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Ма гут ны зем ля трус 
ад быў ся на ўсхо дзе Тур цыі

За гі ну ла больш за два дзя-

сят кі ча ла век, больш за ты ся чу 

атры ма лі ра нен ні, па ве да мі ла 

ін фар ма генц тва Rеutеrs са спа-

сыл кай на ўпраў лен не па пра ду-

хі лен ні і лік ві да цыі на ступ стваў 

над звы чай ных сі ту а цый пры ўра дзе Тур цыі. Най боль шая 

коль касць ах вяр (18) ад зна ча на ў пра він цыі Эля зыг, дзе 

зна хо дзіў ся эпі цэнтр пад зем ных штурш коў. Ча ты ры ча ла-

ве кі за гі ну лі ў пра він цыі Ма ла цця. Па вод ле звес так мі ніст ра 

ахо вы зда роўя Фах рэ ці на Ко джы, ме ды цын ская да па мо га 

ака за на пры бліз на 130 па цяр пе лым пры за ва ле да моў. 

Пас ля зем ля тру су за фік са ва на 274 аф тэр шо кі. Штурш кі 

ад чу ва лі ся ў пры лег лых да Эля зы га пра він цы ях і на поў-

на чы Сі рыі. У па цяр пе лыя ра ё ны ідуць сот ні гру за ві коў з 

гу ма ні тар най да па мо гай — пра дук та мі, ле ка мі, коў дра мі 

і па лат ка мі. Тэм пе ра ту ра ўна чы там апус ка ец ца ні жэй за 

нуль. У пра він цыі бы лі на кі ра ва ны да дат ко выя ма шы ны хут-

кай да па мо гі і ме ды цын скія вер та лё ты. Прэ зі дэнт Тур цыі, 

які на ве даў пра він цыю Эля зыг, па абя цаў, што ні хто не за-

 ста нец ца без пры тул ку. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на кі ра ваў спа чу ван ні Рэ джэ пу Та і пу Эр да га ну.

Зор ка бас кет бо ла Ко бі Бра янт 
ра зам з дач кой раз біў ся на вер та лё це

Сла ву ты аме ры кан скі бас кет ба-

ліст Ко бі Бра янт за гі нуў у авія ка та-

стро фе. Пры ват ны вер та лёт раз біў-

ся не па да лёк ад Лос-Ан джэ ле са. Як 

па ве да міў на ві на вы пар тал TMZ, ра-

зам са спарт сме нам за гі ну ла яго 13-

га до вая дач ка. Пры чы най кру шэн ня вер та лё та мог стаць 

гус ты ту ман. Па звест ках Lоs Аngеlеs Tіmеs, борт ля цеў 

на ма лой вы шы ні з вя лі кай коль кас цю па лі ва, та му пас ля 

па дзен ня ён за га рэў ся. Свае спа чу ван ні вы ка заў прэ зі дэнт 

ЗША До нальд Трамп. 41-га до ва га бас кет ба ліс та на зы ва лі 

ад ным з са мых па спя хо вых гуль цоў НБА. Ся род яго тра фе-

яў — два алім пій скія ме да лі і пяць пе ра мог у рэ гу ляр ным 

бас кет боль ным чэм пі я на це. На пра ця гу 20 се зо наў Ко бі 

Бра янт вы сту паў за ка ман ду «Лос-Ан джэ лес Лэй керс». 

Ён двой чы ста на віў ся са мым вы ні ко вым гуль цом се зо на 

і 18 ра зоў удзель ні чаў у мат чах усіх зо рак. Аб за вяр шэн ні 

кар' е ры Бра янт аб вяс ціў у 2016 го дзе.

