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Эр да ган пра па на ваў ад мо віц ца 
ў між на род ным ганд лі ад до ла ра ЗША

Прэ зі дэнт Тур цыі Рэ джэп Та іп Эр да ган пра па на ваў пе-

рай сці на раз лі кі ў на цы я наль най ва лю це ў ганд лі. З та кой 

за явай ён вы сту піў на VІ Са мі це Са ве та су пра цоў ніц тва 

цюр ка моў ных дзяр жаў.

Па сло вах ту рэц ка га прэ зі дэн та, за леж насць між на род-

на га ганд лю ад до ла ра ста но віц ца для яго пе ра шко дай. 

«Мы пра па ну ем вес ці ган даль у на цы я наль ных ва лю тах, 

а не ў до ла рах ЗША», — за явіў Эр да ган.

VІ Са міт Са ве та су пра цоў ніц тва цюр ка моў ных дзяр-

жаў пра хо дзіць у го ра дзе Чал пон-Ата ў Кыр гыз ста не 

пад стар шын ствам прэ зі дэн та Кыр гыз ста на Са аран бая 

Жэ эн бе ка ва. У ім так са ма бя руць удзел прэ зі дэн ты Азер-

бай джа на, Ка зах ста на, Тур цыі, Уз бе кі ста на і прэм' ер-

міністр Венг рыі.

Мак рон лі чыць, 
што Пу цін хо ча «дэ ман та ваць Еў ра са юз»

Прэ зі дэнт Фран цыі Эма ну эль 

Мак рон у ін тэр в'ю швед ска му 

тэ ле ка на лу SVT вы ка заў мер-

ка ван не, згод на з якім ма рай 

прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра Пу-

ці на з'яў ля ец ца «дэ ман таж Еў-

ра са ю за».

На пы тан не вя ду чай пра тое, што Мак рон ду мае аб ад-

мо ве лі да ра па пу лісц кай пар тыі «Швед скія дэ ма кра ты» Імі 

Оке са на ад даць пе ра ва гу Эма ну э лю Мак ро ну або Ула дзі-

мі ру Пу ці ну, кі раў нік Фран цыі ад ка заў, што «Ра сію нель га 

на зваць пры кла дам кра і ны, якая пры трым лі ва ец ца пра воў 

ча ла ве ка». «Я ўвесь час кан так тую з Пу ці ным, я па ва жаю 

яго, але ма рай Пу ці на з'яў ля ец ца дэ ман таж Еў ра са ю за», — 

ска заў у ін тэр в'ю Мак рон.

Ён так са ма да даў, што Фран цыя — «не з тых, хто ўры-

ва ец ца на тэ ры то рыю су сед няй кра і ны». «Ка лі ў вас ка лі-

не будзь бу дуць праб ле мы, то дак лад на не з Фран цы яй. 

Як і ў Шве цыі, мы па ва жа ем пра вы ча ла ве ка».

Ра ней на су мес най прэс-кан фе рэн цыі з кі раў ні ком 

Фін лян дыі Са ўлі Ні і ніс цё Мак рон за явіў, што ста бі лі за ваць 

ад но сі ны па між Ра сі яй і Еў ра са ю зам да па мо жа стра тэ гіч-

нае парт нёр ства ў га лі не аба ро ны і бяс пе кі.

За ко на пра ект аб імк нен ні Укра і ны ў ЕС 
і НА ТА за рэ гіст ра ва лі ў Вяр хоў най ра дзе

За ко на пра ект аб імк нен ні Укра і ны ў Еў ра са юз і НА ТА, 

пра па на ва ны прэ зі дэн там кра і ны Пят ром Па ра шэн кам, 

за рэ гіст ра ва ны ў Вяр хоў най ра дзе. Пра гэ та па ве да мі ла 

ў па ня дзе лак прад стаў нік прэ зі дэн та Укра і ны ў пар ла-

мен це Іры на Лу цэн ка.

«У Ра дзе сён ня за рэ гіст ра ва ны пра ект, пра па на ва ны 

прэ зі дэн там, на конт змен у кан сты ту цыю аб за ма ца ван ні 

еў ра пей ска га, еў ра ат лан тыч на га на прам каў раз віц ця», — 

ска за ла яна.

