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Аб гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка за явiў на су-
стрэ чы з на мес нi кам стар шы нi Са ве та Мi нiст-
раў, мi нiст рам раз вiц ця i фi нан саў Поль шчы 
Ма тэ ву шам Ма ра вец кiм, па ве да мiў ка рэс пан-
дэнт БЕЛ ТА.

Кi раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што Бе ла русь i Поль-
шча ма юць пэў ны ўзро вень та ва ра аба ро ту. «У эка-
но мi цы мы не стра цi лi, як у па лi ты цы, кан так ты. Тым 
не менш план ку гэ ту трэ ба пад нi маць вель мi вы со ка. 
Та му што, ка лi мы раз лiч ва ем на больш цес ныя ад -
но сi ны з на шай блi жэй шай су сед кай, нам, зра зу ме ла, 
трэ ба ства раць фун да мент гэ тых ад но сiн. I гэ тым 
фун да мен там мо жа быць толь кi эка но мi ка», — за явiў 
Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што бе ла рус кi 
бок за цi каў ле ны ў ства рэн нi су мес ных прад пры-
ем стваў з Поль шчай i га то вы ака заць не аб ход ную 
пад трым ку.

Ра зам з тым ён звяр нуў ува гу, што ў эка на мiч-
ным су пра цоў нiц тве ёсць i не ка то рыя за сму чаль ныя 
фак ты. «Ду маю, што ў хо дзе па ся джэн ня су мес най 
ка мi сii вы змо жа це раз гле дзець iх i на ме цiць шля хi, 
як iх нi ве лi ра ваць, як зблi зiць на шы па зi цыi, — ска-
заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ка лi мы ў не чым не 
ма ем ра цыі, мы ха це лi б, каб i Поль шча, i ЕС у цэ лым 
прад ста вi лi пэў ныя жа ле за бе тон ныя фак ты, су праць 
якiх цяж ка бу дзе вы сту пiць. Я маю на ўва зе ан ты-
дэм пiн га вы раз бор i гэ так да лей».

«Вам як пра фе сi я на лу ня ма сэн су тлу ма чыць роз-
ныя пi кi роў кi з двух ба коў у сфе ры мыт ных пра цэ дур, 
уза ем на га ганд лю. У кож най дзяр жа вы заў сё ды на лю-
быя санк цыi зной дзец ца ме ра ў ад каз. Упэў не ны, што 
нам гэ та не трэ ба», — ад зна чыў бе ла рус кi лi дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што ў гэ тай 
сi ту а цыi цер пiць i эка но мi ка Поль шчы, асаб лi ва з 
пры чы ны эм бар га з бо ку Ра сii i эка на мiч ных цяж-
кас цей у су сед нiх кра i нах, перш за ўсё ва Укра i не. 
«Та му нам ага ро джу бу да ваць з но вых ней кiх пе-
ра шкод у сфе ры эка но мi кi не трэ ба. Мы га то вы да 
та го, каб нар маль на раз вi ва лi ся на шы ад но сi ны з 
вель мi блiз кай для нас кра i най», — пад крэс лiў кi-
раў нiк дзяр жа вы.

«Ка лi га ва рыць аб ця пе раш нiм эта пе на ша га 
су пра цоў нiц тва, на ме цi ла ся пэў ная тэн дэн цыя да 
ўста наў лен ня больш цес ных ад но сiн па мiж на шы мi 

кра i на мi. Ду маю, гэ та бу дзе не столь кi за ле жаць ад 
Бе ла ру сi, коль кi ад па зi цыi ва шай кра i ны. Вы ба чы це 
на ша iмк нен не на ла дзiць доб рыя ад но сi ны не толь-
кi з усi мi су се дзя мi, але i з За ход няй Еў ро пай, ЕС у 
цэ лым», — за явiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу Ма тэ вуш Ма ра вец кi зга дзiў ся, што 
ганд лё ва-эка на мiч нае су пра цоў нiц тва з'яў ля ец ца 
доб рай ба зай для раз вiц ця ўза е ма дзе ян ня ў iн шых 
га лi нах. «Поль шча з'яў ля ец ца па гра нiч най кра i най у 
ЕС для вы ха ду на ўсход, а Бе ла русь з'яў ля ец ца па-
гра нiч най кра i най для вы ха ду кра iн ЕА ЭС на за хад. 
Гэ ты ню анс мы мо жам так са ма су мес на вы ка рыс-
тоў ваць, у тым лi ку ў рам ках раз вiц ця Шаў ко ва га 
шля ху», — ад зна чыў поль скi вi цэ-прэм' ер.