На ву коў цы ад на ві лі го лас 3000-га до вай му міі
Бры тан скім на ву коў цам уда-

ло ся ад на віць го лас егі пец ка га 

жра ца Не сья му на, па мер ла га 

ка ля 3000 га доў та му. Дзя ку-

ю чы та му, што ў му міі доб ра 

за ха ва лі ся га ла са выя звяз кі 

і гар тань, да след чы кі змаг лі 

ства рыць трох мер ную ма дэль яго глот кі, язы ка, звя зак і 

ін шых ор га наў, якія за тым раз дру ка ва лі з да па мо гай 3D-

прын та ра. Та кім чы нам бры тан скія на ву коў цы вы ка на лі 

апош няе жа дан не жра ца. «На сар ка фа гу Не сья му на мож-

на пра чы таць, што яго ўла даль нік пра сіў ба гоў вяр нуць 

яму здоль насць га ва рыць для та го каб ён мог рас ка заць 

пра ся бе і за слу жыць пра ва на веч нае за ма гіль нае жыц-

цё», — па ве да мі лі яны. Праў да, па куль му мія не здоль ная 

пра маў ляць паў на вар тас ныя сло вы і фра зы — за мест 

гэ та га яна вы дае гук, па доб ны на «э».

Не сья мун жыў у ча сы Рам се са ХІ. Ён па мёр ва ўзрос це 

пры клад на 50 га доў. Му мію знай шлі на тэ ры то рыі хра ма 

бо га Амо на ў Кар на ке. З 1820-х га доў яна за хоў ва ец ца ў 

му зеі бры тан ска га го ра да Лід са. Пад час Дру гой су свет-

най ня мец кі мі бам бар дзі роў ка мі бы лі зні шча ны шмат лі-

кія экс па на ты му зея, але му міі цу дам уда ло ся пе ра жыць 

вай ну.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Доў гія кант рак ты, вод пуск для баць кі і ін шыя змя нен ні...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ця пер, згод на з аб ноў ле ным Пра цоў ным 

ко дэк сам, ра бот нік, які ад каз на ста віц ца да 

сва іх аба вяз каў, змо жа раз ліч ваць на больш 

пра цяг лы кант ракт. На прык лад, ка лі ра бот-

нік упер шы ню ўлад коў ва ец ца на прад пры-

ем ства, з ім мож на за клю чыць кант ракт на 

год. Але да лей, ка лі най маль нік хо ча пра-

цяг нуць пра цоў ныя ад но сі ны, ён аба вя за ны 

пра па на ваць та му кант ракт на мак сі маль ны 

тэр мін дзе ян ня — гэ та зна чыць да пя ці га-

доў. Ка лі па за кан чэн ні пя ці га до ва га тэр мі ну 

най маль нік і ра бот нік зноў ма юць на мер 

пра цяг ваць пра цоў ныя ад но сі ны, но вы кант-

ракт па ві нен быць ад ра зу на тры га ды. На 

мен шыя тэр мі ны кант рак ты мож на пра цяг-

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

ГА РАН ТЫІ ПЕ РАД ПЕН СІ ЯЙ
Ра бо та даў ца так са ма аба вя за ны пра доў-

жыць кант ракт з ра бот ні кам пе рад пен сій-

на га ўзрос ту не менш чым за два га ды да 

на ды хо ду пра ва на атры ман не пен сіі. Ка лі ж 

скон чыў ся мак сі маль ны, пяціга до вы тэр мін 

кант рак та, то па ві нен за клю чыць но вы. Умо-

ва для ра бот ні ка пры гэ тым толь кі ад на: ён 

па ві нен доб ра сум лен на ста віц ца да пра цы.

ПРА ЧА СО ВЫ ПЕ РА ВОД
НА ІН ШУЮ РА БО ТУ

Так са ма ад рэ гу ля ва ны па ра дак ча со ва га 

пе ра во ду са зго ды ра бот ні ка на ін шую ра бо-

ту, ка лі ёсць ва кан сіі, у тым лі ку да ін ша га 

най маль ні ка, на тэр мін да шас ці ме ся цаў. 

Ра ней, па га джа ю чы ся на та кі пе ра вод, ча ла-

век не заў сё ды быў упэў не ны, што ён за ста-

нец ца пра ца ваць у гэ тай ар га ні за цыі, гэ та 

зна чыць не бы лі за бяс пе ча ны яго га ран тыі. 

«У аб ноў ле ным Пра цоў ным ко дэк се пра па-

на ва ны та кі до сыць зруч ны ва ры янт, ка лі 

мож на, вы зва ліў шы ад ра ней шай па са ды, 

пе ра вес ці ра бот ні ка з яго зго ды на шэсць 

ме ся цаў на ін шую ра бо ту, — тлу ма чыць 

на чаль нік га лоў на га юры дыч на га ўпраў-

лен ня Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны Бе ла ру сі Ва лян ці на МАС ЛОЎ-

СКАЯ. — Пры гэ тым яму бу дзе га ран та ва-

на вяр тан не на ра ней шае ра бо чае мес ца. 

