
Зар пла та — тэ ма, якая ці ка віць 
кож на га. Як вы ліч ва ец ца аклад і як 
ён фар мі ру ец ца? Як вы зна ча юц ца 
да пла ты за су мя шчэн не пра фе сій? 
Што чу ваць на конт га лі но вай сіс тэ мы 
апла ты пра цы?
На гэ тыя і ін шыя пы тан ні мож на бы ло атры маць 

ад ка зы пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на сай тах Мін-
п ра цы і са цы яль най аба ро ны і БЕЛ ТА, якая прай-
шла ўчо ра і бы ла пры све ча на пы тан ням апла ты 
пра цы ў бюд жэт най сфе ры. У ан лайн-кан фе рэн цыі 
пры ня лі ўдзел пер шы на мес нік мі ніст ра пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Пётр ГРУШ НІК і спе цы я ліс-
ты га лоў на га ўпраў лен ня пра цы і за ра бот най пла ты 
мі ніс тэр ства.

Як за явіў у хо дзе ан лайн-кан фе рэн цыі Пётр 
Груш нік, дзей ная сіс тэ ма апла ты пра цы ра бот ні каў 
бюд жэт най сфе ры скла да ная і на спе ла не аб ход-
насць яе спра шчэн ня. Яе рэ фар ма ван не, пра ду-
гледж ва ец ца ў рам ках вы ка нан ня Пла на су мес ных 
дзе ян няў Саў мі на і Нац бан ка па струк тур ным рэ-
фар ма ван ні і па вы шэн ні кан ку рэн та здоль нас ці эка-
но мі кі Бе ла ру сі, за цвер джа на га па ста но вай Ура да 
і Нац бан ка ад 10 каст рыч ні ка 2013 го да 
№ 895/15.

СІС ТЭ МУ 
АПЛА ТЫ ПРА ЦЫ 
БЮД ЖЭТ НІ КАЎ 

ЧА КАЕ 
РЭ ФАР МА ВАН НЕ

Пра вы кі раў ні коў дзярж ар га ні за цый 
рэ гу ля ваць вы пла ты бу дуць 
па шы ра ны, а ка рэк ту ю чыя 

ка э фі цы ен ты ад ме не ны 
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Аб' ём ва ла во га ўнут ра на-
га пра дук ту Бе ла ру сі ў сту-
дзе ні-ліс та па дзе бя гу ча га 
го да па вя лі чыў ся ў па раў на-
нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 
мі ну ла га го да на 0,9 пра цэн-
та да Br557 трлн.

У су бо ту, 21 снеж ня, РУП 
«Бел са юз друк» пра вя дзе ў 
кра мах і па віль ё нах ста лі цы 
ак цыю: у ганд лё вых аб' ек тах 
прад пры ем ства рэа лі за цыя 
асоб ных ві даў та ва раў бу дзе 
вес ці ся са зніж кай 15 пра-
цэн таў ад роз ніч ных цэн.

Да сяг ну та да моў ле насць 
аб про да жы па ке та ак цый 
ААТ «Мін скі за вод ко ла вых 
ця га чоў» ра сій ска му ін вес-
та ру.

У Мін ску з 16 снеж ня бя-
гу ча га го да па 10 са ка ві ка 
2014-га пра хо дзіць ак цыя ў 
да па мо гу асо бам без пэў на-
га мес ца жы хар ства «Са цы-
яль ны па труль». У кож ным 
ра ё не ста лі цы ар га ні за ва ны 
пунк ты ака зан ня юры дыч-
ных, псі ха ла гіч ных і са цы-
яль на-гі гі е ніч ных па слуг.

На кань ка беж ным ста-
ды ё не «Мінск-Арэ ны» 21 і 
22 снеж ня прой дзе чар го вы 
чэм пі я нат Бе ла ру сі па фі гур-
ным ка тан ні.