Ён вы ка заў га тоў насць аб мер ка ваць праб лем ныя 
пы тан нi ў раз вiц цi эка на мiч на га су пра цоў нiц тва i 
знай сцi не аб ход ныя ра шэн нi. «Ужо сён ня да су стрэ-
чы з ва мi мы га ва ры лi аб бе ла рус кiх трак та рах i па-
стаў ках бе ла рус ка га цэ мен ту ў Поль шчу», — ска заў 
Ма тэ вуш Ма ра вец кi.

«Мы без умоў на хо чам, каб су пра цоў нiц тва да ва-
ла ка рысць абод вум ба кам. Нам доб ра вя до мы цяж -
кас цi транс фар ма цыi. Мы са мi праз гэ та прай шлi. 
I доб ра ра зу ме ем, якi шлях вам не аб ход на прай сцi, 
i што для гэ та га трэ ба зра бiць», — да даў ён.

Па вы нi ках сту дзе ня—жнiў ня 2016 го да бе ла рус-
ка-поль скi та ва ра аба рот склаў амаль $1,4 млрд (тэмп 
рос ту да ана ла гiч на га пе ры я ду мi ну ла га го да — 110,6 
пра цэн та). Поль шча з'яў ля ец ца трэ цiм парт нё рам Бе-
ла ру сi па та ва ра аба ро це пас ля Ра сii i Укра i ны, шос тым 
па экс пар це i трэ цiм па iм пар це (пас ля Ра сii i Кi тая). 
Бе ла рус кi экс парт у Поль шчу склаў $584,4 млн (114 
пра цэн таў), iм парт з Поль шчы — $796,9 млн (108,2 
пра цэн та).

У сту дзе нi—чэр ве нi ў эка но мi ку Бе ла ру сi пры-
цяг ну та iн вес ты цый з Поль шчы на су му $109,2 млн 
($97,37 млн за ана ла гiч ны пе ры яд 2015-га), у тым 
лi ку пра мых $108,25 млн.

У Поль шчы дзей нi чае 17 прад стаў нiц тваў, дач-
чы ных прад пры ем стваў, суб' ек таў та ва ра пра вод най 
сет кi i дыс трыб' ю та раў бе ла рус кiх прад пры ем стваў, 
у тым лi ку кан цэр на «Бел наф та хiм», МА За, Бе лА За, 
МТЗ, Бе ла рус кай ка лiй най кам па нii, На цы я наль най 
авiя кам па нii «Бел авiя», Бе ла рус кай чы гун кi. У Бе ла-
ру сi дзей нi чае звыш 350 прад пры ем стваў з поль скiм 
ка пi та лам.

Як паве да мiў ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА, пас ля за кан чэн ня су стрэ чы Мi ха iл Ор да 
рас тлу ма чыў жур на лiс там, што ёсць вы пад кi, ка лi най маль нiк спра буе сэ ка-
но мiць вы ключ на за кошт су пра цоў нi каў шля хам скры та га ска ра чэн ня або 
пры му су да зваль нен ня. «Гэ та ад бы ва ец ца шля хам не пра даў жэн ня кант рак та, 
змя нен ня ўмоў пра цы», — ад зна чыў стар шы ня ФПБ. Па вод ле яго слоў, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ка тэ га рыч на вы ка заў ся су праць вы ра шэн ня праб лем ных 
пы тан няў за кошт зваль нен ня ра бот нi каў. Пры гэ тым кi раў нiк дзяр жа вы звяр нуў 
ува гу, што аба ро на пра воў пра цоў ных — га лоў ная за да ча i ас но ва са цы яль най 
дзяр жа вы.

«Мы ўнес лi пра па но ву, каб па вы сiць пра ва вую аба ро ну тых, хто пра цуе па кант-
рак це. Праф са ю зы пра па ну юць на ступ ны ме ха нiзм: ка лi ты ад пра ца ваў на кант рак це 
год i да ця бе ня ма нi я кiх за ўваг, з та бой па вi нен быць пра доў жа ны кант ракт на мак-
сi маль ны тэр мiн», — ска заў Мi ха iл Ор да.

