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АНДРЭЙ 
ХУДЫК —
ПРА ЭКАЛОГІЮ 
КРАІНЫ

КІТАЙСКІ ВЕКТАР 
ДЛЯ БЕЛАРУСКАЙ 
IT-БУДУЧЫНІ

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

• Пад час ма ні то рын гу 
пра вя дзен ня вяс но вых 
па ля вых ра бот у ар га ні за-
цы ях АПК Ві цеб скай воб-
лас ці рас па ча та 10 кры-
мі наль ных спраў.

• Прэ зі дэнт Ра сіі Ула-
дзі мір Пу цін пад пі саў за-
кон «Аб ме рах уз дзе ян ня 
(про ці дзе ян ня) на не дру жа-
люб ныя дзе ян ні Злу ча ных 
Шта таў Аме ры кі і ін шых за-
меж ных дзяр жаў».

• Ак цёр Вя лі ка га дра-
ма тыч на га тэ ат ра імя 
Г. А. Таў ста но га ва — 
на род ны ар тыст Ра сіі, 
ура джэ нец Віцебска Ле-
а нід Не вя дом скі па мёр 
3 чэр ве ня 
на 79-м го-
дзе жыц ця. 
За 51 год 
служ бы ў 
ВДТ Ле а нід 
Не вя дом скі 
вы ка наў больш за 40 ро-
ляў. Ак цёр так са ма зняў-
ся больш чым у 100 кі на- 
і те ле філь мах.

• Ка ман да Бе ла ру сі за-
ня ла пер шае мес ца ў ІІ Чэм-
пія  на це све ту па лоў лі ры-
бы фі да рам ся род клу баў, 
які прай шоў на вяс ляр ным 
ка на ле, што раз ме шча ны 
на ўскра і не За слаўя.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Мі ха іл РУ СЫ, на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«Сё ле та ў су вя зі 
з не спры яль ны мі ўмо ва мі 
на двор'я вес на выя па ля выя 
ра бо ты па ча лі ся на два 
тыд ні паз ней за ле таш нія. 
Ра зам з тым, дзя ку ю чы 
доб ра ар га ні за ва най пра цы 
на мес цах, ад ста ван не па 
тэм пах і аб' ёмах лік ві да ва на. 
Яра вая сяў ба за вер ша на. 
Та кія тэм пы ра бот, 
а так са ма той факт, што 
на 11 % больш бы ло ўне се на 
мі не раль ных угна ен няў, 
да зва ля юць спа дзя вац ца 
на вы нік не гор шы, чым у 
2017-м. Вы со кія тэм пе ра ту ры 
мая пры вя лі да вы спя ван ня 
кар ма вых і раз віц ця асноў ных 
сель гас куль тур. Гэ та 
да зва ляе праг на за ваць больш 
паў на вар тас ны дру гі ўкос 
тра ваў, больш ран нія тэр мі ны 
ўбор кі збож жа».

Вас ві тае фес ты валь!

Каб зняць гэ тыя пы тан ні, 

за раз ідзе ра бо та над пад рых-

тоў кай Да га во ра аб пен сій ным 

за бес пя чэн ні ра бот ні каў дзяр-

жаў — чле наў ЕА ЭС. Між тым 

спе цы я ліс ты ўжо па чы на юць 

спрэч кі ва кол яго. У пры ват-

нас ці, ёсць мер ка ван не, што 

бе ла ру сы, якія пра цу юць у Ра-

сіі, ад ліч ва юць узносы і робяць 

уклад у фар мі ра ван не ра сій-

ска га пен сій на га фон ду. Пры 

гэ тым у боль шас ці вы пад каў 

да жы ваць свой век на шы су-

ай чын ні кі вяр та юц ца на ра-

дзі му. Не ка то рыя экс пер ты 

ро бяць вы сно ву, што ў вы ні ку 

гэ та пры вя дзе да ўзра стан ня 

на груз кі на наш Фонд са цы яль-

най аба ро ны на сель ніц тва.

