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• У Бе ла ру сi ад мя нi лi 

збор за ан лайн-куп лю бi ле-

таў на цяг нiк i за па пя рэд нi 

про даж на аў то бус.

• Пля цоў кi пад ёлач-

ныя кiр ма шы ў Мiн ску 

бу дуць зда вац ца ў арэн-

ду праз аў кцы ён.

• Да кан ца го да тры вож-

ныя кноп кi з'я вяц ца прак-

тыч на ва ўсiх уста но вах 

аду ка цыi

• Ка зах стан рых туе 

буй ную ганд лё вую мi сiю 

ў Мiнск. Вы зна ча ны пе ра-

лiк з 44 та вар ных па зi цый 

на су му ка ля $300 млн для 

па ста вак у Бе ла русь.

• Поль шча мо жа ўзяць 

удзел у рэ кан струк цыi Ста-

ро га зам ка ў Грод не.

КОРАТКА

Ула дзi мiр ДВОР НIК,

на мес нiк 

прэм' ер-мi нiст ра

«Экс парт — гэ та важ ная 
за да ча, якая ста вiц ца 
дзяр жа вай. На сён ня (за 
8 ме ся цаў) мы ма ем больш 
за $3 млрд вы руч кi ад 
экс пар ту сель гас пра дук цыi. 
Па вы нi ках го да мы 
ба чым, што па вiн ны мець 
не менш чым $5,5 млрд. 
Аб' ём экс пар ту сё ле та 
мы ацэнь ва ем у 104 % да 
ўзроў ню мi ну ла га го да. Мы 
вы раб ля ем на шмат больш 
сель гас пра дук цыi, чым 
мо жам спа жыць унут ры 
кра i ны. Ра зам з тым на да ём 
ува гу не толь кi аб' ёмам, але 
i фак та ру цэн на пра дук ты 
хар ча ван ня, каб яны бы лi 
не вы со кiя, пры маль ныя 
для на сель нiц тва. Той 
аб' ём, якi не аб ход ны для 
жыц ця дзей нас цi на шай 
дзяр жа вы (я маю на ўва зе 
пра дук ты хар ча ван ня), мы 
за бяс печ ва ем на 100 %. 
За да чы, якiя ста вiць 
кi раў нiк дзяр жа вы, — 
гэ та най перш цэ ны. Мы 
па ста ян на ад соч ва ем iх, 
ма нi то рым у па раў на ннi 
з iн шы мi, з су сед нi мi 
кра i на мi».

ЦЫТАТА ДНЯ

На ча ты ры ме ся цы ра ней за тэр мiн за вер ша на пра ход ка ства-

лоў на Пет ры каў скiм ГУ Ку ААТ «Бе ла русь ка лiй», што ўзво дзiц ца. 

За раз на бу даў нi чай пля цоў цы вя дзец ца ўста ноў ка па ста ян ных 

коп раў, за кан чва ец ца ман таж аб ста ля ван ня на аба га чаль най фаб-

ры цы. Да кан ца го да пла ну ец ца атры маць пер шую пар тыю пра дук-

цыi — ка лiй ныя ўгна ен нi. На здым ку: на мес нiк га лоў на га iн жы не ра 

Мi ха iл IСК РЫЦ КI з узо рам ру ды, з якой бу дзе атры ма на пер шая 

пар тыя ка лiй ных угна ен няў.

МІФЫ, БОНСЦІКІ 
І РОДНАЯ МОВА

НАЙЛЕПШЫ 
СЯБРА КЛІЕНТА 
ГАТЭЛЯ

На гэ ты мо мант у стаж ра бо ты па спе цы-

яль нас ці па ра шэн ні най маль ні ка за ліч ва юц ца 

пе ры я ды ра бо ты ў ар га ні за цы ях не за леж на 

ад іх фор маў улас нас ці, ка лі ха рак тар ра бо ты, 

якая вы кон ва ла ся, быў ана ла гіч ны ра бо це, 

якая вы кон ва ец ца ў бюд жэт най ар га ні за цыі. 

Тым не менш за ра бот ная пла та ра бот ні каў з 

1 сту дзе ня на ступ на га го да, па сло вах Анд рэя 

Ла бо ві ча, змен шыц ца не мо жа, бо ў ад па вед-

нас ці з пунк там 12 Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь ад 18.01.2019 № 27 зні жэн не 

па ме раў на лі ча най за ра бот най пла ты ра бот-

ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый (без прэ міі), 

якія дзей ні ча лі на мо мант увя дзен ня но вых 

умоў апла ты пра цы, не да пус ка ец ца.

Та кім чы нам, маг чы мае зні жэн не па ме-

раў асоб ных вы плат (на прык лад, над баў кі 

за стаж пра цы ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях у 

па раў на нні з па вы шэн нем та рыф на га акла ду 

за ра бо ту па спе цы яль нас ці) па він на быць 

кам пен са ва на ін шы мі сты му лю ю чы мі (кам-

пен су ю чы мі) вы пла та мі, якія бу дуць уста наў-

лі вац ца на пад ста ве нар ма тыў ных пра ва вых 

ак таў ад па вед ных рэс пуб лі кан скіх ор га наў 

дзяр жаў на га кі ра ван ня.

Свят ла на БУСЬ КО.

СТАЖ РАБОТЫ Ў БЮДЖЭТНАЙ СФЕРЫ 
БУДЗЕ ВЫЛІЧАЦЦА ПА-НОВАМУ

СОЛЬ СОЛЬ 
ЗЯМЛІЗЯМЛІ

З 1 сту дзе ня 2020 го да ра бот ні кам 

бюд жэт най сфе ры ў пра цоў ны стаж, ад 

яко га за ле жыць над баў ка за стаж, бу дуць 

за ліч вац ца толь кі пе ры я ды ра бо ты ў 

бюд жэт ных ар га ні за цы ях. Але ка лі вы 

пра ца ва лі ра ней у ка мер цый най струк ту ры, 

не па ко іц ца ня ма пры чы ны. Ва ша зар пла та 

пры гэ тым не па він на змен шыц ца. Пра 

гэ та за явіў пер шы на мес нік мі ніст ра пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Анд рэй ЛА БО ВІЧ 

на ан лайн-кан фе рэн цыі, пры све ча най 

пы тан ням удас ка на лен ня сіс тэ мы апла ты 

пра цы ў бюд жэт най сфе ры.

Та кiм чы нам Прэ зi дэнт даў старт 

тыд ню па да рун каў на ро ду. Гэ та 

доб рая са вец кая тра ды цыя (ад на 

з най леп шых, якiя за ста лi ся з тых 

ча соў) — ад кры ваць на пя рэ дад нi 

7 лiс та па да не прос та важ ныя, 

а не аб ход ныя са цы яль ныя аб' ек ты.

Ра ней род ныя па цы ен таў Рэс пуб лi кан ска-

га на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра ан ка ло гii 

i ме ды цын скай ра ды я ло гii iмя М. М. Аляк-

санд ра ва вы му ша ны бы лi най маць жыл лё ў 

пры ват нi каў за не па мер ныя гро шы, каб мець 

маг чы масць па ста ян на кла па цiц ца пра сва iх 

хво рых сва я коў. А ўжо за раз для iх ад кры ты 

пан сi я нат, дзе па да ступ ных цэ-

нах яны мо гуць най маць па коi.

КЛЮ ЧЫ АД ЗДА РОЎЯ
Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад крыў пан сi я нат 
у РНПЦ ан ка ло гii i ра ды я ло гii 
i на ве даў но вы iн тэр нат 
для ме ды каў у вёс цы Ляс коў ка
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