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Мер кель за яві ла, 
што Еў ро па па він на быць дзея здоль ная

Пры зна чэн не бы ло га мі ніст ра аба ро ны ФРГ Урсу лы 

фон дэр Ля ен на па са ду стар шы ні Еў ра ка мі сіі з'яў ля ец ца 

доб рым ра шэн нем для Еў ро пы. Та кое мер ка ван не вы ка-

за ла ў пят ні цу на прэс-кан фе рэн цыі ў Бер лі не канц лер 

Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель.

«Гэ та доб рае ра шэн не для Еў ро пы», — ска за ла яна. 

«Мы, з пунк ту гле джан ня Гер ма ніі, мо жам га на рыц ца, што 

на ча ле Еў ра ка мі сіі зноў бу дзе не мец, дак лад ней — нем-

ка, і што ўда ло ся па збег нуць кан флік ту па між ін сты ту та мі 

ЕС», — пад крэс лі ла Мер кель. Ад на ча со ва яна вы ка за ла 

ўпэў не насць у тым, што Фе дэ ра тыў ная Рэс пуб лі ка ў асо бе 

Анег рэт Крамп-Ка рэн баў эр «бу дзе мець доб ра га мі ніст ра 

аба ро ны». «Яна во пыт ны па лі тык», — лі чыць Мер кель.

Канц лер пад крэс лі ла, што пе рад ЕС ста іць мност ва 

вы клі каў. У іх лі ку яна на зва ла сі ту а цыю ва кол Іра на, 

Укра і ны, праб ле му міг ра цыі. «Еў ро па па він на быць дзея-

здоль ная», — ад зна чы ла Мер кель.

Ан ты ка руп цый нае бю ро Укра і ны 
пра во дзіць во быс кі на прад пры ем стве, 
звя за ным з Па ра шэн кам

Су пра цоў ні кі На цы я наль на га ан ты ка руп цый на га бю ро 

Укра і ны і Спе цы я лі за ва най ан ты ка руп цый най пра ку-

ра ту ры пра вод зяць во быс кі ў па мяш кан нях «Аў та ма-

біль най кампаніі «Баг дан Мо тарс», у тым лі ку ў клу бе 

«5 эле мент», якія мо гуць быць звя за ныя з экс-прэ зі дэн-

там Укра і ны Пят ром Па ра шэн кам. Пра гэ та па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе На цы я наль на га ан ты ка руп цый на га бю ро.

«След чае дзе ян не санк цы я на ва на і пра во дзіц ца ў 

хо дзе рас сле да ван ня рас тра ты дзяр жаў най ма ё мас ці ў 

асаб лі ва буй ных па ме рах служ бо вы мі асо ба мі Мі на ба-

ро ны Укра і ны і Генш та ба Уз бро е ных сіл у 2015—2018 

га дах», — га во рыц ца ў па ве дам лен ні.

Ад зна ча ец ца, што па пя рэд няя пра ва вая ква лі фі-

ка цыя ў рам ках спра вы ажыц цяў ля ец ца па ар ты ку ле 

Кры мі наль на га ко дэк са Укра і ны («Пры сва ен не, рас тра-

та ма ё мас ці або ава ло дан не ёю шля хам зло ўжы ван ня 

служ бо вым ста но ві шчам»). Па звест ках укра ін скіх СМІ, 

спар тыў ны клуб і кам па нію звяз ва юць з пя тым прэ зі дэн-

там Укра і ны Пят ром Па ра шэн кам.

Іна Чу ры ка ва тра пі ла ў рэ ані ма цыю 
пас ля па дзен ня са сцэ ны

Ра сій ская акт ры са Іна 

Чу ры ка ва зна хо дзіц ца ў 

хі рур гіч най рэ ані ма цыі НДІ 

хут кай да па мо гі імя М. В. 

Склі фа соў ска га ў цяж кім 

ста не. Пра гэ та па ве дам-

ляе ТАСС са спа сыл кай на 

да ве дач ную служ бу баль-

ні цы.

Уве ча ры 18 лі пе ня ар тыст ка ўпа ла са сцэ ны ў кан цы 

дру го га ак та спек так ля «Ста рая дзе ва» ў мас коў скім 

тэ ат ры «Рус кая пес ня». Гле да чы да па маг лі ёй пад няц ца, 

на сцэ ну і за ку лі сы акт ры су па нес лі на ру ках.

На род ная ар тыст ка СССР, якой за раз 75 га доў, зня -

ла ся ў больш чым 40 філь мах, ся род якіх «Ма роз ка», 

«У аг ні бро ду ня ма», «Тэ ма», «Ва лян ці на», «Ва са», «Ма-

ці», «Без ві ны ві на ва тыя», «Той са мы Мюнх гаў зен» , 

«Іды ёт», «Шыр лі-мыр лі» і ін шыя.

