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Ін цы дэнт з са ма лё та мі Расійскай Федэрацыі 
і Паўд нё вай Ка рэі над Япон скім мо рам

Аб' яд на ны Ка мі-

тэт на чаль ні каў шта-

боў Паўд нё вай Ка рэі 

за явіў аб па ру шэн ні 

Ра сі яй па вет ра най 

пра сто ры кра і ны. 

Пра гэ та па ве дам ляе 

агенц тва «Ён хап».

Па іх звест ках, са-

ма лёт Па вет ра на-кас міч ных сіл Ра сіі два ра зы па тры 

хві лі ны зна хо дзіў ся ў па вет ра най пра сто ры Паўд нё-

вай Ка рэі над Япон скім мо рам у аў то рак, 23 лі пе ня.

Ад зна ча ец ца, што паўд нё ва к арэй скія зні шчаль ні-

кі бы лі пад ня тыя па тры во зе і зра бі лі па пе рад жаль-

ныя стрэ лы. Ча со вы па ве ра ны ў спра вах Расійскай 

Федэрацыі ў Паўд нё вай Ка рэі Мак сім Вол каў быў 

вы клі ка ны ў МЗС рэс пуб лі кі, дзе яму бы ла ўру ча на 

но та пра тэс ту ў су вя зі з ін цы дэн там у па вет ры над 

Япон скім мо рам.

У Мі на ба ро ны РФ за яві лі, што два стра тэ гіч ныя 

бам бар дзі роў шчы кі Ту-95МС, якія вы кон ва лі пла на-

вы па лёт, не па ру ша лі ме жы ін шых дзяр жаў. Пры 

гэ тым у ва ен ным ве дам стве па цвер дзі лі, што паўд-

нё ва к арэй скія зні шчаль ні кі пе ра ся ка лі курс ра сій скіх 

ра ке та нос цаў, ства ра ю чы па гро зу іх бяс пе цы, і не 

вы хо дзі лі на су вязь. Дзе ян ні паўд нё ва к арэй скіх пі ло-

таў ра сій скія ва ен ныя на зва лі не пра фе сій ны мі.

Ка бул за па тра ба ваў ад Ва шынг то на 
рас тлу ма чыць сло вы Трам па 
пра вай ну ў Аф га ні ста не

Ула ды Аф га ні ста на ў аў то рак за клі ка лі прэ зі дэн та 

ЗША До наль да Трам па рас тлу ма чыць яго вы каз ван-

не аб здоль нас ці ЗША вый граць вай ну ў Аф га ні ста не 

ўся го за не каль кі дзён. Пра гэ та па ве да міў тэ ле ка-

нал Tolo News са спа сыл кай на за яву ад мі ніст ра цыі 

прэ зі дэн та.

«Аф ган скі на род не да зва ляў і не да зво ліць якой-

не будзь за меж най дзяр жа ве вы ра шаць свой лёс. 

Мы пад трым лі ва ем вы сіл кі ЗША па ўста наў лен ні 

мі ру ў Аф га ні ста не, але лёс кра і ны не мо жа быць 

вы зна ча ны на су стрэ чы за меж ных лі да раў у ад сут-

насць аф ган ска га кі раў ніц тва», — пад крэс лі ва ец ца 

ў за яве. У да ку мен це ад зна ча ец ца, што ўла ды Аф-

га ні ста на ча ка юць ад Ва шынг то на тлу ма чэн няў па 

дып ла ма тыч ных ка на лах ад нос на па зі цыі Трам па.

У па ня дзе лак До нальд Трамп су стрэў ся ў Бе лым 

до ме з прэм' ер-мі ніст рам Па кі ста на Ім ра нам Ха нам. 

На су стрэ чы прэ зі дэнт ЗША за явіў, што Ва шынг тон 

мог бы пе ра маг чы ў вай не ў Аф га ні ста не на пра ця гу 

не каль кіх дзён, ад нак не хо ча «за бі ваць 10 міль ёнаў 

ча ла век».

Ель цын спра ба ваў пра даць Ка рэ лію?!
Ра сій скае кі раў ніц тва ні ко лі не ста ві ла пы тан-

не аб про да жы Рэс пуб лі кі Ка рэ лія Фін лян дыі. Пра 

гэ та вы дан ню РБК за явіў бы лы дзяр жаў ны сак ра-

тар пры прэ зі дэн це Ра сіі Ба ры се Ель цы не Ге надзь 

Бур бу ліс.

«Ні ко лі та ко га быць не маг ло», — ска заў ён.

