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ДРУЦКІЯ-ЛЮБЯЦКІЯ: 
ТРАГЕДЫЯ РОДУ

ХТО СПЯВАЕ 
ПЕСНЮ 
ГОДА?

13

• Мін ская між на род ная 

кніж ная вы стаў ка-кір маш 

прой дзе 5—9 лю та га.

• Стар шы ня Мі набл вы-

кан ка ма Аляк сандр Тур-

чын да ру чыў стар шы ням 

рай вы кан ка маў ста ліч на га 

рэ гі ё на на пра ця гу го да да-

вес ці да ся рэд не аб лас но га 

ўзроў ню па ад ной праб лем-

най гас па дар цы ў ра ё не.

• Ла гойск і Сі лі чы ўвай-

шлі ў топ-10 най леп шых 

гар на лыж ных ку рор таў 

СНД.

• Гру за пе ра воз кі па між 

Бе ла рус сю і Мал до вай са 

сту дзе ня ажыц цяў ля юц ца 

без да зво лаў.

КОРАТКА

Ана толь ША ГУН, на чаль нік 

упраў лен ня па ка ар ды на цыі 

дзей нас ці ў сфе ры 

абы хо джан ня з дру гас ны мі 

ма тэ ры яль ны мі рэ сур са мі 

ГУ «Апе ра тар дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў»:

«Дэ па зіт на-за клад ная 
сіс тэ ма да зво ліць 
па вя лі чыць аб' ём та ры, 
якая збі ра ец ца ў Бе ла ру сі, 
як мі ні мум у 2 ра зы. 
Мы пла ну ем, што яна 
дасць не менш за 80 % 
зва ро ту. Хоць, на прык лад, 
во пыт Літ вы, дзе 
ў 2016 го дзе сіс тэ ма бы ла 
ўка ра нё ная, па ка заў па 
мі ну лым го дзе ўзро вень 
вяр тан ня ўпа коў кі 
92—93 %. У цэ лым 
гэ тая сіс тэ ма бу дзе 
ўяў ляць са бой неш та 
па доб нае да та го, што 
бы ло ў Са вец кім Са ю зе, 
ка лі збі ра лі шкля ную 
шмат аба рот ную та ру: 
ча ла век, куп ля ю чы на пой, 
па кі дае за клад; вяр та ю чы 
бу тэль ку, ён вяр тае гэ ты 
за клад. Та кім чы нам, 
за клад на кошт та ва ру не 
ўплы вае, ча ла век ні чо га не 
губ ляе. Але гэ тая сіс тэ ма 
сты му люе не вы кі нуць 
бу тэль ку, а здаць у мес цах 
про да жу і та кім чы нам 
па вя лі чыць уз ро вень 
вы ка ры стан ня гэ тай 
та ры».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 7СТАР. 7

ФОР МУ ЛА ПОС ПЕ ХУ

Па па лі чкахПа па лі чках

Мінп ра цы — 
пра зар пла ты 
бюд жэт ні каў

Спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны ў ан лайн-рэ жы ме 

ад ка за лі на не ка то рыя пы тан ні, 
звя за ныя са змя нен нем умоў апла ты пра цы ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый з 1 сту дзе ня 2020 го да
— Ці ўклю ча юц ца ў стаж пра цы ў бюд жэт най ар га ні-

за цыі з 1 сту дзе ня 2020 го да на ступ ныя пе ры я ды: ва-

ен ная служ ба па пры зы ве; ва ен ная служ ба па кант рак-

це; пе ры яд ву чо бы ў ва ен ных на ву чаль ных уста но вах 

Бе ла ру сі; ра бо та (служ ба) у Дэ парт амен це ахо вы МУС Бе ла ру сі; 

ра бо та (служ ба) у ДАІ УУС Бе ла ру сі?

Іры на Шэ лег, 

кан суль тант упраў лен ня апла ты пра цы ў бюд жэт най сфе ры:

— З 1 сту дзе ня 2020 го да па ра дак вы пла ты над баў кі за стаж пра цы 

ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях вы зна ча ны пунк та мі 4-12 Ін струк цыі аб па-

ме рах і па рад ку ажыц цяў лен ня сты му лю ю чых (акра мя прэ мій) і кам пен-

са валь ных вы плат, пра ду гле джа ных за ка на даў чы мі ак та мі і па ста но ва мі 

Саў мі на (Ін струк цыя за цвер джа на па ста но вай Мінп ра цы і са ца ба ро ны 

ад 3 кра са ві ка 2019 го да № 13). У ёй пра ду гле джа на, што ў стаж пра-

цы ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях за ліч ва юц ца пе ры я ды ва ен най служ бы 

(служ бы) ва Уз бро е ных Сі лах, ін шых вой сках, во ін скіх фар-

мі ра ван нях і ва е ні за ва ных ар га ні за цы ях Бе ла ру сі.



Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ЖЫ РОЎ КА ТАН НЕЕ, 
ЖЫЛ ЛЁ — ДА РА ЖЭЕ
Як знай сці за ла тую ся рэ дзі ну 
па між кам фор там і эка но мі яй

Энер га эфек тыў ная ма дэр ні за цыя шмат ква тэр ных да моў па-

ляп шае іх мік ра клі мат, спры яе боль шай эка ла гіч нас ці ася род-

дзя праз ска ра чэн не пар ні ко вых вы кі даў у ат мас фе ру і — са мае 

га лоў нае для жы ха роў — да па ма гае эка но міць ка му наль ныя 

пла ця жы ў да лей шым, за пэў ні ва юць ка му наль ні кі. Ад нак улас-

ні кі па куль дба юць больш пра па вы шэн не кам фор ту, а ні як не 

пра эка но мію, та му на ву цы да маў лен ня і ра зу мен ня 

ўсім нам яшчэ да вя дзец ца ву чыц ца. СТАР. 4СТАР. 4
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На XVІ Між на род най Жаў ты каў скай алім пі я дзе ў Ал ма ты, якая пра во дзіц ца ў па чат ку го да ў го нар вя до ма га ка зах стан ска га ака дэ мі ка, 

ву чо на га-ма тэ ма ты ка Арым бе ка Жа ў ты ка ва для юных ма тэ ма ты каў і фі зі каў, ві цеб скія школь ні кі за ва я ва лі сем ме да лёў. Кан ку рэн цыя 

бы ла сур' ёз ная — у спа бор ніц тве ўзя лі ўдзел 622 стар ша клас ні кі ў скла дзе 84 ка ман даў з 20 кра ін. Тым не менш ві цяб ля не па вез лі з 

са бой «зо ла та», «се раб ро» і пяць «брон заў». Кан стан цін СЯ ГОД НІК стаў ула даль ні кам «се раб ра» шмат у чым дзя ку ю чы свай му вы-

клад чы ку ма тэ ма ты кі Мі ха і лу ВОЛ КА ВУ.
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