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• Наф та пра вод Уне-

ча—По лацк поў нас цю 

ачы шча ны ад бруд най 

наф ты.

• Дні куль ту ры Уз бе кі-

ста на ў Бе ла ру сі прой дуць 

з 29 лі пе ня да 1 жніў ня ў 

Мін ску і Баб руй ску.

• Но вы мік ра ра ён пач-

нуць уз во дзіць у Пін ску ў 

кан цы го да.

• Ар хе о ла гі БДУ знай-

шлі ка ля вёс кі Яс ка ві чы 

Са лі гор ска га ра ё на больш 

за дзве ты ся чы ар тэ фак-

таў ІІ—ІV ста год дзяў н. э. 

Ся род іх упры га жэн ні кан-

ца ІІ—ІV ста год дзяў, ся рэб-

ра ны ды на рый рым ска га 

ім пе ра та ра Лу цыя Ве ра 

(166 год).

КОРАТКА

Ана толь ДА ШКО,

член Па ста ян най ка мі сіі 

па пра цы і са цы яль ных 

пы тан нях Па ла ты 

прад стаў ні коў:

«За ко на пра ект 
«Аб змя нен ні за ко наў 
па пы тан нях апла ты 
пра цы ра бот ні каў 
бюд жэт ных ар га ні за цый» 
бу дзе раз гле джа ны 
Па ла тай прад стаў ні коў 
на во сень скай се сіі. 
Да ку мент пры во дзіць 
бе ла рус кае за ка на даў ства 
ў ад па вед насць з Ука зам 
ад 18 сту дзе ня 2019 го да 
№ 27 «Аб апла це 
пра цы ра бот ні каў 
бюд жэт ных ар га ні за цый». 
У лі ку но ва ўвя дзен няў — 
ад на ра зо вая вы пла та на 
азда раў лен не ў па ме ры 
па ло вы акла ду. Да па мо гу 
мож на бу дзе атрым лі ваць 
раз на год да ад па чын ку. 
Акра мя та го, па шы ра юц ца 
паў на моц твы га лі но вых 
мі ніс тэр стваў і кі раў ні коў 
на мес цах. Дзяр жаў ным 
ор га нам і бюд жэт ным 
ар га ні за цы ям да ец ца пра ва 
са ма стой на ўста наў лі ваць 
па мер вы плат ра бот ні кам 
у за леж нас ці ад вы ні каў 
пра цы і на яў нас ці 
срод каў. Гэ та да зво ліць 
ды фе рэн цы ра ваць 
зар пла ту кож на га 
кан крэт на га ра бот ні ка».
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Клі матКлі мат

Мы не зга рым ад сон ца 
і не па то нем ад даж джу

Але так цёп ла бы вае раз на 30 га доў
Ме на ві та так ад ка за ла на чаль нік ад дзе ла вы ву чэн ня змя нен няў 

клі ма ту служ бы ме та дыч на га за бес пя чэн ня гід ра ме тэа ра ла гіч ных 

на зі ран няў, вы ву чэн ня змя нен няў клі ма ту і фон ду да ных 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 

На тал ля КЛЯ ВЕЦ на пы тан не, якіх ка та кліз маў нам ча каць у най блі-

жэй шыя га ды... У нас да стат ко ва ўме ра ны клі мат, та му ней кіх скла-

да ных сі нап тыч ных змя нен няў, звя за ных з кры тыч ны мі 

тэм пе ра ту ра мі, не ча ка ец ца, удак лад ні ла спе цы я ліст.

Да сле ду ем праб ле муДа сле ду ем праб ле му

ВЫ ЖЫ ВУЦЬ 
СА МЫЯ МОЦ НЫЯ

Як раз ві ва ец ца 
пры да рож ны сэр віс?

Да ро гі — ві зіт ная карт ка кра і ны. Пры гэ тым для та го, каб 

на ша з ва мі па езд ка бы ла пры ем най, важ ная не толь кі 

якасць да рож на га па крыц ця, але і шмат што ін шае. На-

прык лад: да лё ка да на ступ най за праў кі і ці пра цуе яна 

сён ня? Ці ад кры ты пра дук то вы ма га зін і ці ўлад ка ва ны 

ту а лет на гэ тай за праў цы? Ці ёсць там ма тэль і коль кі 

каш туе нач лег? Для та го каб на шы да ро гі ста на ві лі ся 

больш пры ваб ныя і зруч ныя для кі роў цаў і аў та ту рыс таў, 

Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый ця пер рас пра цоў-

вае ге не раль ную схе му раз віц ця пры да рож на га сэр ві су 

да 2025 го да.

«Бе ла ру сы, вы што, 
раз ву чы лі ся га та ваць?»

Ты по вы бе ла рус кі аб' ект пры да рож на га сэр ві су час цей за ўсё 

ўяў ляе са бой аў та за пра ва чную стан цыю (АЗС) з не вя лі кай кра-

май. І гэ та ме на ві та тое, ча го ча кае боль шасць аў та ту рыс таў.

Ня даў на Мінт ранс пра вёў апы тан не і вы явіў па трэ бы клі ен таў 

пры да рож на га сэр ві су. Як ака за ла ся, асноў нае па тра ба ван не — 

гэ та на яў насць аў та за праў кі (92 % апы та ных). Да лей у спі се пе-

ра ваг ідуць са ні тар ныя па слу гі, хар ча ван не (52 %), пля цоў кі для 

ад па чын ку (31 %), пар коў ка для аў то. Акра мя та го, аў та ту рыс ты 

ма юць па трэ бу ў спа да рож ных па слу гах, на прык лад на вед ван ні 

кра мы (30 %). А 4 % апы та ных ха це лі б, каб на аб'-

ек це пры да рож на га сэр ві су бы ла і гас ці ні ца. СТАР. 9

СТАР. 12

Ін дык па мя нуш цы Фе дзя, які га ду ец ца ў аг ра ся дзі бе «За па вед-

ны вост раў», што ў Глы боц кім ра ё не, вель мі сва воль ны, ці каў ны 

і лю біць «па бал ба таць» з ту рыс та мі і з гас па да ра мі — асаб лі ва з 

Юры ем СТАР ЦА ВЫМ (на фо та), які кор міць і да гля дае гэ тую да-

лі кат ную і важ ную «пер со ну». Дзя ку ю чы на ма ган ням Юрыя Ула-

дзі мі ра ві ча, на аг ра ся дзі бе ство ра на жы вёль на-пту шы ная фер ма, 

у якой воль на, утуль на і, вя до ма, сыт на ўтрым лі ва юц ца роз ныя 

па ро ды тру соў, аве чак, коз, лі с-чар на бу рак, не каль кі ві даў ка чак, 

ку рэй-ца ца рак і фа за наў. Юрый заў сё ды сам пра во дзіць эк скур-

сіі для на вед валь ні каў аг ра ся дзі бы і ў пер шую чар гу зна ё міць з 

ін ды ком Фё да рам.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
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