей, якія вя дуць зда ро вы лад жыц ця. 

Пас ля сту дэнц кай лыж ні ба лель шчы каў ча кае зі мо вая 

Уні вер сі я да, у якой выступяць 22 бе ла рус кія спарт сме ны 

у бія тло не, лыж ных гон ках, лыж ным ары ен та ван ні і фрыс-

тай ле», — ад зна чыў стар шы ня Бе ла рус кай аса цы я цыі 

сту дэнц ка га спор ту Аляк сандр БАГ ДА НО ВІЧ.

За вяр шы ла ся лыж ня ма ляў ні чай цы ры мо ні яй уз на га ро-

джан ня пе ра мож цаў і пры зё раў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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Каб не за стац ца без пен сіі...
...ка лі па ехаў пра ца ваць у Поль шчу

Жыл лё ва-экс плу а та цый ныя 

ўчаст кі (ЖЭУ) з усіх ра ё наў Мін-

ска вы бра лі ЖЭ Сы, ра бот ні кі якіх 

з 18 лю та га да 25 са ка ві ка бу дуць 

рэа лі зоў ваць «убо рач ны» жыл-

лё ва-ка му наль ны пра ект. Асоб-

ныя бры га ды, сфар мі ра ва ныя з 

ра бот ні каў ка му наль ных служ-

баў, бу дуць пра ца ваць на ўбор цы 

пры да ма вых тэ ры то рый і да па-

мож ных па мяш кан няў.

Та рыф на ўбор ку пад' ез даў у до ме 

ця пер скла дае 65 ка пеек у ме сяц з кож-

на га жы ха ра, ста рэй ша га за сем га доў. 

Верх няя яго мя жа — 65 ка пе ек, ад нак 

пас ля тар гоў па вы ба ры вы ка наў цы 

гэ тай па слу гі ца на на яе змян ша ец ца. 

У кож ным ра ё не яна роз ная, і пад яе 

раз ліч ва ец ца пе ры я дыч насць убор кі. 

Сён ня пры бі раль шчы кі па він ны тры ра-

зы на ты дзень пад мя таць пад' ез ды, раз 

на ме сяц — мыць іх, а раз на год — мыць 

вок ны, а таксама штомесяц пра во дзіць 

дэз ын фек цыю і дэратызацыю падвалаў 

і смеццекамер.

Прак ты ка па ка за ла, што су мы, якая 

пла ціц ца ця пер жы ха ра мі за ўбор ку, не 

ха пае, каб утрым лі ваць пад' езд у на леж-

ным са ні тар ным ста не, та му ка му наль ні кі 

і пай шлі на та кі экс пе ры мент, рас ка за ла 
Ва лян ці на БАР КОЎ СКАЯ, на мес нік ге-
не раль на га ды рэк та ра па доб ра ўпа-
рад ка ван ні, са ні тар ным утры ман ні 
жыл лё ва га фон ду ДА «Мін ская га рад-
ская жыл лё вая гас па дар ка»:

— Для экс пе ры мен та вы дзе ляць 
не аб ход ную коль касць лю дзей, якія, 

вы кон ва ю чы ўсе свае аба вяз кі якасна, 
змо гуць атры маць пры стой ны за ро бак 
не менш як 650 руб лёў. Пры да ма выя 

ра бо ты бу дуць вес ці ся, як звы чай на, 
у за леж нас ці ад се зо на і вы дзе ле на га 
фі нан са ван ня: рас чыст ка сне гу, па-

кос га зо наў і пры бі ран не вы пад ко ва га 
смец ця, пры бі ран не ліс ця. А вось убор-
ка да па мож ных па мяш кан няў, якая 

аплач ва ец ца на сель ніц твам, бу дзе на 
час экс пе ры мен та пра хо дзіць па-но ва-
му. Што дня ў пэў ных да мах ра бо чы бу-
дзе пры бі раць усе пер шыя па вер хі, два 

пад' ез ды — цал кам мыць з пер ша га да 

апош ня га па вер ха. Яго дзён ная нор ма 

бу дзе вы гля даць, на прык лад, так. Што-

дня з 50 пад' ез даў пя ці па вяр хо ві каў ён 

бу дзе пад мя таць пер шы па верх у 48 

пад' ез дах і ў той жа дзень два пад' ез ды 

за мя це і па мые цал кам.

Каб да ве дац ца, на коль кі ўда лым і 

эфек тыў ным ака жац ца пра ект, жыл-

лё ва-ка му наль ныя служ бы ра ё наў як 

за каз чы кі экс пе ры мен та да яго за вяр-

шэн ня бу дуць што дня кант ра ля ваць 

вы ка нан не ра бот. Звер нуць ува гу і на 

тое, ці зме ніц ца коль касць скар гаў ад 

гра ма дзян на ня якас ную ўбор ку.

