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Па кі стан за яў ляе аб зні жэн ні на пру жа нас ці 
ў ад но сі нах па між Нью-Дэ лі і Іс ла ма ба дам

Мі ністр за меж ных спраў 

Па кі ста на Шах Мех муд Ку рэ-

шы за явіў, што на зі рае тэн-

дэн цыю да дэ эс ка ла цыі на-

пру жа нас ці ў ад но сі нах па між 

Ін ды яй і Па кі ста нам.

«На пру жа насць у ад но сі нах 

па між Ін ды яй і Па кі ста нам, як ві даць, зні жа ец ца, — за явіў 

кі раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам ства. — Гэ та па зі тыў ная 

па дзея». «Па кі стан яшчэ больш ак ты ві за ваў свае дып ла-

ма тыч ныя на ма ган ні. У су вя зі з гэ тым мы вы ра шы лі вяр-

нуць па сла Па кі ста на ў Нью-Дэ лі», — па ве да міў мі ністр.

Ку рэ шы так са ма ад зна чыў, што ў пы тан ні зні жэн ня на-

пру жа нас ці па між дзвю ма дзяр жа ва мі ады гра ла так са ма 

ро лю да па мо га ін шых кра ін — Кі тая, Тур цыі, Іар да ніі.

Да дон за явіў, што Мал до ва бліз кая 
да вы ра шэн ня пры дняст роў скай праб ле мы

Прэ зі дэнт Мал до вы Ігар Да дон лі чыць іс ну ю чую на гэ ты 
мо мант між на род ную аб ста ноў ку спры яль най для вы ра-
шэн ня пры дняст роў скай праб ле мы. Як ён за явіў учо ра, 
пра цэс па куль тар мо зіц ца толь кі ў Кі шы нё ве, дзе пас ля 
вы ба раў па ві нен быць сфар мі ра ва ны но вы ўрад.

«Я лі чу, што спра вы тут мо гуць ру хац ца до сыць хут ка. 
Ду маю, што для Ра сій скай Фе дэ ра цыі, для Еў ра са ю за і 
ЗША гэ ты рэ гі ён мог бы быць доб рым пры кла дам вы-
ра шэн ня за ма ро жа ных кан флік таў. І мы бліз кія да вы-
ра шэн ня», — ска заў Да дон. «У но вай кан цэп цыі ні чо га 
не га во рыц ца пра фе дэ ра лі за цыю кра і ны, на якой шмат 
спе ку лю юць сён ня. У асно ве адзі най дзяр жа вы ля жыць 

зба лан са ва ная знеш няя па лі ты ка і між на род на пры зна ны 

ста тус па ста ян на га нейт ра лі тэ ту. Без НА ТА, за меж ных 

вой скаў і г. д. Гэ тая кан цэп цыя бы ла вель мі доб ра ўспры-

ня та на Ус хо дзе і За ха дзе», — ад зна чыў прэ зі дэнт.

Пе рад смер цю лю дзі 
ба чаць ад ны і тыя ж сны

Спе цы я ліс ты аме ры кан ска га Цэнт ра хос піс най і па-

лі ятыў най да па мо гі ў Ба фа ла за вяр шы лі 10-га до вае 

да сле да ван не і зра бі лі да во лі інт ры гу ю чае і за гад ка вае 

ад крыц цё: аказ ва ец ца, не за доў га да смер ці да лю дзей 

па чы на юць пры хо дзіць ад ны і тыя ж сны.

На зі ра ю чы за па мі ра ючы мі па цы ен та мі, якіх за гэ ты 

час на бра ла ся больш за 13 ты сяч, спе цы я ліс ты вы яві лі, 

што 88 % лю дзей на пя рэ дад ні ска нан ня ба чаць не ве ра-

год на яр кія сны.

Па сло вах па цы ен таў, у 72 % вы пад каў у сне яны ме лі 

зно сі ны з па мер лы мі сва я ка мі і сяб ра мі, ад чу ва ю чы пры 

гэ тым цёп лыя па чуц ці. 59 % па цы ен таў у сва іх апош ніх 

снах па ка ва лі ча ма да ны або куп ля лі бі ле ты — уво гу ле, 

збі ра лі ся ў да ро гу. 