КОРАТКА
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 20.12.2013 г. 
Долар ЗША    9470,00
Еўра 12960,00
Рас. руб. 287,50
Укр. грыўня 1141,65

ГЛА БАЛЬ НЫ РОСТ СУ СВЕТ НАЙ ЭКА НО МІ КІ
Ў 2014 ГО ДЗЕ СКЛА ДЗЕ 3%

У блі жэй шыя два га ды ча ка ец ца за ха ван не рос ту су свет най эка но мі кі. Ад нак сі-
ту а цыя ў бан каў скай сіс тэ ме не та кая бяз воб лач ная і то іць у са бе сур' ёз ныя па гро зы 
су свет най фі нан са вай ста біль нас ці. Пра гэ та га во рыц ца ў но вай спра ва зда чы Дэ пар-
т амен та ААН па эка на міч ным і са цы яль ным раз віц ці і Кан фе рэн цыі ААН па ганд лі і 
раз віц ці. Гла баль ны эка на міч ны рост ў 2014 го дзе скла дзе 3%, а ў 2015 го дзе — 3,3%. 
Сё ле та рост склаў кры ху больш за 2%.

АБА МЕ РЭ КА МЕН ДА ВА ЛІ ЗНІ ЗІЦЬ МАШ ТА БЫ 
ІН ТЭР НЭТ-ШПІ Я НА ЖУ

Экс перт ная ка мі сія, якая зай ма ла ся рас сле да ван нем дзей нас ці Агенц тва на цы я-
наль най бяс пе кі ЗША, рэ ка мен да ва ла аме ры кан скім ула дам ад мо віц ца ад пра грам 
па ма са вым збо ры і за хоў ван ні пер са наль най ін фар ма цыі ін тэр нэт-ка рыс таль ні-
каў. Поў ны тэкст пад рых та ва на га ка мі сі яй дак ла да апуб лі ка ва ны на сай це Бе ла га 
до ма. Як ад зна ча ец ца ў да ку мен це, урад не па ві нен ва ло даць паў на моц тва мі па 
са чэн ні за сва і мі гра ма дзя на мі і вы ка ры стан ні іх аса біс тай ін фар ма цыі ў раз вед-
валь ных мэ тах. Усе ўжо іс ну ю чыя пра гра мы ў гэ тай га лі не, на дум ку экс пер таў, 
па він ны быць «пры вя за ны да кан крэт ных ін та рэ саў улад» і не мо гуць на сіць ма-
са ва га ха рак та ру.

КУ РЭН НЕ ПРА ВА КУЕ ЗМЕ НЫ Ў ШЭ РА ГУ ГЕ НАЎ
Та кім чы нам па вы ша ец ца ры зы ка ра ку і дыя бе ту, па ка за ла но вае да сле да ван не 

су пра цоў ні каў Упсаль ска га ўні вер сі тэ та і Упсаль ска га цэнт ра клі ніч ных да сле да ван-
няў. Ха рак тэр на, але ся род гэ тых ге наў ёсць і тыя, якія важ ныя для імун на га ад ка зу 

і якас ці спер мы, пі ша Thе Fіrst Роst . Экс пер ты пра-
ве ры лі, як ге ны мя ня лі ся ў кур цоў і лю дзей, якія 
не ме лі шкод най звыч кі. Бы ла вы яў ле на вя лі кая 
коль касць ге наў, якая змя ня ец ца толь кі ў кур цоў. 
Трэ ба ска заць, на ву коў цы і да гэ та га ве да лі, што 
ку рэн не па вы шае ры зы ку дыя бе ту і шмат лі кіх ты паў 
ра ку. Так са ма ў кур цоў аслаб ле ны іму ні тэт і зні жа на 
якасць спер мы. Ця пер зра зу ме ла, што ад бы ва ец ца 
гэ та з-за ген ных змен.