І яшчэ адзін важ ны мо мант: га ран та ва нае 

за ха ван не за ра бот най пла ты. Так, ка лі зар-

пла та па ін шай па са дзе вы шэй шая, ён бу-

дзе атрым лі ваць зар пла ту па вы ка на най

ра бо це. Але ка лі рап там яна ні жэй шая, то 

за ра бот ная пла та бу дзе за хоў вац ца».

ДЫС ТАН ЦЫЙ НАЯ РА БО ТА: 
БОЛЬШ СТА БІЛЬ НАС ЦІ

Апош ні мі га да мі мож на на зі раць усё больш 

вы пад каў дыс тан цый най ра бо ты, але пры гэ-

тым яна не бы ла за ка на даў ча ўрэ гу ля ва на. 

Ра бо та даў цы, як пра ві ла, вы ка рыс тоў ва лі 

гра ма дзян ска-пра ва выя да га во ры. Ця пер на 

яе рас паў сюдж ва юц ца пра цоў ныя ад но сі-

ны — гэ та ўсё ж та кі больш ста біль ны ва ры-

янт, які дае ра бот ні ку больш га ран тый.

На дыс тан цый ную ра бо ту бу дуць рас паў-

сюдж вац ца ўсе аба вяз ко выя нор мы: рэ жым 

пра цы, абе дзен ны час, ад па чы нак, апла та 

ча со вай не пра ца здоль нас ці. Але трэ ба ра-

зу мець, што та кі кант ракт дзей ні чае толь-

кі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. «Ка лі ра бот нік 

зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі ін шай дзяр жа-

вы, то там так са ма ёсць сваё за ка на даў-

ства. І той гра ма дзя нін, які зна хо дзіц ца на 

тэ ры то рыі ін шай дзяр жа вы, па ві нен нес ці 

ад каз насць, пад па рад коў вац ца гэ та му за-

ка на даў ству. Най маль нік так са ма па ві нен 

гэ та ра зу мець», — тлу ма чыць Ва лян ці на 

Мас лоў ская.

ПРА МА ТЭ РЫ ЯЛЬ НУЮ 
АД КАЗ НАСЦЬ РА БОТ НІ КА

У но вым Пра цоў ным ко дэк се зме не на 

нор ма, якая да ты чыц ца ма тэ ры яль най ад-

каз нас ці ра бот ні каў за пры чы не ную най-

маль ні ку шко ду. Ра ней най маль нік мог пе-

ра клас ці на ра бот ні ка штраф, які на яго на-

клаў кант ра лю ю чы або на гляд ны ор ган. Пры 

гэ тым су мы маг лі быць ве лі зар ныя. Ця пер 

гэ та вы клю ча на. Так са ма но вая рэ дак цыя 

ко дэк са кан крэ ты зуе, што з'яў ля ец ца ма-

тэ ры яль най шко дай. Уліч вац ца бу дзе толь кі 

рэ аль ная шко да. Пры чым ка лі яе па мер не 

пе ра вы шае трох ся рэд ня ме сяч ных зар плат 

ра бот ні ка, най маль нік мае пра ва спаг наць 

яе ў ад мі ніст ра цый ным па рад ку, не да во-

д зя чы спра ву да су да.

Пра цоў ны ко дэкс так са ма ўраў ноў вае 

ма тэ ры яль ную ад каз насць ра бот ні каў, якія 

пра цу юць па кант рак це і па бес тэр мі но вым 

пра цоў ным да га во ры. Ра ней да кам пен са-

цыі шко ды пры цяг ва лі ся толь кі кант ракт-

ні кі, пры чым не за леж на ад та го, бы ла яна 

на не се на вы пад ко ва або на ўмыс на. Ця пер 

аб ме жа ва ная ма тэ ры яль ная ад каз насць па-

шы ра ец ца на ўсіх, а кам пен са ваць стра ты 

да вя дзец ца толь кі ў вы пад ку іх на ўмыс на га 

ства рэн ня.