— Ка лі ча ла век ува хо дзіць у пад'-

езд і ба чыць рас кі да ную рэ кла му, а 

пад на га мі ў яго хрус ціць пя сок, гэ та 

кеп ска. А ка лі пры бі рац ца на пер шых 

па вер хах бу дуць што дня, то і вы нік 

бу дзе ад ра зу ві даць. Маг чы ма, мы і 

лю дзей пры ву чым да та го, каб яны 

не вы кід ва лі са скры няў рэ кла му на 

пад ло гу, а ста ві лі ся бе раж лі ва да до-

ма, — мяр куе спе цы я ліст.

Іры на СІ ДА РОК.

Ка му наль ныя ста сун кі

Экс пе ры мент па ўбор цы пад' ез даў
Пер шыя па вер хі не ка то рых ста ліч ных да моў бу дуць пад мя таць што дня

Аты-ба ты

ПЕ РА ВА ГА 
ЗА СЛУЖ БУ

Кры ху больш за два ме ся цы та му мі-

ністр аба ро ны Анд рэй Раў коў анан са-

ваў зме ны ў пра ві лах ад тэр мі ноў кі ад 

ва ен най служ бы. Ён па ве да міў, што 

ка ля 80 % ма ла дых лю дзей не атрым-

лі ва юць ва ен на-ўлі ко вую спе цы яль-

насць з роз ных пры чын. Гэ та, у сваю 

чар гу, уплы вае на аба ра на здоль насць 

дзяр жа вы. І вось у мі ну лую ня дзе лю ў 

эфі ры тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1» Анд-

рэй Раў коў рас ка заў аб пра па но вах, 

якія мяр ку ец ца ўнес ці ў за ка на даў ства 

ў гэ тай сфе ры.

— Мы рых ту ем пра па но ву, каб той ма-

ла ды ча ла век, яко му да лі ад тэр мі ноў ку ад 

служ бы, пры атры ман ні аду ка цыі аба вяз ко-

ва асво іў ва ен на-ўлі ко вую спе цы яль насць. 

Так са ма мы вы сту па ем за тое, каб ча ла-

век, які зволь ніў ся ў за пас з тэр мі но вай 

ва ен най служ бы, меў пры роў ных ба лах 

пе ра ва гі пры па ступ лен ні, за ся лен ні ў ін-

тэр нат і раз мер ка ван ні.

Анд рэй Раў коў за зна чыў, што Мі ніс тэр-

ства аба ро ны рэ гу ляр на пра во дзіць ан ке-

та ван не ся род тых, хто прай шоў тэр мі но вую 

служ бу. Больш за 80 % апы та ных лі чаць, што 

ар мія ім да ла толь кі ста ноў чыя эмо цыі.

Мі ністр аба ро ны так са ма на га даў, што 

ў 2019 го дзе бу дзе зме не ны План аба ро ны 

дзяр жа вы на 2020—2024 га ды. Над ка рэк-

ці роў ка мі ця пер ідзе ак тыў ная ра бо та.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

500 СПАРТ СМЕ НАЎ НА ЛЫЖ НІ
Сту дэн ты з 51 ВНУ кра і ны пры ня лі ўдзел ва «Усе бе ла рус кай сту дэнц кай лыж ні»

На двор'е

МОК РЫ СНЕГ, 
ДОЖДЖ І ГА ЛА ЛЁД 
У АД НЫМ ФЛА КО НЕ
На пе рад апош нім тыд ні зі мы ча ка ец ца ня ўстой лі вы 

ха рак тар на двор'я. Умо вы на тэ ры то рыі кра і ны бу-

дзе вы зна чаць воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га 

ціс ку. Апад каў не ча ка ец ца, пры яс ным не бе ўдзень 

па вет ра ста не пра гра вац ца, але па на чах бу дзе пад-

ма рож ваць. У ся рэ дзі не тыд ня ат мас фер ны фронт 

аб умо віць сы рое з апад ка мі і па ры віс тым вет рам 

на двор'е. Да кан ца тыд ня з рос там ат мас фер на га 

ціс ку на двор'е па леп шыц ца, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-

ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень бу дзе без іс тот ных апад каў. На асоб ных 

участ ках да рог ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

бу дзе ад ну ля да плюс 6 гра ду саў, па за ха дзе — 7—10 цяп-

ла. У се ра ду ат мас фер ны фронт аб умо віць у мно гіх ра ё нах 

кра і ны не вя лі кія ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе даж джу 