За гад ка выя сны па чы на лі ся пры клад на за 10—11 тыд-

няў да смер ці, пры чым іх час та та імк лі ва па вя ліч ва ла ся, 

а сны ста на ві лі ся ўсё яр чэй шы мі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пер шы на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Максім РЫЖАНКОЎ 

па зна ё міў ся з вы твор час цю фаб ры кі 

гры боў «Ло гал-Бія», па бы ваў 

на прад пры ем стве па пе ра пра цоў цы 

сы ро ват кі «Прай мілк», су стрэў ся 

з пра цоў ным ка лек ты вам 

го ра даў тва раль на га за во да 

«Аў та про вад».

Апош нім ча сам Шчу чын ак тыў на раз ві-

ва ец ца. Кож ны год у ра ё не рэа лі зу ец ца ад 

ад на го да трох ін вес ты цый ных пра ек таў. 

Ле тась тут па ча ла дзей ні чаць фаб ры ка 

па вы рошч ван ні шам пінь ё наў. Яе ма гут-

насць — 2,5 ты ся чы тон гры боў у год. На 

прад пры ем стве ство ра на звыш 100 ра-

бо чых мес цаў. З пус кам дру гой чар гі, які 

ад бу дзец ца сё ле та, коль касць ра бот ні каў 

пад во іц ца. Ды рэк тар фаб ры кі Аляк сандр 

АЛЕЙ НІ КАЎ па ве да міў, што гэ та дру гі рэа-

лі за ва ны пра ект кам па ніі ў рай цэнт ры. Не-

каль кі га доў та му ўста ноў ле на со неч ная 

стан цыя. Ра ён за ці каў ле ны ў ра бо це з пры-

ват ны мі ін вес та ра мі.

— Мая за да ча — да ве дац ца на мес цы, 

чым ды хае «глы бін ка», як раз ві ва ец ца рэ-

гі ён, па чуць ка мен та рыі ад суб' ек таў гас-

па да ран ня і прос тых ра бот ні каў. Аца ніць 

ра бо ту мяс цо вых ула даў мож на, у пер шую 

чар гу, па пры цяг нен ні ін вес ты цый, — ад-

зна чыў Мак сім Ры жан коў.

У шэ ра гу та кіх пра ек таў са мым уні каль-

ным мож на на зваць вы твор часць сы ро ва-

тач на-тлу шча ва га кан цэнт ра ту на за вод зе 

«Прай мілк». Гэ та ім парт аза мя шчаль ны 

пра дукт, які за бяс печ вае ўлас ны ры нак і 

доб ра пра да ец ца за мя жой. Та вар ка рыс-

та ец ца по пы там у 24 кра і нах све ту, ня даў на 

на ла джа ны экс парт у Япо нію. У су ткі за вод 

пе ра пра цоў вае 360 тон кан цэнт ра ва най сы-

ро ват кі, якую ма лоч ныя кам бі на ты ра ней 

па прос ту вы лі ва лі. За раз з яе атрым лі ва-

ец ца па трэб ны ін грэ ды ент для хар чо вай 

пра мыс ло вас ці.

— Про філь ных прад пры ем стваў та ко-

га ўзроў ню ня ма ва ўсёй кра і не, — пад-

крэс ліў Мак сім Ры жан коў. — Тут і вы со кая 

пра дук цый насць, і вы со кія за роб кі. Як мне 

па ве да мі лі, яны скла да юць у ся рэд нім 1300 

руб лёў. Доб ра, што го рад пры рас тае та кі мі 

су час ны мі, кан ку рэнт ны мі прад пры ем ства-

мі. Гэ та свед чыць аб спры яль ным ася род дзі 

для ін вес та раў.

На за вод зе «Аў та про вад» пер шы на-

мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

су стрэў ся з пра цоў ным ка лек ты вам. Прад-

пры ем ства ў лі ку го ра даў тва раль ных, тут 

пра цуе ка ля 700 ча ла век, але ёсць дэ фі цыт 

кад раў. І гэ та праб ле ма не толь кі зга да на-

га за во да, але і ра ё на ў цэ лым. Па сло вах 

стар шы ні Шчу чын ска га рай вы кан ка ма 

Сяр гея ЛО ЖАЧ НІ КА, па трэ ба ў пра цоў-

ных рэ сур сах скла дае да 600 ча ла век. На 

кож на га бес пра цоў на га іс нуе 10 ва кан сій. 

Пры цяг ва юц ца ра бот ні кі з су сед ніх ра ё наў. 