ДА ДАТ КО ВЫ ВОД ПУСК 
ДЛЯ БАЦЬ КІ 
ПРЫ НА РА ДЖЭН НІ ДЗІ ЦЯ ЦІ

У но вай рэ дак цыі Пра цоў на га ко дэк са 

пра ду гле джа ны вод пуск для баць кі або ай-

чы ма пры на ра джэн ні дзі ця ці. Яго пра цяг-

ласць скла дзе 14 дзён, якія мож на бу дзе 

вы ка рыс таць на пра ця гу шас ці ме ся цаў пас-

ля на ра джэн ня дзі ця ці. Аплач вац ца та кі вод-

пуск не бу дзе, так са ма ён не бу дзе лі чыц ца 

част кай пра цоў на га вод пус ку. Пры гэ тым 

у ка лек тыў ным да га во ры мож на пра пі саць 

пункт, які бу дзе пра ду гледж ваць апла ту да-

дзе на га пе ры я ду. Та кім жа чы нам мож на 

па вя лі чыць і пра цяг ласць гэ та га вод пус ку.

У за ка на даў ства так са ма ўвя лі па няц це 

«адзі но кі баць ка». Мы ўжо ба чым, што, акра мя 

адзі но кіх жан чын, дзя цей вы хоў ва юць адзі но-

кія муж чы ны. На іх бу дуць па шы рац ца ўсе тыя 

ж га ран тыі і нор мы, што і на адзі но кіх ма ці.

ЧЛЕ НАМ ПРАФ СА Ю ЗА — 
ПА ШЫ РА НЫЯ ПРА ВЫ

Згод на з аб ноў ле ным Пра цоў ным ко дэк-

сам, нор мы ка лек тыў на га да га во ра бу дуць

па дзе ле ныя на асноў ныя, якія да ты чац ца 

ўсіх ра бот ні каў — сю ды ўва хо дзяць пра цяг-

ласць ра бо ча га дня, час ад па чын ку, пра-

цоў ны рас па ра дак, сіс тэ ма апла ты пра цы і 

не ка то рыя ін шыя іс тот ныя пы тан ні, і да дат-

ко выя нор мы, якія бу дуць рэ гу ля вац ца праз 

ка лек тыў ны да га вор і да ты чыц ца ў асноў-

ным чле наў праф са ю за.

Свят ла на БУСЬ КО.

Па каз чык 
пе ра вы ка на ны

Стар шы ня ДМК па ве-

да міў кі раў ні ку дзяр жа вы, 

што пра гноз ны па каз чык па 

мыт ных пла ця жах у рэс пуб-

лі кан скі бюд жэт, які быў да-

ве дзе ны Мыт на му ка мі тэ ту 

Мі ніс тэр ствам фі нан саў, вы-

ка на ны на 100,5 пра цэн та.

За 2019 год у рэс пуб лі-

кан скі бюд жэт па сту пі ла 

9 міль яр даў 65 міль ё наў 

руб лёў пла ця жоў, якія кант-

ра люе Мыт ны ка мі тэт, што 

амаль на 400 міль ё наў руб-

лёў менш у па раў на нні з 

2018 го дам. Ад ной з пры-

чын змян шэн ня па ступ-

лен няў у бюд жэт ста ла 

зні жэн не аб' ёмаў вы твор-

час ці ў наф та вай га лі не і 

вы ваз ных мыт ных пош лін 

на экс парт наф та пра дук-

таў (на 33 пра цэн ты). Па 

ін шых пла ця жах ад быў ся 

рост.

Ле тась праз гра ні цу Бе-

ла ру сі бы ло пе ра ме шча на 

111 міль ё наў тон та ва раў. 

Гэ та пры бліз на на 3 міль ё-

ны менш, чым у 2018 го дзе. 

У асноў ным та кі спад аб умоў-

ле ны зні жэн нем тран зі ту ву-

га лю з Ра сіі чы гун кай. Пры 

гэ тым агуль ны тран зіт ны 

па ток пры ўво зе та ва раў 

на тэ ры то рыю ЕА ЭС праз 

Бе ла русь вы рас на 5,4 пра-

цэн та і склаў 17,5 міль ё на 

тон (у тым лі ку 11,4 міль ё на 

тон — у Ра сію). Да 2,3 міль-

ё на ўзрас ла і коль касць гру-

за ві коў, якія пе ра сяк лі бе ла-

рус кую гра ні цу.