і мок ра га сне гу, якія бу дуць су пра ва джац ца па ры віс тым 

вет рам. На асоб ных участ ках да рог ча ка ец ца га ла лё дзі ца. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 гра ду саў да 

4 цяп ла, удзень — ад плюс 1 да плюс 6 гра ду саў. У чац вер 

уна чы і ра ні цай у мно гіх ра ё нах кра і ны прой дзе не вя лі кі 

ка рот ка ча со вы снег, мес ца мі з па ры віс тым вет рам. Удзень 

у асоб ных ра ё нах прой дзе не вя лі кі ка рот ка ча со вы снег, па 

край нім паў днё вым за ха дзе кра і ны вы па дуць апад кі (мок ры 

снег, дождж), ча ка ец ца сла бы га ла лёд. На асоб ных участ-

ках да рог маг чы мая га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ў асноў ным ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў, па

паў днё вым за ха дзе — 1—2 цяп ла. Удзень бу дзе ад мі нус 

4 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе да 4 цяп ла па паў днё вым 

за ха дзе кра і ны.

Бу дзе пе ра важ на без апад каў і ў пят ні цу. Толь кі ўна чы ў 

асоб ных ра ё нах па поўд ні кра і ны прой дзе снег і мок ры снег. 

На асоб ных участ ках да рог ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 гра ду саў да мі нус 

10 гра ду саў, пры пра яс нен нях па ні зіц ца да 11—13 ма ро зу. 

Удзень бу дзе ад мі нус 6 гра ду саў да 1 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Бяда

ТРА ГЕ ДЫЯ Ў РУ ЖА НАХ
Два ча ла ве кі за гі ну лі, 

адзін апы нуў ся ў рэ ані ма цыі 
ў вы ні ку ава рыі ў Пру жан скім ра ё не

У Ру жа нах у ня дзе лю ся род бе ла га дня зда ры ла ся 

страш ная тра ге дыя. Ле са воз пе ра во зіў ле са ма тэ-

ры я лы. Па краі ву лі цы на су страч ве лі ка гру зу іш лі 

жан чы ны: 45-га до вая жы хар ка Ру жан і яе 25-га до вая 

дач ка, у ка ляс цы яны вез лі ся мі ме сяч нае не маў лят-

ка. Кі роў ца ха цеў аб' ехаць пе ша хо даў, але пры чэп з 

драў ні най за нес ла, ён пе ра ку ліў ся, бяр вё ны па сы па-

лі ся і лі та раль на змя лі лю дзей. Ба бу ля і ўнуч ка за гі-

ну лі ім гнен на, 25-га до вая ма ма ма лень кай дзяў чын кі 

тра пі ла ў рэ ані ма цыю.

Стар шы ня Ру жан ска га па сял ко ва га Са ве та Ак са на 

МАН ЧЫК га во рыць, што дру гі дзень жы ха ры па сёл ка пе ра-

жы ва юць гэ тую страш ную бя ду. Цяж ка ўсвя до міць, як та кое 

маг ло ад быц ца на роў най да ро зе ў свет лы час су так.

— Го ра прый шло ў вель мі ха ро шую сям'ю, гэ тых лю дзей 

усе ве да юць у Ру жа нах, — рас каз вае стар шы ня. — Жан-

чы на, што за гі ну ла, бы ла пры ват ным прад пры маль ні кам, 

ме ла сваю кра му. Яе дач ка з зя цем пра ца ва лі ў Бя ро зе. Але 

пас ля на ра джэн ня ча ка най да чуш кі пе ра еха лі да баць коў у 

Ру жа ны, па ча лі бу да ваць тут сваю ква тэ ру...

З прад пры ем ства «Іва цэ вічд рэў», чый гру за вік быў у 

ава рыі, па зва ні лі ў па сса вет з пра па но вай да па мо гі сем' ям 

за гі ну лых і па цяр пе лай. Мяс цо вая ўла да так са ма га то вая 

ака заць пад трым ку. Але ж го ра му жа і сы на 45-га до вай 

прад пры маль ні цы, а так са ма ма ла до га баць кі, які стра ціў 

дзі ця, атры маў па ка ле ча ную жон ку, нель га сён ня ні вы ме-

раць, ні з чым па раў наць. І толь кі ад на доб рая вест ка на 

гэ ты час: стан ма ла дой жан чы ны ўда ло ся ста бі лі за ваць, 

яе жыц цю ня ма пра мой па гро зы.