Па сло вах Лу цэн кі, па праў кі, у пры ват нас ці, бу дуць 

да ты чыц ца трох ар ты ку лаў кан сты ту цыі. «Зме ны бу дуць 

уне се ныя ў ар ты ку лы 85, 102, 116, які мі пра ду гле джа на 

ад каз насць Вяр хоў най ра ды, прэ зі дэн та і ка бі не та мі ніст-

раў па за ма ца ван ні еў ра пей ска га і еў ра ат лан тыч на га 

кі рун каў», — удак лад ні ла яна.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

3СЁННЯ Ары гі наль насць, 
пра ста та і якасць

Як бу дзе мя няц ца 
ста лі ца да ле та 
на ступ на га го да

Учо ра ў мэ рыі ад бы ла ся апе ра тыў ная на ра да, на 

якой стар шы ня ка мі тэ та ар хі тэк ту ры і го ра да бу даў-

ніц тва Мін гар вы кан ка ма Па вел Лу чы но віч па ве да-

міў, што ў Мін ску бу дуць пад рых та ва ны пра па но вы 

па доб ра ўпа рад ка ван ні га рад ско га ася род дзя да 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

Мяр ку ец ца ўнес ці зме ны ў сфе ру вон ка вай рэ кла мы, 

сфар мі ра ваць план ме ра пры ем стваў па кан цэп цы ях рэ-

клам на га афарм лен ня асноў ных ма гіст ра ляў ста лі цы, 

а так са ма зра біць аба вяз ко вай для суб' ек таў гас па да ран-

ня рас пра цоў ку схем азе ля нен ня і квет ка ва га афарм лен ня 

пры лег лых тэ ры то рый.

Па вел Лу чы но віч ад зна чыў, што га лоў нае — гэ та ары гі-

наль насць, пра ста та і якасць. Не аб ход на скан цэнт ра ваць 

усе рэ сур сы на доб ра ўпа рад ка ван ні га лоў ных га рад скіх 

ма гіст ра ляў, МКАД, спар тыў ных аб' ек таў, тэ ры то рый уз-

доўж ве ла марш ру таў, па блі зу мес цаў пра жы ван ня гас цей, 

стан цый мет ра па лі тэ на, фан-зон, транс парт най інф ра-

струк ту ры. Акра мя та го, у ка мі тэ це ар хі тэк ту ры і го ра-

да бу даў ніц тва лі чаць важ ным звяр нуць ува гу на ма лыя 

ар хі тэк тур ныя фор мы, на прык лад ву ліч ныя лаў кі і ін шае, 

каб яны ад па вя да лі ста ліч на му ста ту су.

Эс кі зы пла на ва ных пе ра ўтва рэн няў па він ны ўзгад няц-

ца з ар хі тэк та ра мі і кі ра ван нем га рад ской гас па дар кі. Ад но 

з па тра ба ван няў — вы клю чыць са ма воль ную фраг мен тар-

ную афар боў ку фа са даў бу дын каў. Так са ма ка мі тэт вы ву-

чыць маг чы масць уста ноў кі ў мес цах ма са ва га ад па чын ку 

піт ных фан тан чы каў.

Стар шы ня Мін гар вы кан ка ма Анд рэй Шо рац пра па на-

ваў пра вес ці ў го ра дзе се рыю се мі на раў па тэ ма ты цы 

доб ра ўпа рад ка ван ня, каб па зна чыць асноў ныя па ды хо ды 

да ланд шафт на га ды зай ну, го ра да бу даў ні ча га раз віц ця.

Ад зна чым так са ма, што да 1 снеж ня 2018 го да пла ну ец-

ца вы пус ціць кар ту гос ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. У кар це бу-

дзе прад стаў ле на больш за 60 ат рак цый, больш за 20 пунк-

таў гра мад ска га хар ча ван ня, ка ля 30 мес цаў раз мя шчэн ня. 

Уся го ж бу дзе ўклю ча на ка ля 200 аб' ек таў. Фак тыч на гэ та 

бу дзе кар та гос ця Мін ска, якая ўжо іс нуе, але да поў не ная 

ці ка вы мі гас цям і ўдзель ні кам спа бор ніц тваў мес ца мі.

Пра цяг ва ец ца рас пра цоў ка кар ты гос ця між рэ гі я наль-

на га фар ма ту. У яе ўклю чаць му зеі, гас ці ні цы, буй ныя 

ганд лё выя ўста но вы, га ле рэі і ін шыя аб'ек ты ў аб лас цях 

і ў Мін ску. Ча ка ец ца, што та кая кар та з'я віц ца да кан ца 

2018 го да.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е  

ЦЁП ЛА І СУ ХА
У пер шыя дні ве рас ня тэм пе ра тур ны фон 
на 3—6 гра ду саў пе ра вы шае клі ма тыч ную 
нор му і ха рак тэр ны для ся рэ дзі ны лі пе ня

Сён ня ў дру гой па ло ве дня, пе ра важ на па паў ноч-

на-за ход няй част цы кра і ны прой дуць ка рот ка ча со-

выя даж джы, у асоб ных ра ё нах на валь ні цы. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра па вы сіц ца да плюс 22 — плюс 

27 гра ду саў. Па паў днё вым ус хо дзе па вет ра днём 

пра грэ ец ца да 30 цяп ла, пе ра да юць спе цы я ліс ты 

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.

