
22 студзеня 2019 г. РОЗГАЛАС 3

На двор'е

МА РОЗ 
І СОН ЦА

У чац вер і пят ні цу ўна чы 
аж но да мі нус 21 гра ду са

На пра ця гу ўся го пра цоў на га тыд ня 

ўплыў на на двор'е бу дзе аказ ваць 

воб ласць па вы ша на га ат мас фер на-

га ціс ку, якая сфар мі ра ва ла ся ў ха-

лод най па вет ра най ма се. Та му бу дзе 

ма роз на і пе ра важ на без апад каў, 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.

Ад нак у аў то рак ма ла ак тыў ны фран-

таль ны раз дзел пры ня се ў мно гія ра ё ны 

не вя лі кі снег. На асоб ных участ ках да рог 

за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Мак сі маль ная 

тэм пе ра ту ра па вет ра ў асноў ным скла дзе 

2—7 ма ро зу, а па поў на чы кра і ны бу дзе 

ха лад ней: там ад мі нус 8 да мі нус 13 гра-

ду саў.

І ў се ра ду ча ка ец ца без іс тот ных апад-

каў, толь кі ра ні цай і днём мес ца мі па поўд-

ні кра і ны прой дзе ка рот ка ча со вы снег. На 

асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. Уна-

чы бу дзе ад мі нус 6 да мі нус 13 гра ду саў, 

пры пра яс нен нях тэм пе ра ту ра па ні зіц ца 

да 14—18 ма ро зу. Днём ча ка ец ца ад мі-

нус 3 да мі нус 10 гра ду саў ні жэй за нуль. 

З чац вяр га ў на шу кра і ну прый дзе час 

са праўд на га арк тыч на га хо ла ду. У гэ тыя 

дні бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі 

мес ца мі па Го мель скай воб лас ці прой дзе 

ка рот ка ча со вы снег. На асоб ных участ-

ках да рог га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра ўна чы 

скла дзе 8—15 гра ду саў ні жэй ну ля, пры 

пра яс нен нях па вет ра асту дзіц ца ад мі нус 

16 да мі нус 21 гра ду са. Удзень бу дзе не 

больш чым ад мі нус 4 да мі нус 10 гра ду-

саў, а мес ца мі і 11—12 ма ро зу.

Бу дзе пе ра важ на без апад каў і ў пят-

ні цу, толь кі па паў днё вым за ха дзе кра і ны 

прой дзе ка рот ка ча со вы снег. На асоб ных 

участ ках да рог га ла лё дзі ца. Уна чы ча ка-

ец ца ад мі нус 10 да мі нус 17 гра ду саў, пры 

пра яс нен нях 18—21 ма ро зу, у паўд нё ва-

за ход ніх ра ё нах — 7—9 гра ду саў ні жэй 

за нуль. На ват днём бу дзе рыпець пад 

на га мі — ча ка ец ца 5—12 ма ро зу.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын-

ных сі ноп ты каў, у вы хад ныя дні ўмо вы на-

двор'я бу дуць вы зна чаць ат мас фер ныя 

фран ты, якія аб умо вяць ча сам доб ры снег 

і пры кмет нае па слаб лен не ма ро зу.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Асоб ныя вы пла ты бу дуць уста наў лі вац ца 

цэнт ра лі за ва на. Гэ та:

— над баў ка за стаж ра бо ты ў бюд жэт ных 

ар га ні за цы ях (да 5 га доў — 10 % ад ба за вай 

стаў кі, ад 5 да 10 га доў — 15 %, ад 10 да 

15 — 20 %, ад 15 і вы шэй — 30 %). Па ра-

дак і ўмо вы яе вы пла ты бу дзе вы зна чаць 

Мінп ра цы і са ца ба ро ны;

— прэ мія, на вы пла ту якой бу дуць на кі-

роў вац ца срод кі, пра ду гле джа ныя ў бюд-

жэ це, у па ме ры 5 % ад су мы акла даў ра-

бот ні каў;

— ад на ра зо вая вы пла та на азда раў лен-

не, як пра ві ла, пры вы ха дзе ў пра цоў ны вод-

пуск з раз лі ку 0,5 акла ду ра бот ні ка (ка лі 

ін шы па мер не ўста ноў ле ны за ка на даў чы мі 

ак та мі ці ўра дам);

— ма тэ ры яль ная да па мо га ў су вя зі з не-

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

мі, на вы пла ту якой бу дуць на кі роў вац ца 

срод кі ў па ме ры 0,3 ся рэд ня ме сяч най су мы 

акла даў ра бот ні каў. Кан крэт ныя па ме ры, 

па ра дак і ўмо вы вы пла ты мат да па мо гі, а 

так са ма прэ мій, гро шай на азда раў лен не 

бу дуць за цвяр джаць кі раў ні кі бюд жэт ных 

ар га ні за цый;