— Сён ня ў Ру жа нах больш ні пра што не га во раць, як

толь кі пра гэ тую бя ду. Мно гія ба чы лі на ступ ствы ава рыі. 

І кі роў ца за ру лём ма шы ны быў не ма ла ды, а во пыт ны, і 

жан чы ны іш лі не па ся рэ дзі не да ро гі, блі жэй да ўзбо чы ны, — 

та кі ней ма вер ны, не ве ра год ны збег аб ста він і фак та раў 

пры вёў да тра ге дыі, — раз ва жае Ак са на Ула дзі мі ра ўна.

— На мес цы пра цу юць прад стаў ні кі пра ва ахоў ных ор га-

наў, — па ве да міў афі цый ны прад стаў нік УУС Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма Сяр гей ДУ ЧЭН КА.

Кі роў ца ле са во за за тры ма ны. За ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Каб га ран та ваць ра бот ні кам 

за мя жой та кія ж пра вы, як і 

ў род най кра і не, Бе ла русь і 

Поль шча пад пі са лі Да га вор 

аб са цы яль ным за бес пя чэн ні. 

Гэ ты да ку мент быў падпісаны 

падчас афіцыйнага візіту 

старшыні Савета Рэспублікі 

Міхаіла Мясніковіча ў краіну-

суседку. Ён пра ду гледж вае 

рэ гу ля ван не пы тан няў са цы-

яль най аба ро ны гра ма дзян, 

якія пра цу юць (ці пра ца ва-

лі ра ней) і якія пра жы ва юць 

на тэ ры то ры ях Бе ла ру сі 

і Поль шчы.

У Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль-

най аба ро ны па ве дам ля юць, што па-

вод ле да га во ра, вы пла та стра ха вых 

уз но саў бу дзе ад бы вац ца ў ад па вед-

нас ці з за ка на даў ствам дзяр жа вы, 

на тэ ры то рыі якой гра ма дзя нін пра-

цуе, не за леж на ад мес ца яго пра-

жы ван ня.

Пен сій нае за бес пя чэн не пра ду-

гледж ва ец ца з улі кам прын цы пу пра-

пар цы я наль нас ці. Гэ та зна чыць, што 

абедз ве кра і ны, Бе ла русь і Поль шча, 

бу дуць пры зна чаць пен сію за стаж, 

на бы ты згод на з іх за ка на даў ствам і 

на іх тэ ры то рыі. А вось вы плач вац ца 

пен сія бу дзе на тэ ры то рыі той дзяр-

жа вы, дзе пра жы вае пен сі я нер.

Да па мо га па бес пра цоўі бу дзе вы-

плач вац ца па за ка на даў стве дзяр жа-

вы пра жы ван ня. Да па мо гі па ча со вай 

не пра ца здоль нас ці і дзі ця чыя да па-

мо гі — па за ка на даў стве дзяр жа вы, 

на тэ ры то рыі якой ча ла век за стра ха-

ва ны. Вы пла та ў су вя зі з ня шчас ным 

вы пад кам на вы твор час ці або пра фе-

сій ным за хвор ван нем бу дзе вы плач-

вац ца па за ка на даў стве, якое рас паў-

сюдж ва ла ся на ра бот ні ка на мо мант 

ня шчас на га вы пад ку. Да па мо гу на 

па ха ван не бу дуць пла ціць па за ка на-

даў стве, якое рас паў сюдж ва ла ся на 

ча ла ве ка на мо мант яго смер ці.

Адзі ны ню анс: га лоў най умо вай 

за бес пя чэн ня ўсіх зга да ных пра воў 

ста не ле галь нае пра ца ўлад ка ван не.

Да га вор ус ту піць у сі лу пас ля вы-

ка нан ня не аб ход ных унут ры дзяр-

жаў ных пра цэ дур. У на шай кра і не 

та кой унут ры дзяр жаў най пра цэ ду-

рай з'яў ля ец ца пры няц це за ко на аб 

ра ты фі ка цыі зга да на га да га во ра.

Ця пер вя дзец ца ра бо та па за-

клю чэн ні між ве да мас на га па гад-

нен ня, якое рэ гу люе пы тан ні ўза-

е ма дзе ян ня ўста ноў дзвюх на шых 

кра ін па пры зна чэн ні і вы пла це пен-

сій і ін шых са цы яль ных вы плат.

У Мінп ра цы і са ца ба ро ны пад пі-

сан не да га во ра на зва лі чар го вым 

важ ным кро кам у раз віц ці між на род-

на га су пра цоў ніц тва на шай кра і ны ў 

га лі не са цы яль на га за бес пя чэн ня.

Свят ла на БУСЬ КО.