АН ТЫ ГЛА БА ЛІС ТЫ 
РАЗ ВЯ ЛІ АГОНЬ 
У ЦЭНТ РЫ БРУ СЕ ЛЯ

Ты ся чы дэ ман стран таў за бла кі ра ва-
лі рух аў та транс пар ту ў цэнт ры Бру се ля 
не па да лёк ад мес ца, дзе па чаў пра цу са-
міт Еў ра са ю за. Лю дзі, якія пра тэс ту юць 
су праць за ха даў жорст кай дзяр жаў най 
эка но міі, рас кла лі ў цэнт ры бель гій скай 
ста лі цы вог ні шчы і па лі лі на іх мяш кі з 
се нам. Ба ры ка ды ўма ца ва лі трак та ра мі, 

пры гна ны мі ў Бру сель фер ме ра мі. Уез д 
ў «еў ра пей скі» квар тал го ра да быў цал-
кам за бла кі ра ва ны. Прад стаў нік дэ ман-
стран таў за явіў, што яго па плеч ні кі па-
тра бу юць, каб Еў ро па бы ла для «прос тых 
ра бот ні каў і фер ме раў», а не толь кі для 
прад стаў ні коў элі ты. Акра мя та го, пра тэ-
стан ты да ма га юц ца, каб ЕС не за клю чаў 
да га во ра аб сва бод ным ганд лі з ЗША. Як 
ча ка ец ца, у хо дзе са мі ту лі да ры кра ін ЕС 
аб мяр ку юць шы ро кае ко ла пы тан няў — 
ад бан каў скай сфе ры і аба рон най па лі-
ты кі да ад но сін з Укра і най і ста но ві шча 
ў Цэнт раль на-Аф ры кан скай рэс пуб лі цы.
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Мі ка лай ШКЛЯ РАЎ, член Бе ла рус ка га са ю за мас та коў і Бе ла рус ка га са ю за 
ды зай не раў:

— Я на ра дзіў ся на Мі ка лая вес на во га, а ў на шай сям'і на зы ва лі толь кі па свят цах. Аб раз Мі ко лы 
быў са мы рас паў сю джа ны ў лю бым вет каў скім до ме, бо вя до ма, што ён ванд роў ні кам да па ма гае. 
А ста ра ве ры-вет каў ча не, да якіх ад но сі ла ся і мая сям'я, час та ез дзі лі на за роб кі ў ін шыя мяс ці ны. 
Та му і ма лі лі ся заў сё ды Мі ко лу — каб муж чы ны вяр та лі ся да до му. У ка лек цыі май го баць кі Фё да ра 
Шкля ра ва бы ло не менш за два дзя сят кі аб ра зоў ме на ві та свя то га Мі ка лая — але ж яны та кія роз ныя 
ўсе! Та му, што та кіх вы яў бы ло мно га, ка лек цы я не ры іх на той час не вель мі ца ні лі. А мне яны вель мі 

па да ба лі ся. Са мы каш тоў ны аб раз, які мы з баць кам пры вез лі з ад ной з вё сак Вет каў ска га ра ё на, ця пер упры гож вае 
экс па зі цыю Вет каў ска га му зея. Сва іх сы ноў я на зы ваў так са ма па свят цах.

Мі ка лай ЛЫ СЕН КА, вя ду чы спе цы я ліст Гомельскага аб лас но га са ве та ДТСА АФ:
— Не ве даю дак лад на, ча му мя не на зва лі Мі ка ла ем. Маё імя азна чае «пе ра мож ца на ро даў». 

Па коль кі я на ра дзіў ся ў Ка зах ста не, мне зда ец ца, для ма іх сла вян скіх баць коў, якія пры еха лі ту ды 
па ды маць ца лі ну, маё імя бы ло важ ным на па мі нам пра ра дзі му. Кож нае імя, ві даць, мае пэў ную 
энер ге ты ку. І, як усе сло вы ма юць ма тэ ры яль нае ува саб лен не, так і імя. Ка лі я стаў да рос лым, мне 
ста ла ці ка ва вы ву чаць Біб лію — як раз у тыя ча сі ны, ка лі быў ка му ніс там і кі раў ні ком мо ла дзе вай 
ар га ні за цыі. Мне бы ло ці ка ва зра зу мець кан крэт ныя біб лей скія ма ты вы, на прык лад, на па лот нах 
сла ву тых мас та коў. Та ды ж і па зна ё міў ся з гіс то ры яй пра свя то га Мі ка лая. Ка лі бы ло вель мі цяж ка, 
мне да во дзі ла ся звяр тац ца да вы шэй шых сіл і шу каць ду хоў най аба ро ны. Але ж у Біб ліі га во рыц ца: 

ка лі ты мо ліш ся, трэ ба за чы ніць за са бой дзве ры. Та му тут нель га мно га на па каз вы стаў ляць.

