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• Кi раў нiк Ад мi нiст ра-

цыi Прэ зi дэн та Iгар Сер-

ге ен ка прад ста вiў учо ра 

ка лек ты ву Мi нiс тэр ства 

аба ро ны но ва га кi раў нi ка 

Вiк та ра Хрэ нi на i на чаль нi-

ка Ге не раль на га шта ба УС 

Аляк санд ра Валь фо вi ча.

• Бе ла русь за ня ла 5-е 

мес ца ў рэй тын гу кра ін з 

тан ным ін тэр нэ там.

• Тэх на пар кі пла ну юць 

ства рыць яшчэ ў пя ці га-

ра дах Бе ла ру сі: Ба ра на-

ві чах, Ба ры са ве, Баб руй-

ску, Ор шы і Ма ла дзеч не.

• На во зе ры Асвей скім 

за ба ро не на пла ваць на 

лод ках да 1 са ка ві ка. Ра-

шэн не пры ня та ў су вя зі з 

дву ма тра гіч ны мі вы пад-

ка мі, у вы ні ку якіх за гі ну лі 

ча ты ры ча ла ве кі.

• У Бе ла ру сі пла ну юць 

ад мо віц ца ад плас ты ка-

вай та ры для на по яў аб' ё-

мам больш за 1 л.

• Аб' яў ле ны кон курс ар-

хі тэк тур на-ды зай нер скіх 

пра ек таў па аб наў лен ні 

Брэсц ка га драм тэ ат ра.

•  Под пі сы «в.а.» 

і «час.в.а.» знік нуць з да-

ку мен таў.

КОРАТКА

Вік тар ЛІС КО ВІЧ, 

стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі па аду ка цыі, 

на ву цы, куль ту ры 

і са цы яль ным раз віц ці 

Са ве та Рэс пуб лі кі:

«У ра бо це з адзі но кі мі, 
па жы лы мі людзь мі 
па ві нен дзей ні чаць 
вы яў ляль ны прын цып. 
Не трэ ба ча каць, 
каб ча ла век ішоў 
з праб ле ма мі 
па ін стан цы ях. 
Трэ ба прый сці да 
яго і пра па на ваць 
са цы яль ныя па слу гі, 
якія яму не аб ход ныя. 
Та ды лю дзі бу дуць 
ве рыць у нас і ра зу мець, 
што ка лі тра піш 
у ня прос тую жыц цё вую 
сі ту а цыю, ёсць 
са цы яль ная аба ро на».

ЦЫТАТА ДНЯ ЯК НА РА ДЖА ЕЦ ЦА КНІ ГА
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Па па лі чкахПа па лі чках

НО ВАЕ Ў ПРА ФЕ СІЙ НЫМ 
ПЕН СІЙ НЫМ СТРА ХА ВАН НІ

Зме ны мо гуць за кра нуць 
ка ля 350 ты сяч ча ла век

Па ды хо ды да на лі чэн ня пен сій не ка то рым ка тэ го ры ям ра бот-

ні каў зме не ныя. На мі ну лым тыд ні Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

пі саў Указ № 15 «Аб змя нен ні ўка заў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь», які рэ гу люе да тэр мі но вае пен сій нае за бес пя чэн не 

ра бот ні каў з асаб лі вы мі ўмо ва мі пра цы і за ня тых асоб ны мі ві-

да мі пра фе сій най дзей нас ці.

Згод на з да дзе ным ука зам тым, хто вы пра ца ваў на 1 сту дзе ня 

2009 го да не менш за па ло ву не аб ход на га льгот на га ста жу ў асаб лі вых 

умо вах пра цы, да ец ца пра ва на пры зна чэн не да тэр мі но вай іль гот най 

пен сіі ў агуль най пен сій най сіс тэ ме ўза мен да тэр мі но вай пра фе сій най 

пен сіі ў сіс тэ ме пра фе сій на га пен сій на га стра ха ван ня.

Ча му за па тра ба ва лі ся зме ны?
Да 2009 го да да тэр мі но вая пен сія вы плач ва ла ся з агуль най пен сій-

най сіс тэ мы. Пры гэ тым лю дзі ме лі маг чы масць пра цяг ваць пра ца ваць 

на ра ней шых ра бо чых мес цах. З 1 сту дзе ня 2009 го да ў на шай кра і не 

бы ла ўве дзе на сіс тэ ма пра фе сій на га пен сій на га стра ха ван ня ра бот-

ні каў з асаб лі вы мі ўмо ва мі пра цы. Срод кі для вы пла ты та кіх пен сій, 

атры ма ныя ў вы ні ку спе цы яль ных уз но саў ра бо та даў цаў, ста лі на за па-

швац ца на ра хун ку кож на га ра бот ні ка, а пры вы ха дзе на пра фе сій ную 

пен сію ча ла век па ві нен быў па кі нуць сваё ра бо чае мес ца.

Пры гэ тым быў уста ноў ле ны пе ра ход ны пе ры яд. Тыя, хто ад пра-

ца ваў пас ля 1 сту дзе ня 2009 го да менш за 10 га доў і пры гэ тым мае 

не аб ход ны стаж, атрым лі ва юць да тэр мі но вую пен сію па ра ней шых 

пра ві лах. А тыя, хто пас ля 2009 го да пра ца ваў у асаб лі вых умо вах 

звыш 10 га доў, пры на яў нас ці не аб ход на га ста жу маг лі раз-

ліч ваць толь кі на пен сію, раз лі ча ную па но вых пра ві лах.

Куз ня чэм пі ё наўКуз ня чэм пі ё наў

На ка нюш ню 
пяць ра зоў на ты дзень

Як жы ве адзі ная шко ла кон на га спор ту 
ў Мін скай воб лас ці

Сё ле та дзі ця ча-юна чай спар тыў най шко ле праф са юзаў кон на га 

спор ту імя Дзя менць е ва споў ні ла ся 35 га доў. Уста но ва ўні каль-

ная ўжо хо ць бы тым, што гэ та адзі ная спар тыў ная шко ла па 

кон ным спор це ў Мін скай воб лас ці, якая раз мяс ці ла ся ў вёс-

цы За зер'е Пу ха віц ка га ра ё на. За ня доў гую гіс то рыю ў сце нах 

ДЮСШ вы рас ла 124 май стры спор ту і пры бліз на столь кі ж кан-

ды да таў у май стры спор ту. Сён ня тут трэ ні ру ец ца 62 дзі ця ці не 

толь кі з За зер'я, але і з на ва коль ных вё сак. Многія 

пры яз джаюць і з Мін ска.
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З па лі гра фіс та мі ста ліч на га прад пры ем ства «Транс тэкс» я па зна ё міў ся вы пад ко ва. Спра ва ў тым, што тут дру ку ец ца фо та аль бом пад наз вай 
«Пад не бам Бе ла ру сі», які прысвечаны Году малой радзімы, аў та рам яко га з'яў ля ю ся я. Дзя ку ю чы су мес най ра бо це над вы дан нем мне 
па шчас ці ла па на зі раць, як пра цу юць пас ля доў ні кі сла ву та га Ска ры ны — су час ныя дру ка ры-кніж ні кі. А за ад но і па зна ё міц ца з не ка то ры мі з іх.
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Пе ра плёт чы ца На дзея БРУЙ за ра бо тай.