У су вя зі з гэ тым Мі ніс тэр-

ства пра цы і са цы яль най аба-

ро ны Бе ла ру сі вы сту пі ла з тлу-

ма чэн нем бу ду чых па ды хо даў 

да пен сій на га за бес пя чэн ня 

ра бот ні каў дзяр жаў — чле наў 

ЕА ЭС.

Ба за вы прын цып, па кла-

дзе ны ў асно ву пра ек та Да га-

во ра, — прын цып пра пар цы я-

наль нас ці, тлу ма чаць у Мі ніс-

тэр стве пра цы і са ца ба ро ны. 

Гэ та азна чае, што ў пе ры яд 

ра бо ты ўзносы вы плач ва юц ца 

ў пен сій ны фонд дзяр жа вы, на 

тэ ры то рыі якой яна вы кон ва ец-

ца. А дзяр жа вы — чле ны ЕА ЭС 

пры ма юць на ся бе ад каз насць 

па фі нан са ван ні бу ду чых пен сій 

ра бот ні кам-міг ран там за пе ры-

я ды пра цы на сва ёй тэ ры то рыі 

(як бы ло б, ка лі б гэ тыя гра ма-

дзя не пра жы ва лі ў кра і не пра-

ца ўлад ка ван ня). Гэ та зна чыць, 

Бе ла русь бу дзе вы плач ваць 

пен сію за пе ры я ды ра бо ты на 

сва ёй тэ ры то рыі, а пен сіі за 

пе ры яд пра цы ў ін шых дзяр жа-

вах — чле нах ЕА ЭС бу дуць вы-

плач вац ца з пен сій ных фон даў 

гэ тых дзяр жаў.

КА ЛІ РЫ НАК ПРА ЦЫ — АГУЛЬ НЫ
Што бу дзе з пен сі я мі пра цоў ных міг ран таў?

Мінп ра цы і са ца ба ро ны рас ка за ла аб пен сій ным за бес пя чэн ні ра бот ні каў дзяр жаў — чле наў ЕА ЭС

У канцы мінулага тыдня го рад над Нё ма нам быў 
на поў не ны пя рэс ты мі фар ба мі і раз на стай ны мі гу ка мі. 
У Грод не ўжо 12-ы раз са бра лі ся прад стаў ні кі 
35 на цы я наль нас цяў, ме на ві та тут мож на бы ло па зна ё міц ца 
з іх тра ды цый ны мі ўбо ра мі, пес ня мі, тан ца мі, стра ва мі 
і на по ямі, якія раз мяс ці лі ся на 19 пад вор ках. Кож ная та кая 
пля цоў ка на час фес ты ва лю ста ла гаст ра на міч ным 
ра ем і куль тур ным мі ні-цэнт рам.

СВЯ ТА СЯБ РОЎ СТВА 
І НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА АДЗІН СТВА

У Грод не чар го вы раз «пры зям ліў ся» фес ты валь на цы я наль ных куль тур

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!  

Пас ля ства рэн ня ЕА ЭС бе ла ру сам ста ла 

пра сцей улад ка вац ца на пра цу ў дзяр жа-

вах, якія з'яў ля юц ца чле на мі Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за. А па коль кі ча ла век 

заў сё ды шу кае, дзе лепш, тут жа ак ты ві-

за ва ла ся пра цоў ная міг ра цыя. Коль касць 

бе ла ру саў, якія вы еха лі на ра бо ту ў Ра сію 

па афі цый ных за клю ча ных да га во рах і 

кант рак тах, у 2014—2017 га дах скла ла 

кры ху больш за 21 ты ся чу ча ла век. Гэ та 

звест кі МУС. Але спе цы я ліс ты ка жуць, 

што на са мрэч пра цоў ных міг ран таў на-

шмат больш. Пры гэ тым ра сі я не так са ма 

пры яз джа юць да нас і ўлад коў ва юц ца 

тут на ра бо ту. А што ў та кім вы пад ку бу-

дзе з пен сі я мі пра цоў ных міг ран таў — 

якая дзяр жа ва па він на іх пла ціць?
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