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Па кет з пра па но ва мі з мэ тай 

са цы яль на-эка на міч най аба-

ро ны ра бот ні каў пад рых та ва-

ны Фе дэ ра цы яй праф са юзаў 

Бе ла ру сі (ФПБ) і пад тры ма ны 

Мі ніс тэр ствам пра цы і са цы-

яль най аба ро ны.

Важ ным кі рун кам стар шы ня 

ФПБ Мі ха іл Ор да і мі ністр Іры на 

Кас це віч лі чаць пры няц це да дат-

ко вых мер па пы тан нях ма тэ ры яль-

най ад каз нас ці ра бот ні каў у част цы 

спаг нан ня з ра бот ні каў гро шай на 

штра фы, якія атры ма лі кі раў ні кі 

прад пры ем стваў. За ба ро на на гэ-

тае дзе ян не пра ду гле джа на змя-

нен ня мі ў Пра цоў ны ко дэкс Бе ла-

ру сі, якія дзей ні ча юць сё ле та са 

сту дзе ня. Ад нак су до выя ра шэн ні, 

што ўсту пі лі ў сі лу да па чат ку дзе-

ян ня но ва га ко дэк са, пра цяг ва юць 

рэа лі зоў вац ца, і з лю дзей вы ліч-

ва юць знач ныя су мы ў лік штра фу 

кі раў ні коў. Та кі па ды ход не аб ход на 

ска рэк ці ра ваць і вы зва ліць ра бот-

ні каў ад гэ тых вы плат, упэў не ны 

кі раў ні кі Мінп ра цы і ФПБ. Ад па вед-

ную пра па но ву па зме не за ка на-

даў ства пла ну ец ца ў най блі жэй шы 

час унес ці ва ўрад.

Пэў ныя пра па но вы да ты чац ца 

і асаб лі вас цяў ра бо ты ва ўмо вах 

пан дэ міі, дру гая хва ля якой, як мяр-

ку ец ца, не ўза ба ве за кра не Бе ла-

русь. Каб пра ду хі ліць за ра жэн не 

су пра цоў ні каў на мес цах, не аб ход-

на ўма ца ваць гіб касць пра цоў на-

га за ка на даў ства. З гэ тай мэ тай 

пла ну ец ца за цвер дзіць пра ва най-

маль ні ка да ваць ра бот ні ку, які кан-

так та ваў з за хва рэ лы мі ці пры быў 

з рэ гі ё наў з па вы ша най ры зы кай 

за ра жэн ня, з яго зго ды ад па чы нак 

ця гам да 15 ка лян дар ных дзён для 

зна хо джан ня ў са ма іза ля цыі з за ха-

ван нем за роб ку ў па ме ры не ні жэй 

як дзве тра ці ны та рыф на га акла ду, 

паведамляе БелТА.

Мі ністр пра цы і стар шы ня ФПБ 

асаб лі ва пад крэс лі лі не аб ход насць 

маг чы мас ці най маль ні ку ства раць 

з асоб ных ка тэ го рый ра бот ні каў 

«пад мен ны пра цоў ны рэ зерв» на 

вы па дак ін фі цы ра ван ня асноў на-

га пер са на лу. Мяр ку ец ца так са ма 

нар ма тыў на за ма ца ваць пра ва 

ра бо та даў ца да ваць ра бот ні ку з 

яго зго ды ад па чы нак для са ма-

іза ля цыі ва ўмо вах аба вяз ко ва га 

зна хо джан ня ў мес цы, якое абя рэ 

най маль нік. Пры гэ тым за ха ва ец-

ца за ро бак ра бот ні ка ў па ме ры не 

менш за ўста ноў ле ны яму та рыф-

ны аклад, ка лі ін шае не пра ду гле-

джа на ка лек тыў ным да га во рам ці 

па гад нен нем.

Ме ха ніз мы рэа лі за цыі пра па на-

ва ных мер па куль пра пра цоў ва-

юц ца з га лі но вы мі мі ніс тэр ства мі 

і ве дам ства мі.

Іры на СІ ДА РОК.

ПРА ЕКТ 
НА МІЛЬ ЁН

У Брэс це не ўза ба ве бу дзе рэа лі за ва ны пра ект 

па пра соў ван ні іна ва цый і «ра зум най» вы твор час ці. 