— над баў кі і да пла ты, пра ду гле джа ныя 

за ка на даў чы мі ак та мі і па ста но ва мі Саў мі на 

(на прык лад, над баў ка за ра бо ту на ўмо вах 

кант ракт най фор мы най му, да пла ты за на-

ву ко вую сту пень і зван не, за ра бо ту звыш-

уроч на, у свя ты, вы хад ныя, за ра бо ту са 

шкод ны мі (не бяс печ ны мі) умо ва мі пра цы). 

Над баў ка за ра бо ту на ўмо вах кант ракт най 

фор мы най му бу дзе ўста наў лі вац ца ў ад па-

вед нас ці з Дэ крэ там Прэ зі дэн та ад 26 лі пе ня 

1999 го да № 29, а ін шыя вы пла ты — ука за-

мі кі раў ні ка кра і ны, па ста но ва мі Саў мі на і 

Мінп ра цы і са ца ба ро ны.

Так са ма па шы рац ца пра вы кі раў ні коў 

дзяр жаў ных ор га наў і бюд жэт ных ар га ні-

за цый па вы зна чэн ні над ба вак і да плат ра-

бот ні кам.

— Яны бу дуць уста наў лі вац ца да дат ко ва 

да цэнт ра лі за ва ных вы плат з улі кам га лі-

но вай спе цы фі кі і вы ні каў пра цы ў ме жах 

срод каў, вы дат ка ва ных з бюд жэ ту на апла-

ту пра цы ра бот ні каў, а так са ма срод каў, 

атры ма ных ад ажыц цяў лен ня дзей нас ці, 

што пры но сіць да хо ды, і з ін шых кры ніц, не 

за ба ро не ных за ка на даў ствам, — ад зна ча-

юць у ве дам стве.

Пры ўвя дзен ні но вай сіс тэ мы апла ты пра-

цы не да пус ка ец ца зні жэн не за роб каў (без 

прэ міі).

Указ іс тот на ска ро ціць коль касць нар-

ма тыў ных пра ва вых ак таў, што рэ гу лю юць 

апла ту пра цы ў бюд жэт най сфе ры.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

За роб кі па но вых пра ві лах

Усё, што вы ха це лі 
спы таць 

пра жыл лё вае 
за ка на даў ства

Якія пад во хі мо гуць ча каць пры 

куп лі ква тэ ры ў рас тэр мі ноў ку? 

Ці пад ля гае па дат ка аб кла дан ню 

па до ра ная ква тэ ра? Ці мож на 

аспрэ чыць да га вор да рэ ння? Як 

па дзя ліць аса бо выя ра хун кі? Пры 

якіх умо вах мож на вы се ліць улас-

ні ка з ква тэ ры?

Гэ тыя і ін шыя пы тан ні вы змо жа це 

за даць на пра мой тэ ле фон най лі ніі гас-

цям на шай рэ дак цыі — ад ва ка там спе-

цы я лі за ва най юры дыч най кан суль-

та цыі № 3 па пра ва вым за бес пя чэн ні 

здзе лак з не ру хо мас цю Мін скай га-

рад ской ка ле гіі ад ва ка таў Свят ла не 

КАС ЦЕ ВІЧ і Сня жа не БА ХО РЫ НАЙ.

Пра мая лі нія прой дзе 23 сту дзе-

ня з 11 да 13 га дзін. Наш тэ ле фон 

8 (017) 287-18-71.

Па пя рэд нія пы тан ні мо жа це за да-

ваць сёння і заўтра з раніцы па тэ-
ле фо не 8 (017) 287-18-29 у пра цоў ны 

час. Або мо жа це да слаць пы тан ні (з 

па зна кай «Пра мая лі нія») на элект рон-

ны ад рас іnfo@zvіazda.by ці па по шце: 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, 

г. Мінск. 

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ

Цэнт раль ны ба та ніч ны сад На цыя -

наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 

за пра шае 23—26 сту дзе ня на ве даць 

пя ты фес ты валь-кон курс ля до вых 

і снеж ных скульп тур «Свет крыш та-

ляў у ба та ніч ным са дзе».

На вед валь ні кі змо гуць уба чыць і аца ніць 

май стэр ства най леп шых скульп та раў, ста-

нуць свед ка мі та го, як крыш та лі лё ду пе ра-

тва ра юц ца ў тво ры снеж на-ля до ва га мас-

тац тва, якое па тра буе ад май строў вя лі ка га 

цяр пен ня, муж нас ці і га тоў нас ці пра ца ваць 

пры лю бым на двор'і.