Падчас су стрэ чы Прэ зi дэнт аб мер ка ваў з Мi ха i лам Ор дам рэа лi за цыю Ге не раль на-
га па гад нен ня па мiж бе ла рус кiм ура дам, рэс пуб лi кан скi мi аб' яд нан ня мi най маль нi каў i 
праф са юзаў. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што ўсе да моў ле нас цi ў ад па вед нас цi 
з да ку мен там па вiн ны вы кон вац ца. «Мы пра па ну ем ад рэ гу ля ваць гэ тыя пы тан нi ў 
за ка на даў стве, каб уз мац нiць аба вя за цель ства па вы ка нан нi ўзя тых на ся бе аба вяз-
каў», — да даў кi раў нiк фе дэ ра цыi.

Кi раў нiк дзяр жа вы пад ра бяз на цi ка вiў ся, як пра хо дзiць ма дэр нi за цыя струк-
ту ры ФПБ. На дум ку Прэ зi дэн та, ра бо та ў гэ тым на прам ку па вiн на пра даў жац ца 
ў ад па вед нас цi з во пы там вя ду чых кра iн. Ап ты мi зу юц ца ўсе га лi ны эка но мi кi, i 
праф са ю зы не мо гуць за стыць на мес цы i быць у ба ку ад гэ та га пра цэ су.

Мi ха iл Ор да так са ма пра iн фар ма ваў Аляк санд ра Лу ка шэн ку аб ста но вi шчы Мiнск ага 
мо та ве ла за во да, ста не вы твор час цi i сi ту а цыi ў пра цоў ным ка лек ты ве. «Мы вы ка за лi 
свае пра па но вы, як гэ та вы твор часць па вiн на да лей пра ца ваць i раз вi вац ца. Адзiн га-
лоў ны, не аспрэч ны мо мант — за вод нi пры якiх аб ста вi нах не мо жа быць згор ну ты», 
— упэў не ны стар шы ня ФПБ.

Прэм' ер-мi нiстр Бе ла ру сi Анд рэй Ка бя коў 
па пра сiў поль скi бок ака заць са дзей нi чан не 
ў пра вя дзен нi пе ра га во раў па ўступ лен нi Бе-
ла ру сi ў СГА. Аб гэ тым кi раў нiк бе ла рус ка га 
ўра да за явiў сён ня на су стрэ чы з на мес нi кам 
стар шы нi Са ве та Мi нiст раў, мi нiст рам раз вiц ця 
i фi нан саў Поль шчы Ма тэ ву шам Ма ра вец кiм, 
пе рад ае БЕЛ ТА.

«Мы бы лi б удзяч ныя поль ска му бо ку, ка лi б ён з улi кам 
уза е ма дзе ян ня з Еў ра пей скай ка мi сi яй ака заў бы пэў ны 
ўплыў на тое, каб мы да кан ца го да пра вя лi поў на маш-
таб ныя пе ра га во ры Бе ла ру сi з Еў ра пей скiм са юзам па 
ўмо вах ус туп лен ня ў СГА», — ска заў прэм' ер-мi нiстр.

Бе ла русь па куль не з'яў ля ец ца чле нам СГА. «Гэ-
та не та му, што мы не ак тыў на вя дзём пе ра га во ры 
або ў гэ тым пла не ў нас ней кiя праб ле мы, прос та 
мы вя дзём пе ра га во ры, зы хо дзя чы з на цы я наль ных 
iн та рэ саў, i не ста вiм са бе за мэ ту ўсту пiць у СГА лю-
бой ца ной, толь кi ўсту пiць бы», — пад крэс лiў Анд рэй 
Ка бя коў.

На яго дум ку, ця пер на стаў мо мант, ка лi ўступ лен не 
Бе ла ру сi ў СГА з'яў ля ец ца не толь кi жа дан нем са мой 
рэс пуб лi кi, да гэ та га iмк нуц ца i са мi кра i ны — чле ны 
СГА. «Ця пер доб ры пе ры яд ча су, ка лi мож на вель-
мi апе ра тыў на да мо вiц ца на пры маль ных умо вах (аб 
ус туп лен нi Бе ла ру сi ў СГА. — За ўва га БЕЛ ТА)», — лi-
чыць прэм' ер-мi нiстр.