Яшчэ ў 2018 го дзе Мі нэ ка но мі кі кра і ны звяр ну ла ся 

ў спе цы я лі за ва ную ўста но ву ААН па пра мыс ло ва-

му раз віц цю з за пы там на рас пра цоў ку на зва на га 

пра ек та. На шу кра і ну на ве да лі за меж ныя экс пер ты, 

пра вя лі не аб ход ныя кан суль та цыі, аца ні лі па тэн цы-

ял і адоб ры лі іні цы я ты ву. Бы ло пры ня та ра шэн не аб 

рэа лі за цыі ў Брэс це та ко га пра ек та.

Да ку мен ты бы лі б пад пі са ныя ра ней, але ме ра-

прыем  ства ад клад ва ла ся з-за пан дэ міі. І вось на-

рэш це ад бы ло ся апош няе ўзгад нен не. З бе ла рус ка га 

бо ку да мо ву пад пі саў на мес нік мі ніст ра эка но мі кі 

Юрый ЧА БА ТАР.

Пра ект у Брэс це стаў пі лот ным для кра і ны, але 

на мес нік мі ніст ра вы ка заў спа дзя ван не, што ён бу-

дзе пра цяг ну ты ў ін шых рэ гі ё нах. У прад пры ем стваў 

з'я віц ца маг чы масць асвой ваць но выя су час ныя тэх-

на ло гіі ін дуст рыі, та кія як 3D-тэх на ло гіі, ра ба ты за-

цыя і ін шыя. На прык лад, у Брэс це прад пры ем ства 

«Са вуш кін пра дукт» ука ра няе ра ба ты за ва ныя комп-

лек сы, што знач на па вы шае эфек тыў насць вы твор-

час ці.

Кошт пра ек та скла дае адзін міль ён до ла раў. Яго 

рэа лі за цы яй зой мец ца Брэсц кі тэх на парк. Па ло ву 

су мы пла ну ец ца па тра ціць на вы со ка тэх на ла гіч нае 

аб ста ля ван не, якое прад ста вяць ах вот ным у агуль-

нае ка ры стан не. Ас тат няя част ка гро шай пой дзе на 

на ву чан не і аду ка цый ныя пра гра мы, бо асноў ная 

за да ча тэх на пар ка — раз віц цё на ву кі і іна ва цый ных 

тэх на ло гій. У вы ні ку Брэст атры мае больш пад рых-

та ва ных спе цы я ліс таў і пач не раз ві ваць «ра зум ную» 

вы твор часць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У Мін ску прай шлі пе ра гаворы вы кон ва ю ча-

га аба вяз кі мі ніст ра ахо вы зда роўя Бе ла ру-

сі Дзміт рыя Пі не ві ча і мі ніст ра ахо вы зда-

роўя Ра сіі Мі ха і ла Му раш кі. Ад зна чым, што 

мі ніс тэр ствы вя дуць ак тыў ную су мес ную 

ра бо ту па ар га ні за цыі ў Бе ла ру сі клі ніч ных 

вы пра ба ван няў і дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 

ра сій скай вак цы ны «Гам-КО ВІД-Вак» для 

пра фі лак ты кі ка ра на ві рус най ін фек цыі.

Ба кі да мо ві лі ся аб пра вя дзен ні ў Бе ла ру сі клі-

ніч ных вы пра ба ван няў, а пас ля — аб пра вя дзен ні 

муль ты цэнт ра вых да сле да ван няў у не каль кіх ля-

чэб ных уста но вах, што да зво ліць ска ра ціць тэр мі-

ны збо ру ін фар ма цыі для рэ гіст ра цыі вак цы ны.

Так са ма да сяг ну та да мо ва аб ак ты ві за цыі ўза-

е ма дзе ян ня ў га лі не фар ма цэў ты кі, у тым лі ку на 

пля цоў ках роз ных ін тэ гра цый ных струк тур (Са-

юз ная дзяр жа ва, Еў ра зій скі эка на міч ны са юз). 

Пад час ві зі ту ў Бе ла русь афі цый най дэ ле га цыі 

ўра да Ра сіі на ча ле з Мі ха і лам Мі шус ці ным бы лі 

па цверд жа ны на ме ры пра цяг нуць рэа лі за цыю 

су мес ных пра грам і пра ек таў у сфе ры ахо вы зда-

роўя ў ме жах Са юз най дзяр жа вы. У тым лі ку мяр-

ку ец ца пра пра ца ваць тэ му ства рэн ня агуль най 

ін фар ма цый най пра сто ры.