У ме ра пры ем стве пры муць удзел дзевяць 

ка ман даў пра фе сій ных скульп-

та раў і столькі ж сту дэнц кіх ка-

ман даў про філь ных фа куль тэ таў 

дзяр жаў ных уста ноў аду ка цыі. 

Ура чыс тае ад крыц цё пя та га фес-

ты ва лю-кон кур су ад бу дзец ца 26 

сту дзе ня ў 14.30. У гэ ты дзень ле-

дзя ныя скульп ту ры прад ста вяць 

пуб лі цы, так са ма бу дуць пад ве-

дзе ныя вы ні кі твор чых спа бор-

ніц тваў. На вед валь ні кі так са ма 

змо гуць пра га ла са ваць за ўпа-

да ба ную скульп ту ру ў на мі на цыі 

«Прыз гля дац кіх сім па тый».

Гас цей свя та ча кае га ла-кан-

цэрт з удзе лам гур та «Без бі ле та», 

за баў ляль ная вік та ры на, кон кур сы з ро зыг-

ры шам пры зоў і му зыч нае пі ра тэх ніч нае 

шоу. На тэ ры то рыі са ду пра цу юць ганд лё-

выя кроп кі, зі мо выя ат рак цы ё ны. Бо нус для 

на вед валь ні каў — па час ту нак га ра чай гар ба-

тай ад ба та ніч на га са ду — на све жым па вет-

ры гэта бу дзе асаб лі вым за да валь нен нем.

На пе ры яд пра вя дзен ня фес ты ва лю рэ-

жым пра цы ба та ніч на га са ду па доў жаць: 

у вы хад ныя дні ка сы цэнт раль на га ўва хо да 

бу дуць пра ца ваць да 18.30, экс па зі цый ная 

аран жа рэя — да 19.00, па буд нях — да 18.00 

і 18.30 ад па вед на.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Га ла-кан цэрт фес ты ва лю 

на зва лі па-да маш ня му — 

«На свя та ха та гас ця мі 

ба га та». І за кла лі ў гэ тую 

наз ву асноў ную ідэю аб 

тым, што фальк лор ная 

спад чы на пе ра да ва ла ся 

ме на ві та на свя ты, ка лі 

ў до ме збі ра лі ся гос-

ці — сва я кі, ад на вяс коў-

цы, пры ез джая рад ня. 

Так і па бу да ва лі чар го вы 

«Фальк лор без ме жаў», 

за пра сіў шы на ім прэ зу 

са ма дзей ных ар тыс таў з Поль шчы, 

Ра сіі, Укра і ны, ну і, вя до ма, зем ля-

коў. Бы ло мно га су стрэч, му зы кі, 

тан цаў, усме шак.

Са бра ла ся ка ля трох сот ча ла век. На-

прык лад, фальк лор ны ка лек тыў «Ку ран-

ты» з поль ска га Бель ска-Пад ляс ка га ўжо 

стаў улю бён цам ту тэй шай пуб лі кі, ён пры-

яз джае ў Іва на ва не пер шы раз. Вель мі 

цёп ла су стрэ лі гле да чы бран скі фальк лор-

на-эст рад ны ка лек тыў «Дзеб ра нач ка», 

а так са ма «Вер бы чань ку» з укра ін ска га 

Лю бя шо ва.

Гэ тым ра зам фэст вы зна чыў ся вя лі кім 

удзе лам мо ла дзі, бы лі ка лек ты вы з Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль-

ту ры і мас тац тваў, а так са ма Го рац кай 

сель ска гас па дар чай ака дэ міі. Па тра ды-

цыі на свя та за ві та лі твор чыя ка лек ты вы 

з роз ных аб лас цей Бе ла ру сі, ну і, вя до ма, 

іва наў цы па ка за лі най леп шае са свай го.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПАД СТРЭ ЛІЎ 
ЗУБ РА

У Дзят лаў скім ра ё не след чыя 

рас па ча лі кры мі наль ную спра ву 

па фак це не за кон на га па ля ван ня 

на зуб ра.