Вы ра шэн не праб ле мы мяс цо выя ўла ды ба-

чаць у бу даў ніц тве жыл ля, про філь ным на-

ву чан ні, праф ары ен та цыі школь ні каў.

Пры цяг нен не ін вес ты цый на ўпрост за ле-

жыць ад ра бо ты з кад ра мі, лі чыць Мак сім 

Ры жан коў. Гэ та важ ная ўмо ва для ўстой лі-

ва га раз віц ця рэ гі ё на. Каб ча ла ве ка за ма-

ца ваць на род най зям лі, трэ ба, каб уз ро-

вень яго даб ра бы ту па ляп шаў ся.

— Гэ ты ас пект мож на на зваць са мым 

важ ным у па лі ты цы кра і ны. І рэ гі ё ны ад чу-

ва юць дзяр жаў ную пад трым ку. Але мно гае 

за ле жыць і ад іх са міх — як яны пра цу юць з 

ін вес та ра мі, ства ра юць для іх умо вы, за бяс-

печ ва юць са цы яль ныя га ран тыі сва ім жы-

ха рам, — пад крэс ліў Мак сім Ры жан коў.

Быц цам бы мно гія ра ё ны па доб ны адзін 

да ад на го, кі раў ні кі атры ма лі аду ка цыю 

ў ад ной кра і не і бы лі па да бра ны на свае 

па са ды. Але атрым лі ва юц ца да во лі роз-

ныя вы ні кі. У чым тут спра ва? На дум ку 

пер ша га на мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та, мно гае за ле жыць ад ра шэн няў 

мяс цо вай вер ты ка лі. Яны не па він ны ады-

хо дзіць ад рэ аль нас ці і па тра ба ван няў ча су, 

мусяць быць блі жэй да ча ла ве ка.

— Чым больш цеп лы ні да лю дзей, чым 

больш ула ды жы вуць іх па трэ ба мі, у рэ жы-

ме ан лайн ад чу ва юць зме ны, ба чаць, дзе 

ка му і ка лі па трэб на да па мо га, тым лепш 

рэ гі ён бу дзе раз ві вац ца. І цэнтр яму хут чэй 

ака жа пад трым ку, бо ві да воч на, што зер не 

да па мо гі ўпад зе ў доб рую гле бу.

Пад час су стрэ чы з ка лек ты вам бы лі агу-

ча ны но выя пла ны мяс цо вых ула даў. Бы ло 

за яў ле на аб пад пі сан ні ў хут кім ча се шэ ра гу 

ін вес тпра ек таў. Не за ста нуц ца без ува гі і 

са цы яль ныя пра ек ты. У Шчу чы не раз ві ва-

ец ца доб рая спар тыў ная інф ра струк ту ра, 

але ня ма фіз куль тур на-азда раў лен ча га 

комп лек су з ба сей нам. Гэ та пы тан не бу-

дзе ўзя та пад кант роль аб лас ных ула даў, 

за пэў ніў на мес нік стар шы ні Гро дзен ска-

га абл вы кан ка ма Вік тар ЛІС КО ВІЧ. Та-

кія аб' ек ты ста но вяц ца част кай су час ных 

стан дар таў.

Іш ла га вор ка і аб пры цяг нен ні ту рыс-

таў у рэ гі ён. Адзін з ра бот ні каў за во да 

«Аў та про вад» пры га даў, што ў бу дын ку 

прад пры ем ства пад час Пер шай су свет-

най вай ны ўтрым лі ва лі ся па лон ныя фран-

цуз скія афі цэ ры, ся род якіх быў і бу ду чы 

прэ зі дэнт Фран цыі Шарль дэ Голь. Гэ та 

мо жа стаць тэ май для экс па зі цыі. Да рэ чы, 

у го ра дзе ня ма ла гіс та рыч ных аб' ек таў, 

якія мо гуць стаць ці ка вы мі для ту рыс таў. 

У пер шую чар гу, па лац Друц кіх-Лю бец кіх 

ХІХ ста год дзя. Не каль кі га доў та му бу-

ды нак ад на ві лі, і ён стаў ві зіт най карт кай 

Шчу чы на. 