Так са ма бы ло ад зна ча на, што спе цы я ліс ты 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Бе ла ру сі і Фе дэ раль-

най служ бы па на гля дзе ў сфе ры ахо вы пра воў 

спа жыў цоў і даб ра бы ту ча ла ве ка Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі (Рас спа жыў наг ляд) пра цяг нуць кан суль-

та цыі і аб мен ін фар ма цы яй аб эпі дэ мі я ла гіч най 

сі ту а цыі па ін фек цыі COVІD-19 у мэ тах най хут-

чэй ша га ад наў лен ня авія цый ных і ін шых ві даў 

транс парт ных зно сін па між дзвю ма кра і на мі.

Але на КРА ВЕЦ.

МАХ ЛЯ РЫ 
НА ТЭ ЛЕ ФО НЕ

У гэ ты цяж кі час зноў па час ці лі ся вы пад кі тэ-

ле фон на га мах ляр ства, ка лі гра ма дзя нам тэ ле-

фа ну юць ні бы та ад імя Аса цы я цыі бе ла рус кіх 

бан каў і спра бу юць да ве дац ца ў іх звест кі аб 

пла цеж ных карт ках, аб укла дах і мно гае ін-

шае.

Аса цы я цыя па пя рэдж вае: гэ та ашу кан цы! Прэс-

сак ра тар гэ тай ар га ні за цыі Па вел Смер наў за яў ляе, 

што іх аса цы я цыя не ажыц цяў ляе ні я кія бан каў скія 

апе ра цыі з на сель ніц твам і юры дыч ны мі асо ба мі, 

не за пыт ва ла і не за пыт вае ні я кія звест кі ў клі ен таў 

бан каў. Пры зва ро це да жы ха роў на шай кра і ны па 

та кіх пы тан нях ад імя Аса цы я цыі бе ла рус кіх бан каў 

гэ тая струк ту ра про сіць ні ў якім ра зе не па ве дам ляць 

ашу кан цам кан фі дэн цы яль ных звес так аб са бе і сва іх 

бан каў скіх апе ра цы ях і не ад клад на пра ін фар ма ваць 

аб гэ тым мі лі цыю.

Лю дзі, будзь це ўваж лі выя і асця рож ныя!

Сяр гей КУР КАЧ.

На шы 
актывы — ка ля 

7,5 млрд до ла раў
Як па ве да мі ла прэс-служ ба На цы я наль на га 

бан ка кра і ны, між на род ныя рэ зер во выя ак ты-

вы Бе ла ру сі на 1 ве рас ня, па вод ле па пя рэд ніх 

звес так, скла лі ў эк ві ва лен це 7 млрд 457,8 млн 

до ла раў.

Гэ та зна чыць у жніў ні зо ла та ва лют ныя рэ зер вы 

зні зі лі ся пас ля рос ту ў лі пе ні. Спе цы я ліс ты Нац бан-

ка ад зна ча юць, што зні жэн не ўзроў ню між на род ных 

рэ зер во вых ак ты ваў па вы ні ках мі ну ла га ме ся ца ў 

асноў ным аб умоў ле на про да жам фі нан са вым рэ гу-

ля та рам на шай кра і ны за меж най ва лю ты на тар гах 

Бе ла рус кай ва лют на-фон да вай бір жы. Пры гэ тым 

ура дам і Нац бан кам вы ка на на знеш ніх і ўнут ра-

ных аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це на су му 

351,7 млн до ла раў.

У га лоў ным бан ку кра і ны за ўва жы лі, што пад тры-

ман ню ўзроў ню зо ла та ва лют ных рэ зер ваў у жніў ні 

спры я ла па ступ лен не срод каў ад про да жу аб лі га цый 

Мі ніс тэр ства фі нан саў, на мі на ва ных у за меж най ва-

лю це, а так са ма па ступ лен не за меж най ва лю ты ў 

бюд жэт.