Кас міч ны ту рызм да па мо жа лю дзям 
усвя до міць ад каз насць за Зям лю

Раз віц цё кас міч на га ту рыз му да зво ліць боль шай 

коль кас ці лю дзей зір нуць на Зям лю «збо ку» і пра нік нуц-

ца аса біс тай ад каз нас цю за за ха ван не на шай пла не ты. 

Та кое мер ка ван не ў ін тэр в'ю тэ ле ка на лу CBS вы ка заў 

кі раў нік кам па ній Amazon і Blue Orіgіn Джэф Без ас.

«Па ча так кас міч на му ту рыз му бу дзе па кла дзе ны ка-

рот кі мі 11-хві лін ны мі па лё та мі. У вас бу дзе маг чы масць 

уба чыць край ні слой ат мас фе ры Зям лі і зра зу мець, на-

коль кі і сапраўды без аба рон ная на ша пла не та, ма лень -

кая і да лі кат ная, — сказаў Безас. — Гэ та тое, ча го мы не 

ў ста не зра зу мець, зна хо дзя чы ся тут, уні зе».

У сту дзе ні Blue Orіgіn 

пра вя ла дзя ся ты па лі ку 

тэс та вы, бес пі лот ны за пуск 

суб ар бі таль на га ка раб ля 

шмат ра зо ва га вы ка ры-

стан ня New Shepard, пры-

зна ча на га для кас міч на га 

ту рыз му.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Добрыя навіныДобрыя навіны

На Мін шчы не — 
пер шыя ты сяч ні кі
Два кам бай на выя экі па жы Клец ка га ра ё на пер шы мі ў 

Мін скай воб лас ці са бра лі па 1000 тон збож жа і рап су.

Гэ та трак та рыст-ма шы ніст Пётр Мак рэц кі і па моч нік кам-

бай не ра Аляк сандр Дзя мід чык з ка му наль на га сель ска гас-

па дар ча га ўні тар на га прад пры ем ства «Пле мян ны за вод 

«Чыр во ная Зор ка». У ад кры тым ак цы я нер ным та ва рыст ве 

«Кух чы цы» па ка за лі та кі ж вы нік трак та рыс ты-ма шы ніс ты 

Сяр гей Кас цю ке віч і Аляк сандр Бу рак.

Пе ра да ві коў па він ша ваў стар шы ня Мінск ага аб лас но га 

аб' яд нан ня праф са юзаў Вік тар МА ЛІ НОЎ СКІ і ўру чыў ім 

падзяч ныя пісь мы і па да рун кі. Вік тар Та дэ ву ша віч ад зна-

чыў, што ўша ноў ваць пра цаў ні коў ся ла ста ла ўжо доб рай 

тра ды цы яй, і па жа даў ге ро ям жні ва да лей шых пос пе хаў 

на хлеб най ні ве. Ён пад крэс ліў, што пе рад па чат кам убор кі 

спе цы я ліс ты праф са ю за ра зам з са цы яль ны мі парт нё ра мі 

па бы ва лі ў сель гас ар га ні за цы ях, па гля дзе лі, як ідзе пад рых-

тоў ка тэх ні кі, як ар га ні за ва на хар ча ван не. «Для нас га лоў-

нае, каб лю дзям бы лі ство ра ны доб рыя ўмо вы пра цы, каб 

яны маг лі атры маць да стой ную зар пла ту», — ска заў ён.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Рас пра ца ва ныя пра ек ты па ста-

ноў Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

па но вай апла це пра цы пра ду-

гледж ва юць знач нае змян шэн не 

коль кас ці дзе ю чых на гэ ты час 

най мен няў вы плат, па ве дам ляе 

Бел ТА.

У пры ват нас ці, ця пер у ахо ве зда-

роўя пра ду гле джа ны больш за 50 най-

мен няў вы плат (па вы шэн ні, над баў кі і 

да пла ты). Пра па ну ец ца ап ты мі за ваць 

іх коль касць да 13 (9 сты му лю ю чых 

над ба вак і чатыры кам пен су ю чыя да-

пла ты). Пры гэ тым су ма за ра бот най 

пла ты кож на га ра бот ні ка пры ўвя дзен ні 

но вай сіс тэ мы апла ты пра цы не змен-

шыц ца, па коль кі бу дзе ажыц цёў ле на 

аб' яд нан не шмат лі кіх вы плат у но выя 

най мен ні з ад на ча со вым аб' яд нан нем 

іх па ме раў у гра шо вым эк ві ва лен це. 