Бе ла рус ка-поль скі эка на міч-
ны фо рум «Доб ра су сед ства-
2016» са браў у Мін ску ка ля 
500 прад стаў ні коў біз не су з 
дзвюх кра ін. 

Ме ра пры ем ства ўжо ста ла тра-
ды цый ным і пра во дзіц ца з мэ тай 
раз віц ця двух ба ко ва га ганд лё ва га 
су пра цоў ніц тва і раз віц ця ка а пе ра-
цый ных су вя зяў у роз ных сек та рах 
эка но мі кі. Па сло вах стар шы ні Бе-
ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай 
па ла ты Ула дзі мі ра УЛА ХО ВІ ЧА, 
та кой вя лі кай коль кас ці ўдзель ні каў 
фо рум яшчэ не збі раў ні ко лі. А гэ та 
свед чыць аб рэ аль най за ці каў ле-
нас ці ба коў у ак ты ві за цыі су пра-
цоў ніц тва, бо Бе ла русь ады гры вае 
асаб лі вую ро лю ў Еў ра зій скім эка-
на міч ным са ю зе.

«З ад на го бо ку, мы з'яў ля ем-
ся ўва ход най пра сто рай, з дру го-
га — пра мыс ло вым сэр цам ЕА ЭС. 
У су вя зі з гэ тым ства ра ем вель мі 
доб рую плат фор му для на шых 
парт нё раў з Еў ро пы для та го, каб 
ад кры ваць су мес ныя вы твор час-
ці, ства раць пра дук цыю з вы со кай 
да баў ле най вар тас цю і пра соў ваць 

яе як на ры нак ЕА ЭС, так і Еў ра-
са ю за», — рас тлу ма чыў Ула дзі мір 
Ула хо віч.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Мі-
ха іл РУ СЫ пад час фо ру му ад зна-
чыў, што ўзро вень тавараабароту 
Бе ла ру сі і Поль шчы па вы ні ках бя-
гу ча га го да пе ра вы сіць ад зна ку ў 
2,5 млрд до ла раў. Але гэ та, на яго 
дум ку, да лё ка не мя жа маг чы мас-
цяў. «Ура ды дзвюх кра ін пра пра цу-
юць да рож ную кар ту так, што ў най-
блі жэй шыя 2—3 га ды мы вый дзем 
на тавараабарот у 4 млрд до ла раў», 
— пад крэс ліў Мі ха іл Ру сы.

У сваю чар гу стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ лі чыць, што 
Бе ла ру сі і Поль шчы не аб ход на шу-
каць но выя ўза е ма вы гад ныя фор мы 
су пра цоў ніц тва. Вя лі кія рэ зер вы ён 
ба чыць у рэ гі я наль ным су пра цоў-
ніц тве. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
так са ма пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі 
бу дуць ство ра ны мак сі маль на кам-
форт ныя ўмо вы для па спя хо ва га 
ўсе ба ко ва га су пра цоў ніц тва, уза е-
ма вы гад на га для біз не су поль скіх 
кам па ній з бе ла рус кі мі парт нё ра мі. 
«Я за да во ле ны па зі тыў ны мі тэн дэн-

цы я мі раз віц ця бе ла рус ка-поль скіх 
ад но сін на су час ным эта пе. Пар-
ла менц кае су пра цоў ніц тва па між 
кра і на мі дэ ман струе доб рыя перс-
пек ты вы. Але на пе ра дзе шмат ра-
бо ты, каб пар ла менц кія су вя зі на бы-
лі ўстой лі вы і сіс тэм ны ха рак тар», 
— вы ка заў сваё мер ка ван не Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

Кра і ны пра пра цоў ва юць маг-
чы масць ства рэн ня вет ра пар ку ў 
па сёл ку Зэ льва Гро дзен скай воб-
лас ці. Кошт пра ек та скла дае ка ля 
3 млн до ла раў. Бе ла русь і Поль-
шча пра цу юць над маг чы мас цю 
рэа лі за ваць ка ля 10 сур' ёз ных 
біз нес-пра ек таў. Так са ма, як ад-
зна чыў стар шы ня Поль ска-бе ла-
рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па-
ла ты Ка зі меж Зду ноў скі, у 2017 го-
 дзе пла ну ец ца ства рыць Бе ла рус-
ка-поль скі цэнтр ІPO (пуб ліч на га 
раз мя шчэн ня ак цый). Пас ля двух 
га доў ра бо ты над пра ек там ба кі 
прый шлі да вы сно вы аб не аб ход-
нас ці пад пі сан ня ад па вед на га ме-
ма ран ду ма. 