У се ра ду ўмо вы на двор'я ў асноў ным бу дзе вы зна чаць 

воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, сфар мі ра ва-

ная ў цёп лым па вет ры, якое па сту пі ла да нас з ус хо ду 

Укра і ны. На за ход няй част цы кра і ны ада б'ец ца ўплыў 

ма ла ру хо ма га ат мас фер на га фрон ту, та му мес ца мі прой-

дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай у асоб-

ных ра ё нах маг чы мы ту ман. Ве цер праг на зу ец ца ўсход ні, 

паўд нё ва-ўсход ні ўме ра ны, пры на валь ні цах па ры віс ты. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 9 да плюс 

16 гра ду саў, удзень бу дзе не менш за 21—28 цяп ла.

Су хое і до сыць цёп лае на двор'е абя ца юць сі ноп ты кі і ў 

чац вер. На ша кра і на ў асноў ным апы нец ца пад уплы вам воб-

лас ці па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку. Толь кі ўна чы і ра ні цай 

у край ніх за ход ніх ра ё нах Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цей 

яшчэ бу дзе ад бі вац ца ўплыў фран таль на га па дзе лу, там мес-

ца мі прой дуць не вя лі кія даж джы. Ра ні цай у асоб ных ра ё нах 

кра і ны маг чы мы ту ман. Ве цер праг на зу ец ца ўсход ні, паўд-

нё ва-ўсход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

9—16 цяп ла, а днём бу дзе ад плюс 20 да плюс 27 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

не зме ніц ца ха рак тар на двор'я і ў кан цы тыд ня. Ча ка ец ца 

па вы ша ны тэм пе ра тур ны рэ жым, бу дзе ма ла даж джоў. 

Пры сла бым вет ры ў нач ныя і ра ніш нія га дзі ны ў ні зі нах і 

па блі зу ва да ёмаў мо гуць уз ні каць не пра цяг лыя ту ма ны. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ў пят ні цу скла дзе 10—16 цяп-

ла, мес ца мі кры ху яна бу дзе ні жэй шая — толь кі плюс 

7—9 гра ду саў. У дру гой па ло ве дня бу дзе 21—28 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



ЯКОЙ БУ ДЗЕ ПРЫ БАЎ КА?
За роб кі бюд жэт ні каў скла дуць 80 пра цэн таў 

ад ся рэд ня га за роб ку па кра і не

КАД РЫ 
І ЯКАСЦЬ АДУ КА ЦЫІ

Рост за роб каў ма ты вуе 

пед ра бот ні каў да па вы-

шэн ня якас ці аду ка цыі. 

Та кой дум кі пры трым-

лі ва юц ца ў га лоў ным 

аду ка цый ным ве дам-

стве кра і ны.

На га да ем, што з 1 ве рас-

ня та рыф ныя стаў кі (акла-

ды) пе да га гіч ных ра бот ні-

каў і па моч ні каў вы ха валь-

ні каў уз рас та юць на 20 %. 

«Гэ та дасць маг чы масць 

па вы сіць уз ро вень апла ты 

пра цы, за бяс пе чыць ма тэ-

ры яль ную пад трым ку ра бот-

ні каў аду ка цыі, па мен шыць 

ад ток кад раў і ма ты ва ваць 

пе да га гіч ных ра бот ні каў да 

па вы шэн ня якас ці аду ка-

цыі», — пад крэс лі ва юць у 

мі ніс тэр стве.

Вы сту па ю чы ў ня дзель-

ным эфі ры тэ ле ка на ла 

АНТ, мі ністр аду ка цыі Ігар 

КАР ПЕН КА пра ін фар ма-

ваў, што ўжо пра пра ца ва-

ныя па этап ныя кро кі па вы-

шэн ня за роб каў пе да го гаў 

на 2019—2020 га ды. Гэ та 

да ты чыц ца і пра фе сар ска-

вы клад чыц ка га скла ду — 

ад па вед нае да ру чэн не 

бы ло да дзе на кі раў ні ком 

дзяр жа вы на ІІ З'ез дзе ву-

чо ных.