Спе цы я ліс та мі мі ніс тэр ства, га лоў ных 

упраў лен няў ахо вы зда роўя абл вы кан-

ка маў і ка мі тэ та па ахо ве зда роўя Мін-

гар вы кан ка ма су мес на з праф са юза мі 

па ча ло ся пра вя дзен не рас тлу ма чаль-

най ра бо ты ся род пер са на лу па ўвя-

дзен ні но вай сіс тэ мы апла ты пра цы.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя так са-

ма пра доў жыць ра бо ту па па вы шэн ні 

за ра бот най пла ты ра бот ні кам га лі ны. 

Згод на з Ука зам ад 18 сту дзе ня ну-

мар 27 «Аб апла це пра цы ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый» з 2020 го да 

ўво дзіц ца но вая сіс тэ ма апла ты пра-

цы. Асноў ныя змя нен ні за клю ча юц ца ў 

на ступ ным: та рыф ная стаў ка пер ша га 

раз ра ду (Br36,4) за мя ня ец ца на ба за-

вую стаў ку (Br180), за мест 27-раз мер-

най адзі най та рыф най сет кі ўво дзіц ца 

18-раз рад ная. Но вая та рыф ная сет ка 

пра ду гледж вае та ры фі ка цыю па сад: 

ура чоў — з 7-га па 11-ы та рыф ныя 

раз ра ды, ся рэд ніх мед ра бот ні каў — 

з 3-га па 6-ы та рыф ныя раз ра ды, дак-

лад нае раз ме жа ван не паў на моц тваў 

ура да Бе ла ру сі, рэс пуб лі кан скіх ор-

га наў кі ра ван ня і бюд жэт ных ар га ні за-

цый у вы зна чэн ні ўмоў апла ты пра цы, 

уста наў лен ні сты му лю ю чых над ба вак 

і сты му лю ю чых да плат.

Зар пла та ра бот ні каў бюд жэт-

ных ар га ні за цый бу дзе скла дац ца з 

акла ду, сты му лю ю чых вы плат у вы-

гля дзе над баў кі і прэ міі, кам пен су ю-

чых вы плат. Над баў ка за стаж бу дзе 

за ле жаць ад тэр мі ну ра бо ты су пра-

цоў ні ка ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях: 

да 5 га доў — 10 пра цэн таў, ад 5 да 

10 га доў — 15 пра цэн таў, ад 10 да 15 

га доў — 20 пра цэн таў, ад 15 га доў і 

вы шэй — 30 пра цэн таў. Прэ мі ра ван-

не бу дзе ажыц цяў ляц ца са срод каў, 

пра ду гле джа ных у ад па вед ных бюд-

жэ тах, у па ме ры 5 пра цэн таў ад су мы 

акла даў ра бот ні каў.

Акра мя та го, бюд жэт ні кам бу дуць 

на ліч вац ца вы пла ты, не звя за ныя з 

апла тай іх пра цы. Ра бот ні кі ў ад па-

вед нас ці з нар ма тыў ны мі да ку мен та мі 

Прэ зі дэн та і ўра да бу дуць атрым лі ваць 

на ступ ныя над баў кі і да пла ты: над баў-

ка за ра бо ту на ўмо вах кант ракт най 

фор мы най му, да пла та за на ву ко вую 

сту пень і ву чо нае зван не, за ра бо ту ў 

звыш уроч ны час, у свя ты, свя точ ныя, 

вы хад ныя дні, а так са ма за ра бо ту са 

шкод ны мі або не бяс печ ны мі ўмо ва мі 

пра цы.

Ад на ра зо вая вы пла та на азда-

раў лен не бу дзе на ліч вац ца ў тым 

вы пад ку, ка лі ра бот нік ідзе ў пра цоў-

ны вод пуск, з раз лі ку 0,5 яго акла ду. 

Ма тэ ры яль ная да па мо га бу дзе аказ-

вац ца, як пра ві ла, у су вя зі з не прад-

ба ча ны мі ма тэ ры яль ны мі цяж кас ця мі 

з на кі ра ван нем на гэ тыя мэ ты срод-

каў у па ме ры 0,3 ся рэд ня ме сяч най 

су мы акла ду ра бот ні ка. Кан крэт ныя 

па ме ры прэ мій, ад на ра зо вых вы плат 

на азда раў лен не і мат да па мо гі, а так-

са ма па ра дак і ўмо вы іх вы пла ты бу-

дуць вы зна чац ца па ла жэн ня мі, якія 

за цвяр джа юц ца кі раў ні ка мі бюд жэт-

ных ар га ні за цый.

Пры ўвя дзен ні но вай сіс тэ мы апла-

ты пра цы з 1 сту дзе ня 2020 го да не 

да пус ка ец ца зні жэн не па ме раў на лі ча-

най зар пла ты (без прэ міі) ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый, якія дзей ні-

ча лі на мо мант увя дзен ня но вых умоў 

апла ты пра цы.