Пра тое, што ў Крам лі ў 1991 го дзе аб мяр коў ва ла-

ся маг чы масць ад па вед най здзел кі і на ват яе мер ка-

ва ная су ма ў па ме ры 15 міль яр даў до ла раў, 21 лі пе ня 

па ве да мі ла фін ская га зе та Helsіngіn Sanomat са спа-

сыл кай на та га час на га на мес ні ка мі ніст ра за меж ных 

спраў Ра сіі Анд рэя Фё да ра ва. Той за явіў, што па лі-

тыч нае кі раў ніц тва Ра сіі пра ца ва ла над гэ тай тэ май 

«за за чы не ны мі дзвя ры ма». Ідэя про да жу Ка рэ ліі 

паў ста ла ад не да хо пу срод каў у ра сій скай каз не, 

ад нак ужо ў 1994 го дзе гэ тае пы тан не бы ло за кры та 

кан чат ко ва, сцвяр джае дып ла мат.

Ген ды рэк тар Ра сій ска га са ве та па між на род ных 

спра вах Анд рэй Кар ту ноў у гу тар цы з РБК ад зна чыў 

«кры ху эпа таж ны» ха рак тар за явы Фё да ра ва і да-

даў, што тэ ма про да жу Ка рэ ліі маг ла аб мяр коў вац-

ца ў МЗС толь кі ў ра бо чым рэ жы ме, але ні пра які 

про даж га вор кі не бы ло. «І афі цый на гэ тае пы тан не 

ні як не ста ві ла ся», — пад крэс ліў ён.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Прэ зі дэнт пад пі саў за кон «Аб змя нен ні за ко-

наў», якім уно сяц ца змя нен ні ў Пра цоў ны ко-

дэкс. Пры няц це за ко на на кі ра ва на на ства рэн не 

ўмоў для эфек тыў най і гіб кай за ня тас ці гра ма-

дзян і па шы рэн не са цы яль на-пра цоў ных га ран-

тый ра бот ні каў.

Да ку мен там пра ду гле джа на рэ гу ля ван не па рад ку 

ча со ва га пе ра во ду са зго ды ра бот ні ка на ін шую ра-

бо ту, у тым лі ку да ін ша га най маль ні ка.

Па мер вы хад ной да па мо гі па вя лі ча ны да ад ной 

ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты, ка лі зваль нен не 

ра бот ні ка ад бы ло ся з пры чы ны ўста наў лен ня ня поў-

нага ра бо ча га ча су (менш за па ла ві ну нор мы).

Уста ноў ле ны ме сяч ны тэр мін па пя рэ джан ня ра бот-

ні ка аб змя нен ні іс тот ных умоў пра цы. Да дзе на маг чы-

масць пра ца ваць па су мя шчаль ніц тве поў ны ра бо чы 

дзень або зме ну ў пе ры яд пра цоў на га вод пус ку.

На ва цы яй за ко на з'яў ля ец ца ўклю чэн не ў Пра цоў ны 

ко дэкс но вай гла вы, якая рэ гу люе ад но сі ны ра бот ні ка 

і най маль ні ка пры вы ка нан ні дыс тан цый най ра бо ты. 

Пры мя нен не гэ тай фор мы пра цоў ных ад но сін ста ла 

маг чы мае дзя ку ю чы раз віц цю ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій. Дыс тан цый ная ра бо та зруч ная для абод вух 

ба коў пра цоў ных ад но сін. Най маль ні ку не трэ ба аб-

ста лёў ваць ра бо чае мес ца, а су пра цоў нік мо жа вы кон-

ваць ра бо ту ў лю бым мес цы, дзе яму зруч на.

За ма цоў ва юц ца да дат ко выя са цы яль на-пра цоў ныя 

га ран тыі. Гэ та, на прык лад, да ван не та там па іх жа дан ні 

вод пус ку (да 14 ка лян дар ных дзён) пры на ра джэн ні ў 

сям'і дзі ця ці. У мэ тах за бес пя чэн ня пра цоў ных пра воў 

ра бот ні каў за кон пра ду гледж вае, што па па гад нен ні 

ба коў пя ці га до вы кант ракт з ра бот ні кам, які не да пус-

кае па ру шэн няў дыс цып лі ны, бу дзе пра даў жац ца да 

за кан чэн ня мак сі маль на га тэр мі ну яго дзе ян ня. А но-

вы кант ракт з та кім ра бот ні кам бу дзе за клю чац ца на 

тэр мін, не мен шы за тры га ды. На мен шыя тэр мі ны 

кант рак ты бу дуць пра даў жац ца і за клю чац ца но выя 

толь кі з пісь мо вай зго ды ра бот ні ка.