Іе ра ма нах Мі ка лай (ТА РА СЕН КА), на сель нік Свя та-Мі коль ска га муж чын ска га 
ма нас ты ра ў Го ме лі:

— Мя не ў хры шчэн ні на зва лі Аляк санд рам, а вось та ды, ка лі я да ваў ма нас кія абя цан ні, па тра-
ды цыі да лі но вае імя — Мі ка лай. По стрыг мой ад бы ваў ся ў Мі коль скім ма нас ты ры, у Мі коль скай 
царк ве, і ў ма нас тыр я прый шоў у дзень свя то га Мі ко лы. Асо ба гэ та га ча ла ве ка, без умоў на, на мя не 
знач на паў плы ва ла. Бы лі сі ту а цыі, ка лі я са мым не па срэд ным чы нам ад чу ваў да па мо гу свя ці це ля 
Мі ка лая. Я не ма гу гэ та ні як да ка заць — але для мя не аса біс та гэ та вель мі важ на. Звы чай на, тыя, 
хто ванд руе, звяр та юц ца да яго. У на ро дзе іс нуе ўпэў не насць, што Мі ко ла-цу да тво рац усім як ся бар 
і брат — да па мо жа лю бо му, не па тра бу ю чы ні я кіх асаб лі вых подз ві гаў. Та му, ві даць, гэ ты свя ты, які 
быў ро дам з Бліз ка га Ус хо да, ус пры ма ец ца і на мі, і За ход нім све там як свой. І Сан та-Кла ус — ад но 

з ува саб лен няў свя то га Мі ко лы. Та кое ша на ван не гэ та га ча ла ве ка звя за на з тым, што ён быў вель мі мі ла сэр ным. У 
на шым ма нас ты ры мы вель мі доб ра ве да ем пра жыц цё гэ та га свя то га і па ста ян на яму мо лім ся.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЯК ВЫ АД ЧУ ВА Е ЦЕ СВАЮ СУ ВЯЗЬ
СА СВЯ ЦІ ЦЕ ЛЕМ МІ КА ЛА ЕМ?
19 снеж ня — дзень свя то га Мі ко лы Цу да твор ца.
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Мінск рых туе за яў ку на атры ман не зван-
ня кніж най ста лі цы све ту 2017 го да. Аку рат 
у 2017-м Бе ла русь ад зна чыць 500-год дзе 
на цы я наль на га кні га дру ка ван ня: у 1517 
го дзе ў Пра зе бе ла рус кі асвет нік і пер ша-
дру кар Фран ці шак Ска ры на вы даў пер шую 
дру ка ва ную кні гу «Псал тыр», а паз ней на-
дру ка ваў ілюст ра ва ную Біб лію ў пе ра кла-
дзе на ста ра бе ла рус кую мо ву.

Зван не кніж най ста лі цы све ту што год 

пры су джае арг ка мі тэт Між на род най Фе-
дэ ра цыі кні га вы даў цоў, Між на род най фе-
дэ ра цыі кніж ных ганд ля роў і Між на род най 
фе дэ ра цыі біб лі я тэч ных аса цы я цый пад 
эгі дай ЮНЕС КА. У вы бра ным го ра дзе за-
звы чай ла дзіц ца мност ва кніж ных ме ра-
пры ем стваў, ак цый, вы стаў і кан фе рэн цый, 
на кі ра ва ных, у тым лі ку, на па пу ля ры за цыю 
чы тан ня. Але для та го, каб атры маць га на-
ро вы ты тул, трэ ба вы ка наць шэ раг умоў. 