Па ін фар ма цыі афі цый на га прад-

стаў ні ка ўпраў лен ня След ча га ка мі-

тэ та па Гро дзен скай воб лас ці Сяр гея 

ШАР ША НЕ ВІ ЧА, па ляў ні чы, 48-га до вы 

жы хар Мін ска, зда быў чыр ва на кніж ную 

жы вё лу на сель ска гас па дар чым по лі не-

па да лёк ад вёс кі Чыр во ны Бор пры клад-

на а пя тай га дзі не ра ні цы. Муж чы на — 

кі раў нік пры ват най фір мы, яго па ляў ні чы 

стаж скла дае амаль 30 га доў. Для па ля-

ван ня ў Дзят лаў скім ра ё не вы ка рыс таў 

за рэ гіст ра ва ную зброю. Пер ша па чат ко-

ва пла на ваў зда быць але ня і афор міў 

для гэ та га да зволь ныя да ку мен ты.

Апроч жы вё лы кан фіс ка ва ныя па ляў-

ні чы ка ра бін Tіkkа M595 з пры цэ лам нач-

но га ба чан ня, не каль кі стрэ ля ных гіль-

заў і па трон. Ту ша зуб ра на кі ра ва на на 

ве тэ ры нар ную экс пер ты зу. Акра мя та го, 

пла ну ец ца пры зна чыць су до ва-ба ліс тыч-

ную экс пер ты зу на конт кан фіс ка ва ных 

ка ра бі на, па тро на і гіль заў. Дзят лаў скі 

ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та рас-

па чаў кры мі наль ную спра ву па фак це не-

за кон на га па ля ван ня, якое пры вя ло да 

пры чы нен ня шко ды ў асаб лі ва буй ным 

па ме ры. Дак лад ны яе па мер уста наў лі ва-

ец ца. След чыя пры муць пра ду гле джа ныя 

за ко нам ме ры для кам пен са цыі шкоды. 

Кан чат ко вая пра ва вая ацэн ка та му, што 

ад бы ло ся, бу дзе зроб ле на пас ля за вяр-

шэн ня рас сле да ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Фес ты ва лі КА ЛІ ХА ТА 
ГАС ЦЯ МІ БА ГА ТА

У Іва наў скім ра ё не прай шоў ХІ між рэ гі я наль ны фес ты валь 
«Фальк лор без ме жаў»

За пра шаль нік

ЛЯ ДО ВАЯ СІМ ФО НІЯ 
Ў БА ТА НІЧ НЫМ СА ДЗЕ

У НО ВЫ ГОД — 
З ГА ЛІ НО ВЫ МІ 
НАД БАЎ КА МІ

За роб кі не ка то рых ка тэ го рый ра бот ні-

каў у сфе рах аду ка цыі і ахо вы зда роўя 

па вя лі ча ны з 1 сту дзе ня. Гэ та пра ду гле-

джа на па ста но вай Са ве та Мі ніст раў ад 

19 сту дзе ня 2019 го да № 36 «Аб па вы-

шэн ні за ра бот най пла ты асоб ным ка тэ-

го ры ям ра бот ні каў».

Зга да най па ста но вай пра ду гле джа на ўста-

наў лен не га лі но вых над ба вак пе да га гіч ным 

ра бот ні кам (уклю ча ю чы асоб з лі ку пра фе-

сар ска-вы клад чыц ка га скла ду). На гэ тыя мэ-

ты бу дзе на кі роў вац ца 5 % пла на ва га фон ду 

апла ты пра цы гэ тых ра бот ні каў. Па ме ры, па-

ра дак і ўмо вы ўста наў лен ня над ба вак вы зна-

ча юц ца Мі ніс тэр ствам аду ка цыі па ўзгад нен ні 

з Мі ніс тэр ствам пра цы і са цы яль най аба ро ны і 

Мі ніс тэр ствам фі нан саў. Так са ма пра ду гле джа-

на па ве лі чэн не дзе ю чых па ме раў па вы шэн ня 

та рыф ных акла даў па моч ні каў вы ха валь ні каў 

(з 20 % да 25 %).

У сфе ры ахо вы зда роўя па вя лі ча ны па мер 

да плат ура чам-спе цы я ліс там (у тым лі ку тым, 

якія з'яў ля юц ца кі раў ні ка мі) — з 20 да 24 % 

акла ду; ме ды цын скім ра бот ні кам, якія ма юць 

ся рэд нюю спе цы яль ную ме ды цын скую аду ка-

цыю, — з 13 да 16 % акла ду; фар ма цэў тыч ным 

ра бот ні кам, якія ма юць ся рэд нюю спе цы яль-

ную фар ма цэў тыч ную аду ка цыю, уста ноў ле на 

да пла та ў па ме ры 1 % акла ду (да дат ко ва да 

ўста ноў ле на га з 1 ве рас ня 2018 го да па вы шэн ня 

та рыф ных акла даў на 40 пра цэн таў).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