Акра мя та го, у Пра цоў ным ко дэк се за ма ца ва ны 

нор мы, якія пра ду гледж ва юць, што ма тэ ры яль ная ад-

каз насць бу дзе на ды хо дзіць ад ноль ка ва і для тых, 

хто пра цуе па кант рак це, і для тых, хто па пра цоў ным 

да га во ры, толь кі за на ўмыс нае пры чы нен не ма ё мас-

най шко ды.

За кон ус ту піць у сі лу праз шэсць ме ся цаў пас ля яго 

афі цый на га апуб лі ка ван ня.

Трэ ба ве даць

Эк за ме ны но ва га 
на ву чаль на га года

Да ве да ма Вы хад ная да па мо га — 
ся рэд ня ме сяч ны за ро бак

У Пра цоў ным ко дэк се 
па шы ра ныя са цы яль на-пра цоў ныя га ран тыі ра бот ні каў

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі-

саў за кон «Аб змя нен ні Кры-

мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь».

У мэ тах удас ка на лен ня кры мі-

наль на га за ка на даў ства з улі кам 

прак ты кі яго пры мя нен ня, за бес-

пя чэн ня стро гай ад па вед нас ці 

сту пе ні ця жа ру асоб ных дзе ян няў і 

мер ад каз нас ці, якія пры мя ня юц ца 

за іх, за ко нам пра ду гледж ва ец ца 

ска ра чэн не ніж няй мя жы па ка ран-

ня за не за кон ны аба рот нар ко ты-

каў (ар ты кул 328 Кры мі наль на га 

ко дэк са).

Пры гэ тым тэр мін па збаў лен ня 

во лі па ч. 2 гэ та га ар ты ку ла ўста-

наў лі ва ец ца ад 3 да 8 га доў, а па 

ч. 3 — ад 6 да 15 га доў (да пры няц-

ця за ко на — ад па вед на ад 5 да 8 

і ад 8 да 15 га доў).

Ка рэк ці роў ка Кры мі наль на га ко-

дэк са дасць маг чы масць су дам у 

кож ным кан крэт ным вы пад ку больш 

вы ба рач на па ды хо дзіць да на зна-

чэн ня па ка ран няў за зла чын ствы, 

звя за ныя з аба ро там нар ко ты каў, з 

улі кам усіх аб ста він іх учы нен ня.

Так са ма за ко нам у рам ках про-

ці дзе ян ня асоб ным ві дам па гроз 

гра мад скай бяс пе цы, ак ту аль ным 

на су час ным эта пе, пра ду гле джа-

на ўста наў лен не кры мі наль най 

ад каз нас ці за на ўмыс ныя дзе ян ні 

па рэ абі лі та цыі на цыз му на раў не з 

рас паль ван нем ра са вай або ін шай 

са цы яль най ва ро жас ці.

Уво дзіц ца кры мі наль ная ад-

каз насць за схі лен не спарт сме на 

да вы ка ры стан ня до пін гу, а так-

са ма за вы ка ры стан не ў ад но-

сі нах да спарт сме на без яго ве-

да ма за ба ро не ных рэ чы ваў або 

ме та даў.

Па вод ле Бел ТА.

За схі лен не да до пін гу па ка ра юць
У Бе ла ру сі змя ня ец ца Кры мі наль ны ко дэкс

Па ста но вай Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі ўста ноў ле ны фор-

мы пра вя дзен ня вы пуск ных 

эк за ме наў у 2019/2020 на ву-

чаль ным го дзе і пе ра лік ву-

чэб ных прад ме таў, па якіх 

яны бу дуць пра во дзіц ца. Та-

кая ін фар ма цыя раз ме шча-

на на сай це На цы я наль на га 

пра ва во га ін тэр нэт-пар та ла, 

па ве дам ляе Бел ТА.

Та кім чы нам, дзе вя ці клас ні кі 

бу дуць зда ваць тры пісь мо выя 

эк за ме ны: бе ла рус кую і рус кую 

мо вы, а так са ма ма тэ ма ты ку. 

Для на ву чэн цаў кла саў, у якіх 

на ву чан не і вы ха ван не на дру-

гой сту пе ні агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі вя ло ся на мо ве на цы я-

наль най мен шас ці — поль скай ці 

лі тоў скай, ра зам з гэ ты мі прад-

ме та мі аба вяз ко вай за цвер джа-

на поль ская ці лі тоў ская мо ва ў 

пісь мо вай фор ме.