Вы ра шаль най з'яў ля ец ца пад рых тоў ка най-
леп шай пра гра мы па пу ля ры за цыі чы тан-
ня і кніг на род най мо ве. Пры Мі ніс тэр стве 
куль ту ры ўжо ство ра на ра бо чая гру па па 
пад рых тоў цы пра гра мы ме ра пры ем стваў. 
Але якія шан цы ў Мін ска атры маць зван-
не кніж най ста лі цы све ту, што для гэ та га 
трэ ба пе ра адо лець і зра біць? Пад ра бяз ней 
чы тай це ў на ступ ным ну ма ры.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

Сталічная кнігарня «Кнігі энд кніжачкі»Сталічная кнігарня «Кнігі энд кніжачкі»
задаволіць чытвом любога кніжнага гурмана.задаволіць чытвом любога кніжнага гурмана.

Больш за 
двац цаць га доў 
ез джу са свай го 
спаль на га ра ё на 
го ра да на пра цу, 
па сут нас ці, 
ад ным 
транс пар там. 
Не ка то рых 
хра ніч ных 
без бі лет ні каў, 
мож на ска заць, 
ве даю ў твар. 
Ну, вось 
на прык лад, 
ху дар ля вая 
са ма ві тая жан чы на 
га доў 70 ні ко лі не пра бі вае 
та ло на.

…Ка лі б не ба чы ла коль кі ра зоў, 
як спра бу юць на ціс нуць на яе сум-
лен не кант ра лё ры, па ду ма ла б, што 
цё тач ка едзе ў ней кі храм, дзе яна 
пры служ вае як ак тыў ная пры ха джан-
ка. Пры нам сі, у яе та кі вы гляд. Але 
з кант ра лё ра мі яна ні ко лі не спра ча-
ец ца. За ця та маў чыць і не рэ агуе на 
іх па тра ба ван ні. Не раз да во дзі ла ся 

быць свед кай, як спа гад лі выя па са-
жы ры пра бі ва лі за яе та лон і тым 
са мым га сі лі кан флікт. Але ж па спа-
чу ваць ста ла му ча ла ве ку мож на раз, 
дру гі. А тут яў на пра гля да ец ца па зі-
цыя: маў ляў, пла ціць за пра езд не 
бу ду ні пад якім вы гля дам. Ня даў на 
ад на ка бе та, яшчэ ма ла дзей шая за 
гэ тую, га нар лі ва рас па вя да ла ледзь 
не на ўвесь тра лей бус: «А я ні ко лі 
не пла чу за пра езд. Ну, мо жа, раз 
здзер лі штраф, а ў асноў-
ным вы круч ва ю ся».

Зло ба дня Зло ба дня   ��

«НЕ ПЛА ЦІ ЛА
І НЕ БУ ДУ ПЛА ЦІЦЬ!» 

БЕЗ БІ ЛЕТ НІ КІ ПРА ЯЎ ЛЯ ЮЦЬ
УСЁ БОЛЬ ШУЮ АГРЭ СІЮ Ў ТРАНС ПАР ЦЕ 

ЛЕТАПІС ПРАЦЯГВАЕЦЦА
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На двор'е На двор'е   ��

Сло та
і моц ны ве цер 
На вы хад ныя тэм пе ра тур ны 
фон бу дзе на 5–8 гра ду саў 
вы шэй шым за нор му.

Чар го вы ат мас фер ны фронт 
з бо ку Поль шчы пры ня се да нас 
ка рот ка ча со выя апад кі (мок ры 
снег і дождж) у су бо ту, па ве да-
мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс-
пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра 
Мінп ры ро ды Воль га Фя до та ва. 
У асоб ных ра ё нах уз моц ніц ца ве-
цер па ры ва мі да 15–18 м/с. Зноў 
бу дзе га ла лёд, ту ман і га ла лё-
дзі ца на да ро гах. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы на су бо ту ад мі нус 
4 да плюс 2 гра ду саў, удзень — 
ад мі нус 1 да плюс 4. Віль гот нае 
па вет ра з бо ку Бал тый ска га мо-
ра за ві тае на тэ ры то рыю Бе ла ру-
сі ў ня дзе лю. Мес ца мі бу дзе іс ці 
мок ры снег і дождж, амаль паў-
сюд на — га ла лёд ныя з'я вы. Уна-
чы ча ка ец ца ад мі нус 3 да плюс 
2, удзень — мі нус 2 да 4 цяп ла.