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Чым ды хае «глы бін ка»
Мяс цо вая вер ты ка ль па він на быць блі жэй да ча ла ве ка

«ЗНІ ЖЭН НЕ ЎЗРОЎ НЮ 
ЗА РОБ КАЎ 

НЕ ДА ПУС КА ЕЦ ЦА»
Мінп ра цы пра ка мен та ва ла 
но вую па ста но ву Саў мі на

На га да ем, што 18 сту дзе ня 2019 го-

да Прэ зі дэн там быў пад пі са ны Указ 

№ 27 «Аб апла це пра цы ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый», якім вы зна-

ча ны асноў ныя па ды хо ды па комп лекс-

най зме не сіс тэ мы. У рам ках рэа лі за цыі 

гэ та га Ука за бы ла пры ня та па ста но ва 

Са ве та Мі ніст раў ад 28 лю та га 2019 го-

да № 138 «Аб апла це пра цы ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый».

У Мінп ра цы і са ца ба ро ны ад зна ча юць, што 

змя нен не сіс тэ мы апла ты пра цы ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый бу дзе пра во дзіц ца 

ў ме жах вы дзе ле ных на гэ тыя мэ ты срод каў 

з за ха ван нем на яў на га ўзроў ню за ра бот най 

пла ты кож на га кан крэт на га ра бот ні ка. У пры-

ват нас ці, у ад па вед нас ці з пунк там 12 Ука за, 

не да пус ка ец ца 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.

У ад па вед нас ці з па ста но вай для апла ты 

пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый 

з 1 сту дзе ня 2020 го да будзе пры мя няц ца 

ба за вая стаў ка ў па ме ры 180 руб лёў і но вая 

18-разрадная та рыф ная сет ка.

Ба за вая стаў ка, якая ўста наў лі ва ец ца Са-

ве там Мі ніст раў, бу дзе рэ гу ля вац ца цэнт ра лі-

за ва на, а так са ма ста не асноў ным эка на міч-

ным ін стру мен там для вы зна чэн ня па ме раў 

акла даў (та рыф най част кі апла ты пра цы) 

ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый.

Па мер ба за вай стаў кі бу дзе пе ра гля дац ца 

што год, як пра ві ла, з 1 сту дзе ня, і вы зна чац-

ца з улі кам пра гно зу асноў ных па ра мет раў 

са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны на 

ад па вед ны год.

Так са ма ў ад па вед нас ці з Ука зам, з 1 сту-
дзе ня 2020 го да ўво дзіц ца та рыф ная сет-
ка з су ад но сі на мі ка э фі цы ен таў 1-га і 18-га 
та рыф ных раз ра даў ад 1,00 да 3,00 і між-
раз рад най ды фе рэн цы я цы яй ка э фі цы ен таў 

та рыф ных раз ра даў у ся рэд нім 6 %.

Раз мер ка ван не ра бот ні каў па пра фе сій-

на-ква лі фі ка цый ных гру пах бу дзе зроб ле на 

ў ад па вед нас ці з іх пра цоў ны мі функ цы я-

мі (уліч ва ю чы скла да насць і на пру жа насць 

пра цы, ад каз насць спе цы я ліс таў), а так са-

ма ква лі фі ка цый ны мі па тра ба ван ня мі, што 

прад' яў ля юц ца да іх па сад.

Што да ты чыц ца та рыф най стаў кі пер ша га 

раз ра ду і 27-раз рад най Адзі най та рыф най сет кі 

ра бот ні каў, то з 1 сту дзе ня 2020 го да яны стра-

цяць сі лу і ў да лей шым пры мя няц ца не бу дуць.

У цэ лым, як ад зна ча юць спе цы я ліс ты, 

пры няц це па ста но вы Саў мі на № 138 з'яў ля-

ец ца па чат кам ра бо ты па комп лекс най зме не 

сіс тэ мы апла ты пра цы бюд жэт ні каў.

Свят ла на БУСЬ КО.

Жы ха ры вёс кі Дроз да ва Ба раў лян ска га сель са ве та за кла-

по ча ны да лей шым лё сам дзі ця чай пля цоў кі. Пра гэ та яны 

рас ка за лі пад час пры ёму гра ма дзян Мінск ага ра ё на, які 

пра вёў стар шы ня Мі набл вы кан ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА.

Пе рад гіс то рыя пы тан ня на ступ ная.

У 2013 го дзе Мін скі ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт за цвер дзіў акт 

вы бар кі зя мель на га ўчаст ка для бу даў ніц тва шмат ква тэр ных да-

моў, за каз чы кам вы сту па ла пры ват ная кам па нія. За тым ад мя ніў 

гэ тае ра шэн не. У 2018-м за бу доў шчык звяр нуў ся ў суд, які пры няў 

бок іст ца і пе ра даў яму зям лю пад уз вя дзен не таў нха у саў.