Тран зіт ны па тэн цы ял
70 пра цэн таў та ва раў, 

якія афарм ля юц ца на бе ла-

рус кай гра ні цы, — тран зіт-

ныя, удак лад ніў Юрый Сянь ко. 

З іх 80 пра цэн таў ад праў-

 ля ец ца ў Ра сію аль бо з яе. 

«Хоць мы на 70 пра цэн таў 

пра цу ем на сва іх су се дзяў, 

у інф ра струк ту ру ўклад ва ем 

срод кі бе ла рус ка га бюд жэ ту 

і між на род най тэх ніч най 

да па мо гі. За апош ні год 

яе бы ло пры цяг ну та на су-

му 23 міль ё ны еў ра, з іх 12 

ад Кі тая і 11 ад Еў ра са ю за. 

Гэ та срод кі тэ ле ка му ні ка цыі 

і ін шая тэх ні ка», — ад зна-

чыў стар шы ня Дзяр жаў на га 

мыт на га ка мі тэ та.

«Вы кон ва ец ца да ру-
чэн не кі раў ні ка дзяр жа-
вы, звя за нае з раз віц цём 
інф ра струк ту ры на най-
больш за па тра ба ва ных 
на прам ках — за ход нім 
і паў ноч ным. У тым лі ку 

за вяр ша ец ца бу даў ніц тва 

пунк та про пус ку «Урба ны». 

Яно цал кам фі нан су ец ца з 

бюд жэ ту. Асвое на 34 міль ё ны 

бе ла рус кіх руб лёў, у пер-

 шым квар та ле гэ та га го да 

пер шы пус ка вы комп лекс 

бу дзе за вер ша ны. Ця пер ідзе 

пе ра раз мер ка ван не плы няў 

са ста рой інф ра струк ту ры 

на но вую, і да кан ца го да 

нам не аб ход на бу дзе да бу-

да ваць рэнт ген-комп лекс, 

які бу дзе па бу да ва ны за 

кошт між на род най тэх ніч най 

да па мо гі, срод каў Еў ра пей-

ска га са ю за», — пра ін фар-

ма ваў Юрый Сянь ко.

За слон нар ко ты кам
Кі раў ні ку дзяр жа вы бы-

ло так са ма да ло жа на, што 

сі ту а цыя па лі ніі ба раць бы 

з нар ко ты ка мі за ста ец ца 

скла да ная. З амаль ча ты-
рох со цень зла чын стваў, 

здзейс не ных на гра ні цы 

Бе ла ру сі, пры клад на па-

ло ва бы ла звя за ная з не-

за кон ным аба ра чэн нем 

псі ха тро паў. «Ча ты ры са-

мыя буй ныя пар тыі нар ко-

ты каў — уся го амаль 500 кі-

ла гра маў — на кі роў ва лі ся ў 

Ра сій скую Фе дэ ра цыю, але 

бы лі зной дзе ныя на на шай 

гра ні цы і кан фіс ка ва ныя», — 

да даў Юрый Сянь ко.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ЗВЯР НУЦЬ АСАБ ЛІ ВУЮ ЎВА ГУ 
НА ФАР МІ РА ВАН НЕ ДА ХОД НАЙ ЧАСТ КІ БЮД ЖЭ ТУ»
Учо ра Прэ зі дэнт пры няў з дак ла дам 
стар шы ню Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та Юрыя Сянь ко

Пункт мытнага афармлення «Вялікі камень» 
мінскай рэгіянальнай мытні.

«Пра шу звяр нуць асаб лі вую ўва гу на фар мі ра ван не 

да ход най част кі бюд жэ ту. Ці вы ка на ны пра гноз ныя 

па каз чы кі? — акрэс ліў рэ чы шча дак ла да кі раў нік дзяр-

жа вы. — І дру гое пы тан не — фар мі ра ван не да ход най 

част кі бюд жэ ту ў пла не ма іх да ру чэн няў на пры кан цы 

мі ну ла га го да. Вы ве да е це, пра што ідзе раз мо ва. Я ха-

цеў бы па чуць, як спра ца ва ла ва ша ве дам ства».
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