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МУГУЛЯМІ 
СТАЛІ

• На цы я наль ны мас тац кі 

му зей ад зна чае 80-год дзе. 

З юбі ле ем ка лек тыў па він-

ша ваў кі раў нік дзяр жа вы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

• Пра ек там бюд жэ ту 

на 2020 год пра ду гледж-

ва ец ца рост за роб каў ра-

бот ні каў бюд жэт най сфе-

ры на 10—11 %.

• З 1 снеж ня ў Бе ла ру-

сі бу дзе па шы ра на сет ка 

плат ных да рог.

• Бюст Ян кі Ку па лы 

ўра чыс та ад кры лі ў Два-

ры кі ры лі цы ў бал гар скім 

го ра дзе Пліс ка.

• Звыш 70 ты сяч дрэў 

і кус тоў вы са дзі лі во сен-

ню ў на се ле ных пунк тах і 

ўздоўж да рог у Го мель скай 

воб лас ці.

• У Мі ка шэ ві чах дзі ця 

пя ці га доў вы па ла з бал-

ко на ква тэ ры на 8-м па-

вер се. Яно знаходзіцца ў 

рэанімацыі.
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Тац ця на МІ ГАЛЬ,
на мес нік на чаль ні ка 
га лоў на га ўпраў лен ня 
ар га ні за цыі ме ды цын скай 
да па мо гі, экс пер ты зы, 
зва ро таў гра ма дзян 
і юры дыч ных асоб — 
на чаль нік упраў лен ня 
ар га ні за цыі ме ды цын скай 
да па мо гі Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя:

«Сён ня ў ам бу ла тор на-
па лі клі ніч най сет цы 
краіны пра цуе ка ля 
5,4 ты ся чы ўчаст ко вых 
ура чоў, з іх ка ля 
4 ты сяч — гэ та ўра чы 
агуль най прак ты кі. 
Згод на з дзяр жаў най 
пра гра май «Зда роўе 
на ро да і дэ ма гра фіч ная 
бяс пе ка», да 2020 го да 
ўсе ўра чы, якія пра цу юць 
у ам бу ла тор на-
па лі клі ніч най сет цы, 
па він ны стаць ура ча мі 
агуль най прак ты кі. 
Гэ та не прос та зме на 
шыль ды. Гэ та — 
аб са лют ная зме на 
сут нас ці ра бо ты».

ЦЫТАТА ДНЯ

Не сак рэт, што ня ма ла жы ха роў 

Гро дзен скай, Брэсц кай і ін шых 

аб лас цей вы яз джа юць на ра бо ту 

ў Поль шчу. Хтось ці ўлад коў ва-

ец ца ле галь на: бу даў ні кі, вы-

клад чы кі, ме ды кі, кі роў цы-даль-

на бой шчы кі і г. д. Але шмат лю-

дзей едзе на се зон ныя ра бо ты, 

на прык лад, па збо ры са да ві ны 

і ага род ні ны, гры боў-шам пінь ё-

наў, пра цуе вах та вым ме та дам на 

пры бор цы гас ці ніц, гі пер мар ке-

таў. Як ім за бяс пе чыць свае пен-

сій ныя пра вы?

Дзе ля гэ та га ня даў на на сё май се-

сіі Са ве та Рэс пуб лі кі быў за цвер джа ны 

пра ект за ко на аб ра ты фі ка цыі да га-

во ра па між Бе ла рус сю і Поль шчай аб 

са цыяль  ным за бес пя чэн ні. У хо дзе яго 

прад стаў лен ня мі ністр пра цы і са цы яль-

най аба ро ны Іры на Кас це віч звяр ну ла 

ўва гу на тое, што сён ня вя дзец ца ра бо та 

і з ін шы мі кра і на мі над па доб ны мі пен-

сій ны мі да га во ра мі.