Па вод ле доў га тэр мі но вых 
пра гно заў ай чын ных сі ноп ты-
каў, і ў па чат ку на ступ на га тыд-
ня ў нас за ха ва ец ца па ступ лен не 
цёп ла га і віль гот на га па вет ра з 
Ат лан ты кі. Мес ца мі ча ка ец ца 
дождж і мок ры снег. На пра ця гу 
су так га ла лёд і мес ца мі га ла лё-
дзі ца на да ро гах. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы на па ня дзе лак ад 
3 цяп ла да 3 ма ро зу, а ўдзень — 
0 — плюс 5 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Уз ро вень тэх ніч най асна-
шча нас ці прад пры ем стваў 
іль ня ной га лі ны не аб ход на 
па вы шаць. Та кую за да чу 
па ста віў прэм' ер-мі ністр Бе-
ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч у 
час на вед ван ня ААТ «Слуц кі 
льно за вод», пе рад ае ка рэс-
пан дэнт БЕЛ ТА.

Слуц кі за вод ува хо дзіць у 
шас цёр ку льно за во даў, ма дэр-
ні за цыю якіх пла ну ец ца за вяр-
шыць да пры няц ця ўра джаю 
2014 го да. Мі ха іл Мяс ні ко віч 
па бы ваў як на дзе ю чай вы твор-
час ці, так і на пля цоў цы цэ ха, які 
бу ду ец ца. Пер шае, што бы ло 

ад зна ча на ім, — гэ та не да стат-
ко вая тэх ніч ная асна шча насць 
прад пры ем ства. Па вод ле слоў 
прэм' ер-мі ніст ра, гэ та праб ле ма 
ак ту аль ная і для ін шых іль но за-
во даў. «Не аб ход на да асна шчаць 
прад пры ем ствы», — пад крэ сіў кі-
раў нік ура да. І ў пер шую чар гу, 
на яго дум ку, трэ ба за куп ляць 
ад па вед ныя ме ха ніз мы па пад'-
ёму льно трас ты.

У цэ лым, за кра на ю чы льно за-
ва ды, якія ма дэр ні зу юц ца, Мі ха іл 
Мяс ні ко віч ад зна чыў: «Част ка з 
іх зна хо дзіц ца ў да во лі доб рым 
ста не. Перш за ўсё гэ та за во ды 
ў Кар ме, Ка рэ лі чах. Ра зам з тым 

ёсць за во ды на кры тыч ным шля-
ху — гэ та льно за во ды ў Ля ха ві чах, 
Арэ хаў ску». У гэ тым спі се зна хо-
дзіц ца і Слуц кі льно за вод. Тут, 
як ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч, 
на зі ра ец ца знач нае ад ста ван не 
ад гра фі каў. У су вя зі з гэ тым кі-
раў ніц тву прад пры ем ства да дзе-
ны да ру чэн ні, якія да дуць маг чы-
масць вы пра віць сі ту а цыю.

«Сён ня ёсць усё не аб ход нае 
фі нан са ван не, аб ста ля ван не пад 
усе шэсць за во даў, — ад зна чыў 
прэм' ер. — Ёсць упэў не насць у 
тым, што ўсе яны бу дуць уве дзе-
ны ў экс плу а та цыю для пе ра пра-
цоў кі ўра джаю 2014 го да».

У пра ек це За ко на «Аб уня сен ні да паў нен няў 
і змя нен няў у не ка то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пы тан нях до нар ства кры ві і яе 
кам па не нтаў» пра па ган ду ец ца бяз вы плат ная 
зда ча кры ві.

Гэ та асаб лі ва пад крэс ліў у раз мо ве з жур на-
ліс та мі Вік тар ЛІС КО ВІЧ, член Па ста ян най ка мі сіі 
па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най і 
мо ла дзе вай па лі ты цы Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь. За кон быў 
пры ня ты на ўча раш нім па ся джэн ні трэ цяй се сіі Па-
ла ты прад стаў ні коў у пер шым чы тан ні. 