У ка ле джах мас тац тваў, ся-

рэд ніх шко лах-ка ле джах мас тац-

тваў і гім на зі ях-ка ле джах мас-

тац тваў дзе вя ці клас ні кі ра зам з 

асноў ны мі бу дуць зда ваць адзін 

з ву чэб ных прад ме таў на вы бар. 

Эк за мен бу дзе пра во дзіц ца ў 

прак тыч най фор ме.

Адзі нац ца ці клас ні кі ў но вым 

на ву чаль ным го дзе бу дуць пісь-

мо ва зда ваць ма тэ ма ты ку, бе ла-

рус кую мо ву або рус кую мо ву на 

вы бар. Вус ны мі бу дуць эк за ме ны 

па за меж най мо ве і гіс то рыі Бе-

ла ру сі. Вуч ні з кла саў на цы я наль-

ных мен шас цяў зда юць так са ма 

пісь мо вы эк за мен па поль скай 

або лі тоў скай мо ве. Адзі нац ца ці-

клас ні кі ся рэд ніх школ-ка ле джаў 

мас тац тваў, гім на зій-ка ле джаў 

мас тац тваў тры ма юць да дат ко-

вы прак тыч ны вы пуск ны эк за мен 

па вы ба ры, на кі ра ва ны на раз-

віц цё іх твор чых здоль нас цяў.

Ведай нашых!

У ЕЎ РО ПЕ — 
ПЕР ШЫ!

Бе ла рус Аляк сей Жар на сек за ва я ваў за ла ты ме даль на чэм-

пі я на це Еў ро пы па вод ных лы жах за ка та рам, які прай шоў у 

Іс па ніі.

Наш ат лет, шмат ра зо вы чэм пі ён і рэ кард смен све ту, па цвер дзіў 

свой клас у фі гур ным ка тан ні, атры маў шы 11 620 ба лаў. На дру гім 

рад ку пад агуль ня ю ча га пра та ко ла раз мяс ціў ся П'ер Ба лон з Фран-

цыі, а трэ цяе мес ца за няў яго су ай чын нік Луі Дзюп лан-Фры бург. 

У ак ты ве бе ла рус кай ка ман ды на тур ні ры і се раб ро ў скач ках з 

трамп лі на Ган ны Страль цо вай, якая па ка за ла вынік 52,8 м. У су ме 

мна га бор'я (фі гур нае ка тан не, ска чок з трамп лі на і сла лам) Ган на 

Страль цо ва за ня ла дру гое мес ца, трэ цяе — у яшчэ ад ной бе ла рус кі 

Аляк санд ры Да ні шэў скай.

У агуль на ка манд ным за лі ку чэм пі я на ту збор ная Бе ла ру сі за ня ла 

дру гое мес ца. Пер шае — у фран цуз скіх вад на лыж ні каў.

Зда рэн ні

Не ча ка ная зна ход ка
З-за яе ў Дра гі чы не эва куява лі 50 ча ла век

Як па ве дам ля ец ца на 

афі цый ным сай це УУС 

Брэсц ка га абл вы кан ка-

ма, ін цы дэнт ад быў ся ў 

аў то рак ра ні цай у цэнт ры 

го ра да. 

У 10.02 у дзя жур ную част ку 

РА УС па сту пі ла па ве дам лен не 

ад ра бот ні каў бу даў ні чай ар га-

ні за цыі аб тым, што на два ро вай тэ ры то рыі до ма № 151 па ву лі цы 

Ле ні на пад час зем ля ных ра бот зной дзе на мі на мёт ная мі на ка ліб ру 

52 мм, як мяр ку ец ца, ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны.

На мес ца зда рэн ня не ад клад на вы еха лі служ бы эк стра нна га рэ ага-

ван ня. Па тэн цый на не бяс печ нае мес ца бы ло ачэп ле на. З блі жэй шых 

бу дын каў эва куя ва лі 50 ча ла век, быў вы стаў ле ны пост з су пра цоў ні каў 

мі лі цыі. З Брэс та пры бы ла гру па раз мі ні ра ван ня. Як вы свет лі ла ся, 

сна рад не меў у са бе за ра да і ўжо не ўяў ляў не бяс пе кі. Мяр ку ец ца, 

што мі ну за вез лі на два ро вую тэ ры то рыю ра зам з пяс ком.