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
Kryzhevіch@zvіazda.by
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Пе ра піс на сель ніц тва 
прой дзе 4—30 каст рыч ні ка 2019 го да

Маг чы масць пра вя дзен ня праз 
не каль кі га доў на цы я наль на га эк-
за ме ну для вы пуск ні коў 11-х кла-
саў раз гля да юць у Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі. Пра гэ та ў пра гра ме 
«Га лоў ны эфір» на «Бе ла русь 1» 
рас ка заў мі ністр аду ка цыі Мі ха іл 
ЖУ РАЎ КОЎ.

У пры ват нас ці, пра пра цоў ва ец-
ца маг чы масць пра вя дзен ня ў 2019-
2020 на ву чаль ным го дзе не за леж най 
атэс та цыі за 9-ты клас, а ў 2021-2022 
на ву чаль ным го дзе — на цы я наль на-
га эк за ме ну ў 11-ым кла се. Па сло вах 
мі ніст ра, пы тан ні ўдас ка на лен ня форм 
зда чы эк за ме наў аб мяр коў ва юц ца па-
ста ян на, але аб са лют на спра вяд лі вай 
і ка рэкт най фор мы па куль яшчэ не 
пры ду ма лі. Ёсць пра па но вы па ўдас-
ка на лен ні вы пуск ных іс пы таў. Асаб лі ва 
ак ту аль на гэ та ста ла пас ля ўвя дзен ня ў 
шко лах про філь на га на ву чан ня.

Фор му на цы я наль на га эк за ме ну 
пра па ну ец ца зра біць кам бі на ва най, 
але асно ву яго бу дзе скла даць цэнт-
ра лі за ва нае тэс ці ра ван не. Пер шая 
част ка гэ та га іс пы ту ста не пра вер кай 
ве даў «за шко лу», а дру гая част ка бу-
дзе аба вяз ко вая для тых, хто са браў-
ся па сту паць у ся рэд нія спе цы яль ныя 
і вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы. У 
ёй пра па ну ец ца акра мя пісь мо вых ад-
ка заў, увес ці і вус ныя. Гэ тую част ку, 
маг чы ма, бу дуць рас пра цоў ваць са мі 
ўні вер сі тэ ты ў за леж нас ці ад спе цы фі кі 
спе цы яль нас ці, на якую прэ тэн дуе абі-
ту ры ент. На прык лад, сён ня ўсе за дан ні 
ў тэс це па ма тэ ма ты цы ад ноль ка выя і 
для тых, хто здае гэ ту дыс цып лі ну на 
фа куль тэт пры клад ной ма тэ ма ты кі і ін-
фар ма ты кі, і для тых, хто па сту пае на 
юры дыч ныя спе цы яль нас ці.

У дру гую част ку на цы я наль на га 
эк за ме ну ўвой дуць роз ныя фор мы, 
раз лі ча ныя на вы ву чэн не здоль нас цяў 

абі ту ры ен та ў за леж нас ці ад абра най 
спе цы яль нас ці, у тым лі ку і гу тар ка.

Па сло вах мі ніст ра, ужо сён ня абі ту-
ры ен ты пры па ступ лен ні больш чым на 
200 спе цы яль нас цяў зда юць да дат ко-
выя іс пы ты ў за леж нас ці ад спе цы фі кі 
ВНУ. Ся род іх — спар тыў ныя, ва ен ныя, 
твор чыя спе цы яль нас ці, а так са ма жур-
на ліс ты ка.

— Мы па чы на ем шы ро кае аб мер-
ка ван не гэ тых пра па ноў: пла ну юц ца 
су стрэ чы з дэ пу та та мі, на стаў ні ка мі, 
вы клад чы ка мі, баць коў скай гра мад-
скас цю, — па ве да міў мі ністр.