У но вым За ко не вы зна ча ны кры ні цы фі нан са-
ван ня не толь кі са мо га до нар ства, але і ін шых ме-
ра пры ем стваў не па срэд на з ім звя за ных. «Асоб ным 
ар ты ку лам акрэс ле ны асноў ныя на прам кі дзяр жаў-
най па лі ты кі ў гэ тай сфе ры. Тут знач ная ўва га на-
да ец ца бяз вы плат на му до нар ству», — ад зна чыў 
Вік тар Ліс ко віч. Да рэ чы, та ко га кштал ту до нар ства 
аб умоў ле на тым, што лі чыц ца най больш асэн са-
ва ным і бяс печ ным. За раз у 60 кра і нах све ту 95% 
усіх лю дзей, якія зда юць кроў, не атрым лі ва юць 

за гэ та гра шо ва га ўзна га ро джан ня. Па стаў ле на 
за да ча, каб да 2020 го да боль шасць кра ін пе ра ня лі 
ме на ві та та кую схе му пра цы з до на ра мі.

Так са ма ў гэ тым пра ек це за ка на даў ча вы зна-
ча ны ўза е ма ад но сі ны па між ра бот ні ка мі-до на ра мі 
і іх най ма даў ца мі. Сён ня най маль нік аба вя за ны 
ад пус ціць до на ра для зда чы кры ві або, ка лі ўзні кае 
пэў ная сі ту а цыя, звя за ная з вы твор чай не аб ход-
нас цю, пры зна чыць ін шы дзень для гэ та га. У сваю 
чар гу, ра бот нік па ві нен па пя рэ дзіць най ма даў цу 
за два дні пра тое, што ён бу дзе пла на ва зда ваць 
кроў.

Пра ек там За ко на кан крэ ты зу ец ца апла та. Як 
удак лад ніў Ва сіль ЖАР КО, мі ністр ахо вы зда-
роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, у вы пад ку зда чы кры ві 
ў пра цоў ны час ра бот нік вы зва ля ец ца ад пра цы з 
за ха ван нем ся рэд ня га дзён на га за роб ку. Ка лі кроў 
здае на ву чэ нец пэў най ву чэб най уста но вы, то ў 
дзень зда чы кры ві ён вы зва ля ец ца ад за ня ткаў, а 
так са ма атрым лі вае гра шо выя вы пла ты.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі
ге не рал-лей тэ нант
Юрый ЖА ДО БІН:

«У Бе ла ру сі ў агляд най бу-
ду чы ні не бу дзе 100-пра цэнт-
най кант ракт най ар міі. Уз-
бро е ныя Сі лы фар мі ру юц ца, 
зы хо дзя чы з тых за дач, якія 
ста віць пе рад імі дзяр жа ва. 
У Бе ла ру сі та кая за да ча ад-
на — ахо ва су ве рэ ні тэ ту, тэ-
ры та ры яль най цэ лас нас ці, 
пра ва вых асноў дзяр жа вы. 
Для эфек тыў на га вы ка нан ня 
гэ тай за да чы не аб ход на рых-
та ваць пра фе сі я наль ны, доб ра 
на ву ча ны рэ зерв. І са мая леп-
шая маг чы масць пад рых та-
ваць та кі рэ зерв — гэ та тэр-
мі но вая ва ен ная служ ба».

Ура чыс ты сход, пры све ча ны 
55-год дзю гра мад ска га аб' яд-
нан ня «Бе ла рус кі са юз жур-
на ліс таў», ад быў ся ў Мін ску. 
Пе рад прад стаў ні ка мі твор чых 
ка лек ты ваў га зет, ча со пі саў, 
ра дыё, тэ ле ба чан ня бы ло за чы-
та на він ша ван не ад Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі. Жур на ліс таў го-
ра ча ві та лі кі раў ні кі дзяр жаў-
ных і гра мад скіх ар га ні за цый, 
прад стаў ні кі дып ла ма тыч на га 
кор пу су, якія пры бы лі на свя та, 
вя до мыя ар тыс ты.

Фотаздымкі Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  �� Ча му до нар ства
па він на стаць бяз вы плат ным?

ПАСПЕЦЬ ДА НОВАГА ЎРАДЖАЮ
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