У кра і не ство ра на ра бо-

чая гру па па рас пра цоў цы 

комп лекс ных ме ра пры-

ем стваў па ўдас ка на лен ні 

апла ты пра фе сар ска-вы-

клад чыц ка га скла ду, па вы-

шэн ні за ці каў ле нас ці ў вы-

ні ках пе да га гіч най і на ву-

ко вай дзей нас ці. У цэнт ры 

ўва гі зна хо дзяц ца так са ма 

сты пен дыі ас пі ран таў і дак-

та ран таў, бо ні для ко га не 

сак рэт, што ка лі вы клад чык 

ВНУ ідзе ву чыц ца ў дак та-

ран ту ру, то атрым лі вае сты-

пен дыю, на шмат мен шую за 

яго за ро бак на вы клад чыц-

кай па са дзе, та му жа дан не 

зай мац ца пад рых тоў кай 

док тар скай ра бо ты ад ра зу 

зні кае.

«На ша гру па на ча ле з 

пра фе са рам Ула дзі мі рам 

Шы ма вым, рэк та рам Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га 

эка на міч на га ўні вер сі тэ та, 
ад пра ца ва ла па ды хо ды па 
сты му ля ван ні на ву ко вых ра-
бот ні каў, ас пі ран таў, дак та-
ран таў», — удак лад ніў Ігар 
Кар пен ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Та кі пра гноз да юць у Мі ніс тэр стве 

пра цы і са цы яль най аба ро ны на 

чац вёр ты квар тал гэ та га го да. Да хо-

ды на сель ніц тва вы рас туць за кошт 

па ве лі чэн ня з 1 ве рас ня за роб каў 

асоб ным ка тэ го ры ям у сфе ры ахо-

вы зда роўя і аду ка цыі, а так са ма 

па ве лі чэн ня з 1 каст рыч ні ка та рыф-

най стаў кі пер ша га раз ра ду.

— Да дзе ныя ме ры да зво ляць за бяс-

пе чыць уз ро вень за ра бот най пла ты ра-

бот ні каў бюд жэт най сфе ры ў 2018 го-

дзе на ўзроў ні 742 руб лёў. У чац вёр-

тым квар та ле яна скла дзе ў ся рэд нім 

800 руб лёў, гэ та зна чыць су ад но сі ны 

80 пра цэн таў да ся рэд ня га за роб ку 

па кра і не бу дуць за бяс пе ча ны, — па-

ве да міў Бел ТА пер шы на мес нік мі-

ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны 

Андрэй ЛА БО ВІЧ.

На рэа лі за цыю гэ тых мер бу дуць 

на кі ра ва ны да дат ко выя срод кі кан са-

лі да ва на га бюд жэ ту — ка ля 500 міль-

ё наў руб лёў за кошт сфар мі ра ва на га 

рэ зер во ва га фон ду.

У мі ніс тэр стве ад зна ча юць, што 

пад лі чыць, на коль кі вы рас туць ся-

рэд нія за роб кі ў руб лях, скла да на, 

па коль кі мно гае за ле жыць ад ста жу, 

ква лі фі ка цыі кан крэт на га ра бот ні ка 

і тых над ба вак, якія ён мае. Па ін-

фар ма цыі Бел ста та, у лі пе ні ся рэд-

няя зар пла та ў га лі не ахо вы зда роўя 

скла да ла 766 руб лёў, у аду ка цыі — 

633 руб лі. За год рэ аль ныя да хо-

ды гэ тых спе цы я ліс таў вы рас лі на 

12 пра цэн таў.

Уво гу ле да 2025 го да ста іць за да ча 

па вя лі чыць за роб кі ме ды каў і пе да го-

гаў у два ра зы. Мяр ку ец ца, што гэ та 

да зво ліць па вы сіць прэ стыж пра фе сіі 

і спы ніць ад ток кад раў. Так, на сён ня 

ў кра і не не ха пае 2,4 ты ся чы ўра чоў: 

хі рур гаў, траў ма то ла гаў, эн да кры но-

ла гаў, тэ ра пеў таў, пе ды ят раў. Ад кры та 

амаль 2,7 ты ся чы ва кан сій для ме ды-

цын скіх сяс цёр. Ужо не пер шы год гэ-

тыя пра фе сіі ўва хо дзяць у лік са мых 

за па тра ба ва ных. На прык лад, у Мін ску 

і Го мель скай воб лас ці мед пер са нал — 

са мыя дэ фі цыт ныя ра бот ні кі.

Ка лі ка заць пра на стаў ні каў, то 

ў ба зе для іх на ліч ва ец ца больш за 

300 пра па ноў. Мяр ку ю чы па за роб ках, 

якія па зна ча ны ў ва кан сі ях, ад 600 руб-

лёў га то вы пла ціць пе ра важ на ста ліч-

ным пе да го гам. У рэ гі ё нах су мы больш 

сціп лыя — час та ў аб' явах аб ва кан сі ях 

пі шац ца мі ні маль ны за ро бак.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
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