Што да ўвя дзен ня не за леж най атэс-
та цыі за курс ба за вай шко лы, то гэ-
та пра па но ва вы каз ва ла ся яшчэ пры 
аб мер ка ван ні ўня сен ня па пра вак у 
Ко дэкс аб аду ка цыі. Не сак рэт, што ў 
ця пе раш ніх вы пуск ных эк за ме нах за 
курс ба за вай шко лы, якія пра вод зяць 
«свае» ж на стаў ні кі, ні хто сэн су не ба-
чыць, па коль кі яны па збаў ле ны аб' ек-
тыў нас ці. Да не за леж най атэс та цыі па-
сту по ва пе ра хо дзяць у мно гіх кра і нах. 
У Ра сій скай Фе дэ ра цыі аба вяз ко вая 
дзяр жаў ная вы ні ко вая атэс та цыя дзе-
вя ці клас ні каў так са ма ажыц цяў ля ец ца 
на не за леж най асно ве.

Як ва ры янт, школь ні кам мо гуць 
быць пра па на ва ны стан дар ты за ва ныя 
за дан ні, якія пра вя ра юц ца кам п'ю та-
рам, але эк за ме на цый ная ра бо та аба-
вяз ко ва па він на змя шчаць і за дан не 
твор ча га ха рак та ру, якое бу дзе пра вя-
рац ца не за леж ным пе да го гам.

Усе ўпэў не ныя, што бу ду чы ня — за 
не за леж ны мі фор ма мі ацэнь ван ня. 
Але яшчэ ёсць час уз ва жыць усе «за» 
і «су праць» і пад рых та ваць і дзя цей, і 
пе да го гаў да эк за ме на цый на га но ва-
ўвя дзен ня...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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НЕ ЎЗВО ДЗIЦЬ АГА РО ДЖУ, 
А БУ ДА ВАЦЬ АД НО СI НЫ

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi пра па нуе пад няць план ку 
ганд лё ва-эка на мiч на га су пра цоў нiц тва з Поль шчай

АБА РА НIЦЬ ПРА ВЫ ПРА ЦОЎ НЫХ
Раз мо ва аб гэ тым iш ла падчас ра бо чай су стрэ чы Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 

Аляк санд ра Лу ка шэн кi са стар шы нёй ФПБ Мi ха i лам Ор дам

Ад па вед ны ўказ Прэ зі дэнт Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад пі саў 24 каст рыч ні ка, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Пе ра піс бу дзе пра ве дзе ны шля хам 
апы тан ня спе цы яль на пад рых та ва ным ча-
со вым пе ра піс ным пер са на лам. Ва ўка зе 
вы зна ча ны пе ра лік ка тэ го рый гра ма дзян, 
якія пры цяг ва юц ца мяс цо вы мі вы ка наў-
чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі ўла ды для 
пра вя дзен ня пе ра пі су на сель ніц тва. Пры 
гэ тым пры цяг нен не ча со ва га пе ра піс но га 
пер са на лу пла ну ец ца на бяз вы плат най 
асно ве з вы зва лен нем ад пра цы ці ву-

чо бы на пе ры яд удзе лу ў пад рых тоў цы і 
пра вя дзен ні пе ра пі су на сель ніц тва з за ха-
ван нем мес ца ра бо ты (па са ды) і ву чо бы, 
ся рэд ня га за роб ку (сты пен дыі), вы пла ты 
пен сіі, да па мо гі.

Ча со вы пе ра піс ны пер са нал так са ма 
атры мае пра ва на доб ра ах вот нае стра ха-
ван не ад ня шчас ных вы пад каў. Да ку мент 
на кі ра ва ны на за бес пя чэн не адзі на га для 
ўсіх дзяр жаў ных ор га наў па ды хо ду да ар-
га ні за цыі і пра вя дзен ня пе ра пі су, на апе-
ра тыў нае вы ра шэн не пы тан няў, звя за ных 
з пад рых тоў кай і пра вя дзен нем ме ра пры-
ем ства, а так са ма атры ман не ўсе ба ко вых 
і аб' ек тыў ных вы ні каў.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  ��

НЕ ЗА ЛЕЖ НЫ ЭК ЗА МЕН: 
УЗ ВА ЖЫЦЬ УСЕ «ЗА» І «СУ ПРАЦЬ»

Зы хо дзя чы з на цы я наль ных iн та рэ саў

Дыя лог біз не саўДыя лог біз не саў  ��

ТА ВА РА АБАРОТ 
ДОЙ ДЗЕ ДА $4 МІЛЬ ЯР ДАЎ