Як рас тлу ма чы лі за яў ні кі, праб ле ма ў тым, што на дзел зна хо-

дзіц ца на су праць па жар ным раз ры ве, які ад дзя ляе жы лы ма сіў 

ад ле су. І тут нель га ўзво дзіць ка пі таль ныя бу дын кі. Акра мя та го, 

гэ ты ўчас так пер ша па чат ко ва пры зна чаў ся для аб ста ля ван ня сіс-

тэ мы за бес пя чэн ня па сёл ка ва дой. Ра зам з тым, у 2013-м зям ля 

з не зра зу ме лай пры чы ны ад во дзіц ца пры ват на му за бу доў шчы ку. 

«Па за ка на даў стве адзін і той жа ўчас так не мо жа быць вы дзе ле ны 

двой чы для двух аб' ек таў аб са лют на роз на га пры зна чэн ня. Тым 

больш што па ўзгад нен ні з Ба раў лян скім сель вы кан ка мам пло шча 

аддавалася пад дзі ця чую пля цоў ку, — рэ зю ма ва лі жы ха ры. — Ка лі 

б учас так са праў ды пад па даў пад ка пі таль ную за бу до ву, то быў 

бы пра да дзе ны з аў кцы ё ну, па коль кі на тэ ры то рыі сель са ве та 

над та да ра гая зям ля».

У пра ект па аб ста ля ван ні дзі ця чай пля цоў кі ўкла лі знач ныя су мы 

ка а пе ра тыў «Но вае Дроз да ва» і пры ват ныя ін вес та ры — ад па вед-

на 5689 і ка ля 30 000 руб лёў — і га то вы ін вес та ваць яшчэ. Аб' ект 

вель мі па трэб ны па сёл ку, па коль кі тут пра жы вае шмат ма ла дых 

сем' яў з дзець мі. Але ў та кім ня пэў ным ста но ві шчы жы ха ры су мня-

ва юц ца: ці вар та да лей тра ціць срод кі на бу даў ніц тва?

— Мы на ба ку лю дзей, якія пра жы ва юць у Дроз да ве: дзі ця чай 

пля цоў цы быць, — за пэў ніў стар шы ня Мінск ага рай вы кан ка ма 

Іван КРУП КО. — Ёсць ра шэн не Ба раў лян ска га сель вы кан ка ма аб 

вы дзя лен ні і за ма ца ван ні пля цоў кі за ка а пе ра ты вам і па сёл кам. 

Па ча лі аб ста ля ван не і пра цяг вай це.

Улас ні кі жыл ля з пры ват на га сек та ра вёс кі Ко пі шча па скар дзі-

лі ся на тое, што пры за бу до ве не за хоў ва юц ца нор мы па вы шы ні 

да моў, якія пла на ва лі ся пер ша па чат ко ва. У вы ні ку за мест пя ці па-

вяр хо ві каў з'яў ля юц ца дзе ся ці па вяр хо выя гма хі, якія пе ра шка джа-

юць кам форт на му пра жы ван ню. За яў ні цы пра сі лі пра ве рыць за-

кон насць та кіх па ды хо даў. Ана толь Іса чан ка абя цаў ра за брац ца.

— Пры ёмы гра ма дзян пад штур хоў ва юць нас да вы ра шэн ня 

пы тан няў, якія хва лю юць гра мад скасць, — ад зна чыў пас ля стар-

шы ня Мі набл вы кан ка ма. — Са праў ды, у Ко пі шчы праб ле мы ёсць, 

і мы пра іх ве да ем. Не аб ход на пра вес ці ў вёс цы рэ ві зію, спы ніць 

бу даў ніц тва і ўза ко ніць тыя аб' ек ты, што ўжо ўзве дзе ны. Трэ ба 

па гля дзець, дзе ў перс пек ты ве бу да ваць дзі ця чы сад, шко лу. Жан-

чы ны про сяць змен шыць ужо ўзве дзе ныя да мы, умоў на ка жу чы, 

з дзе ся ці да пя ці па вер хаў. Ці маг чы ма гэ та? Яны ўве дзе ныя ў 

экс плу а та цыю, і тут жы вуць лю дзі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Дзі ця чая пля цоў ка або таў нха ус: што важ ней шае?