ПЫ ТАН НЯЎ 
ЗА СТА ЕЦ ЦА НЯ ШМАТ
Урад Бе ла ру сі пра па нуе Су свет на му бан ку 

ўзгад ніць да рож ную кар ту рэ фор маў у ве рас ні
Пра гэ та за явіў пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Аляк сандр ТУР ЧЫН на су стрэ чы з прад стаў ні ка мі 

Су свет на га бан ка на ча ле з рэ гі я наль ным ды рэк та-

рам СБ па Бе ла ру сі, Мал до ве і Укра і не Са ту Ках ка нен, 

пе рад ае ка рэс пан дэнт Бел ТА.

«На мой по гляд, па на шай да рож най кар це па вы шэн ня 

эфек тыў нас ці на цы я наль най эка но мі кі за ста ло ся не так 

шмат роз на га лос сяў. Пра па ну ем па чы наць пра ца ваць па 

кож най ста рон цы да рож най кар ты і, ка лі агуль ныя фар му-

лёў кі і ра шэн ні зра зу ме лыя, каб усё бы ло ўзгод не на. Ёсць 

пра па но ва сёлета ў ве рас ні гэ тую пра цу за вяр шыць», — 

ад зна чыў Аляк сандр Тур чын.

У пер ша га ві цэ-прэм' е ра ад бы ло ся чар го вае аб мер ка-

ван не ўсіх ас пек таў да рож най кар ты. «У прын цы пе прак-

тыч на па ўсіх пы тан нях, мы лі чым, агуль ныя ра шэн ні зной-

дзе ныя», — ска заў ён.

«Ка лі за ста нуц ца ней кія пы тан ні, па якіх мы не зной дзем 

кам пра мі су (але, на мой по гляд, та кіх пы тан няў быць не 

па він на), мы іх па кі нем для вы ра шэн ня на са мым вы со кім 

уз роў ні», — да даў Аляк сандр Тур чын.

Са ту Ках ка нен у сваю чар гу ад зна чы ла, што ра да маг-

чы мас ці пра вес ці су стрэ чу і аб мер ка ваць ва ўра дзе пад-

рых тоў ку да ку мен та. Па вод ле яе ацэн кі, за ста ло ся не так 

шмат пы тан няў, якія б вы клі ка лі ня зго ду па між ба ка мі, але 

гэ та важ ныя мо ман ты, іх трэ ба аб мер ка ваць.

Па вы ні ках пе ра гавораў ба кі па цвер дзі лі, што ўзгад ніць 

да рож ную кар ту пла ну ец ца ў ве рас ні, а да лей шая пад рых-

тоў ка да пад пі сан ня бу дзе іс ці да кан ца го да.

Як па ве дам ля ла ся, урад кра і ны і Су свет ны банк па ча-

лі пра ца ваць над да рож най кар тай рэ фор маў у сту дзе ні 

2019 го да. Ра ней у ін тэр в'ю БелТА кі раў нік прад стаў ніц тва 

Су свет на га бан ка ў Бе ла ру сі Алекс Крэ мер тлу ма чыў, што 

пры пад рых тоў цы да ку мен та пад трым ка бан ка бу дзе ахоп лі-

ваць пяць асноў ных на прам каў: дзяр жаў ныя вы дат кі, энер-

ге тыч ная га лі на, дзяр жаў ныя прад пры ем ствы, фі нан са вы 

сек тар, сіс тэ ма са цы яль най аба ро ны і за бес пя чэн ня.

ПРЫ РАС ТА ЕМ ЖЫЛ ЛЁМ
Больш як 19 ты сяч ква тэр па бу да ва на ў кра і не 
ў І паў год дзі, трэць з яго — для ма ю чых па трэ бу
Уся го ўве дзе на ў экс плу а та цыю 1 705 ты сяч кв. м жыл ля. 

Для гра ма дзян, якія ста яць на ўлі ку на па ляп шэн не жыл лё-

вых умоў, уве дзе на ў экс плу а та цыю 635,7 тыс. кв. м, або 

37,3 % ад агуль на га аб' ёму ўве дзе на га жыл ля. З агуль на га 

аб' ёму ўве дзе на га жыл ля для гра ма дзян, якія ста яць на 

ўлі ку для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў, з вы ка ры стан нем 

дзяр жаў най пад трым кі па бу да ва на 439,1 тыс. кв. м.

У сель скіх на се ле ных пунк тах уве дзе на ў экс плу а та-

цыю 545,4 тыс. кв. м жыл ля, або 32 % ад агуль на га ўво ду 

па краіне.

Якую зар пла ту атры мае ме дык?
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя пра цягвае ра бо ту па за бес пя чэн ні пе ра хо ду га лі ны на 

но вую сіс тэ му апла ты пра цы з 1 сту дзе ня 2020 го да
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