Згод на з асноў ны мі кі рун ка мі гра шо ва-крэ дыт най 

па лі ты кі на 2020 год, аб' ём між на род ных рэ зер во вых 

ак ты ваў да 1 сту дзе ня 2021 го да па ві нен склас ці не 

менш за 7,3 млрд до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Да дат ко выя ме ры

Пра ва 
на са ма іза ля цыю 

і пад мен ны 
пра цоў ны рэ зерв

Клі ніч ныя 
вы пра ба ван ні — 
у хут кім ча се
З удзе лам бе ла ру саў 

пра ве раць эфек тыў насць 
ра сій скай вак цы ны 

су праць ка ра на ві ру са

Ар мей скія між на род ныя 

гуль ні — 2020 прай шлі для 

бе ла рус кіх вай скоў цаў вель мі 

па спя хо ва. У двац ца ці на мі-

на цы ях яны за ва я ва лі ўзна-

га ро ды. Ся род іх — ча ты ры 

най вы шэй шай про бы. Не бы-

ло роў ных на шым ва ен ным 

пад час кон кур саў «Снай-

пер скі ру беж», «Упэў не ны 

пры ём», «Па ляр ная зор ка» 

(у апош ніх удзель ні ча юць 

пад раз дзя лен ні спе цы яль на-

га пры зна чэн ня). А на спа бор-

ніц твах ін жы нер ных вой скаў 

бе ла ру сы па дзя лі лі пер шую 

пры ступ ку п'е дэс та ла па ша-

ны з ра сі я на мі. Да дат ко ва на 

ме даль ным ра хун ку — 10 ся-

рэб ра ных і пяць брон за вых ме-

да лёў. Адзін з іх пры хо дзіц ца 

на са мы ві до вішч ны кон курс 

Ар мей скіх гуль няў — «Тан ка-

вы бія тлон».

Усё гэ та да па маг ло за няць 

бе ла рус кай збор най дру гое агуль-

на ка манд нае мес ца. Са сту пі лі на шы 

толь кі ра сі я нам, але пры гэ тым пе ра-

ўзы шлі ка ля трох дзя сят каў кра ін, у 

лі ку якіх Кі тай і Із ра іль.

Ураж вае вя лі кая коль касць ме да-

лёў па раў наль на з коль кас цю на мі-

на цый, у якой бе ла рус кія вай скоў цы 

зма га лі ся за пе ра мо гу — двац цаць 

дзве. Гэ та зна чыць, у 90 % вы пад каў 

на шы ар мей цы аказ ва лі ся на п'е дэс-

та ле па ша ны.

— Упер шы ню ў гіс то рыі за час 

вы ступ лен ня на шых ка мандаў у Ар-

мей скіх гуль нях мы за ня лі та кое вы-

со кае мес ца, — ад зна чыў на мес нік 

мі ніст ра аба ро ны Бе ла ру сі Сяр гей 

ПА ТА ПЕН КА. — Удзель ні кі на шых 

ка мандаў год на пад рых та ва лі ся. Гэ-

та вы дат на бач на па вы ні ках. Доб ра-

сум лен на ад нес лі ся ўсе — афі цэ ры, 

сал да ты, пра пар шчы кі. Не пад вя ла 

і тэх ні ка, на якой вы сту па лі на шы 

вай скоў цы.

Спа бор ніц твы пра хо дзі лі на тэ ры-

то рыі пя ці кра ін: Бе ла ру сі, Ра сіі, Ар-

ме ніі, Азер бай джа на і Уз бе кі ста на. 

Геа гра фія зву зі ла ся праз пан дэ мію 

ка ра на ві ру са.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

РОС СЫП МЕ ДА ЛЁЎ

 Тым ча сам
Па чаў ся чар го вы этап пра вер кі ба я вой 

га тоў нас ці Уз бро е ных Сіл. У вы шэй шую 
сту пень ба я вой га тоў нас ці пры вод зяц ца 
1868-я ар ты ле рый ская ба за ўзбра ен ня, 
969-я ба за рэ зер ву тан каў і 3620-я ар ты-
ле рый ская ба за ўзбра ен ня, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства аба ро ны. 
Ся род ін ша га бу дуць пры зва ны з за па су 
ва ен на аба вя за ныя. Дак лад ная іх коль-
касць па куль не на зы ва ец ца.

Пра вер ка скон чыц ца ўдзе лам вай-
ско вых час цей у ка манд на-штаб ным ву-
чэн ні з ор га на мі ва ен на га кі ра ван ня, ар-
га ні за цы я мі тэх ніч на га за бес пя чэн ня.

Аты-ба ты

Фі нан сы

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