Га лоў ная мэ та апошніх — га ран та ваць 

гра ма дзя нам абедз вюх кра ін фар мі ра-

ван не са цы яль ных (пен сій ных) пра воў і 

іх рэа лі за цыю не за леж на ад мес ца жы-

хар ства. На прык лад, сён ня ў Чэ хіі пра цуе 

знач ная коль касць на шых гра ма дзян — 

больш за дзве з па ло вай ты ся чы (па 

афі цый най ін фар ма цыі чэш ска га бо ку). 

Гэ тыя лю дзі, як пра ві ла, з ча сам вяр та-

юц ца на ста лае жы хар ства ў Бе ла русь, 

і пен сій нае пы тан не для іх над звы чай 

ак ту аль нае. Дык вось, 1 каст рыч ні ка 

2019 го да на быў сі лу да га вор па між Бе-

ла рус сю і Чэ хі яй аб пен сій ным за бес пя-

чэн ні. Ця пер, ка лі ў нас пры пры зна чэн ні 

пен сіі не ўлі ча ны чэш скі пра цоў ны стаж, 

за яго пры зна чыць пен сію Чэ хія.

Да рэ чы, і з ін шых кра ін з на блі жэн нем 

пен сій на га ўзрос ту вяр та юц ца на ра дзі-

му пра цоў ныя міг ран ты, так бы мо віць, 

бе ла рус ка га па хо джан ня. У іх так са ма 

паў стае пы тан не: як атры маць пен сію 

за га ды ра бо ты ў за меж най дзяр жа ве? 

Зра зу ме ла, усім хо чац ца мець ка лі не 

мак сі маль на маг чы мую, то ва ўся кім 

ра зе доб рую пен сію. Але пе ра шка джа-

юць «бе лыя» пля мы ў пра цоў ных кніж-

ках, ад сут насць да ку мен таў аб упла це 

стра ха вых уз но саў за пе ры яд ра бо ты ў 

ін шай кра і не. А зна чыць, лю дзі мо гуць 

за стац ца без пен сій ных вы плат за га ды 

пра цоў най міг ра цыі. І гэ та не спра вяд лі-

ва. Ад нак не ўсё так без на-

дзей на.

Пен сіі 
для пра цоў ных міг ран таў

СоцыумСоцыум Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

КАП РА МОНТ 
НА ПА ПА ЛАМ

Уцяп лен не пя ці па вяр хо ві каў 
будзе добраахвотным

Энер га эфек тыў ныя ме ра пры ем ствы з дзярж пад-

трым кай пад час ка пі таль на га ра мон ту бу дуць пра-

во дзіц ца ў кра і не са снеж ня, ка лі ўсту піць у сі лу Указ 

Прэ зі дэн та № 327. Па ло ву гро шай на ма дэр ні за цыю 

до ма з улі кам усіх па жа дан няў жы ха роў за пла ціць 

бюд жэт. Улас ні кі бу дуць уно сіць сваю па ло ву па-

ме сяч на на працягу дзе ся ці га доў. Та ко га ста ро га 

шмат ква тэр на га жыл ля ў Бе ла ру сі, якое не ад па вя-

дае нор мам ні па ацяп лен ні, ні па ар хі тэк ту ры, ні па 

кам фор це, ка ля 170 міль ё наў м2. Што і як 

з ім ра біць? Сло ва спе цы я ліс там.

Ле тась у жніў ні Аляк сандр і Да р'я СЛА ВУ ЦІ ЧЫ 

са Слуц ка па бра лі ся шлю бам, а сё ле та, так са ма ў жніў ні, 

у іх на ра дзі лі ся аж но тры да чуш кі. Трай ня ты! Для ра ён на га 

цэнт ра гэ та са праўд ная сен са цыя. Ка лі ма ла дая 

і шмат дзет ная сям'я вы яз джае на пра гул ку, на іх здзіў ле на 

і з доб рай усмеш кай па зі ра юць, шчы ра він шу юць. 

І жа да юць, каб дзяў чат кі Вік то рыя, Ка ця ры на і Анас та сія 

рас лі зда ро выя і шчас лі выя.

ЁСЦЬ У БАЦЬ КІ ТРЫ ДАЧ КІ!
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