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ІН ТЭ ГРА ЦЫЙ НА ГА 
ЎЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЯ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 24-25 
снеж ня ў Маск ве пры ме ўдзел у па ся джэн нях Вы-
шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та і Вы шэй-
ша га дзяр жаў на га са ве та Са юз най дзяр жа вы. Аб 
гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Пла ну ец ца, што на са мі це 24 снеж ня прэ зі дэн ты аб мяр-
ку юць пы тан ні да лей ша га раз віц ця ін тэ гра цый на га ўза е ма-
дзе ян ня і пад клю чэн ня да яго но вых кра ін. У цэнт ры ўва гі 
бу дзе ход ра бо ты над пра ек там да га во ра аб Еў ра зій скім 
эка на міч ным са ю зе.

Акра мя та го, у па ра дак дня па ся джэн ня ўклю ча ны пы-
тан ні, якія да ты чац ца кант ро лю за вы ка нан нем пра віл 
кан ку рэн цыі, дзей нас ці суб' ек таў на ту раль ных ма на по лій. 
Пла ну ец ца за цвер дзіць бюд жэт Еў ра зій скай эка на міч най 
ка мі сіі на 2014 год.

На па ся джэн ні Вы шэй ша га дзяр жаў на га са ве та Са юз най 
дзяр жа вы 25 снеж ня пла ну ец ца раз гле дзець асноў ныя пы тан-
ні бе ла рус ка-ра сій ска га су пра цоў ніц тва ў роз ных сфе рах.

Па ра дак дня ме ра пры ем ства ўклю чае больш як дзе сяць 
пунк таў. Яны да ты чац ца ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў-
ніц тва дзвюх кра ін, бюд жэ ту Са юз най дзяр жа вы на 2014 
год, пра гра мы ўзгод не ных дзе ян няў у га лі не знеш няй па лі-
ты кі, за бес пя чэн ня роў ных пра воў гра ма дзян у са цы яль най 
сфе ры, уза е ма дзе ян ня ў га лі не куль ту ры, пад рых тоў кі да 
свят ка ван ня ў 2014-2015 га дах 70-год дзя вы зва лен ня Бе ла-
ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і 70-год дзя Пе ра мо гі 
ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

У пры ват нас ці, як за явіў 
пад час ан лайн-кан фе рэн цыі 
на сай тах Мінп ра цы і са цы яль-
най аба ро ны і БЕЛ ТА на мес нік 
мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ, 
за ка на даў ча за ма ца ва ны аба-
вя зак пра ца даў цы пра во дзіць 
аба вяз ко вы ме даг ляд пе рад 
пра цоў най зме най з мэ тай 
па мян шэн ня траў ма тыз му і 
за бес пя чэн ня бяс пе кі пра цу ю-
чых. «Як па каз вае прак ты ка, 
гэ тая пра цэ ду ра зай мае ад 2 
да 5 хві лін», — ска заў на мес нік 
мі ніст ра.

Так са ма, па чы на ю чы з 25 
сту дзе ня, най маль нік мае пра-
ва пра во дзіць агляд ра бот ні ка 
ў пра цэ се пра цы — у вы пад ках, 
ка лі ёсць да стат ко выя пад ста вы 
ду маць, што той зна хо дзіц ца ў 
ста не ал ка голь на га, нар ка тыч-
на га або так січ на га ап'я нен ня.

У вы пад ку ад мо вы ра бот ні-
ка ад пра хо джан ня ме даг ля ду 

пе рад зме най або ў пра цэ се 
пра цы най маль нік аба вя за ны 
не да пус каць яго да вы ка нан-
ня пра цы ў ад па вед ны дзень 
(зме ну). За пе ры яд ад хі лен ня 
за ра бот ная пла та не вы плач-
ва ец ца.
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Кан крэт ны пе ра лік ра бот 

(пра фе сій), дзе ра бот ні кі аба-
вяз ко ва пра хо дзяць ме ды цын-
скі агляд пе рад зме най аль бо 
агляд на прад мет зна хо джан ня 
ў ста не ал ка голь на га, нар ка-
тыч на га ці так січ на га ап'я нен-
ня, сфар мі ра ва ны Мі ніс тэр-
ствам пра цы і са ца ба ро ны. У 
гэ ты пе ра лік, у пры ват нас ці, 
уклю ча ны асо бы, якія кі ру юць 
транс парт ны мі срод ка мі і гру-
за пад' ём ны мі ме ха ніз ма мі, шэ-
раг пра фе сій гор на зда быў ной 
пра мыс ло вас ці, ра бот ні кі бу-
даў ні чай га лі ны. Уся го пе ра лік 
на ліч вае ка ля 100 пра фе сій.

Свят ла на БУСЬ КО.

НАЙ МАЛЬ НІК ЗМО ЖА ПРА ВЕ РЫЦЬ РА БОТ НІ КА 
НА АЛ КА ГОЛЬ НАЕ АП'Я НЕН НЕ

ПЫ ТАН НІ НА МЕС НІ КУ МІ НІСТ РА
— Ці мае пра ва ра бот нік ад мо віц ца пры сту піць да 

пра цы пры ад сут нас ці ў яго срод каў ін ды ві ду аль-
най аховы? У гэ тым вы пад ку ці бу дзе най маль нік 
аба вя за ны кам пен са ваць ра бот ні ку не да атры ма ны 
за ро бак?

— Ра бот нік мае пра ва на ад мо ву ад вы ка нан ня да ру ча-
най ра бо ты ў вы пад ку ўзнік нен ня не па срэд най не бяс пе кі 
для жыц ця і зда роўя яго і на ва коль ных да лік ві да цыі гэ тай 
не бяс пе кі, а так са ма пры не пра да стаў лен ні яму срод каў 
ін ды ві ду аль най аховы, якія не па срэд на за бяс печ ва юць бяс-
пе ку пра цы. Пры ад мо ве ад вы ка нан ня да ру ча най ра бо ты 
па на зва ных пад ста вах ра бот нік аба вя за ны не ад клад на 
пісь мо ва па ве да міць пра ца даў цу аль бо ўпаў на ва жа най 
служ бо вай асо бе най маль ні ка аб ма ты вах та кой ад мо вы, і 
да лей пад па рад коў вац ца пра ві лам унут ра на га пра цоў на га 
рас па рад ку, за вы клю чэн нем вы ка нан ня вы шэй зга да най 
пра цы.

Што ты чыц ца апла ты, то ў вы пад ку не вы ка нан ня нор маў 
вы пра цоў кі не па ві не ра бот ні ка яго за ра бот ная пла та не 
мо жа быць ні жэй шай за 2/3 та рыф най стаў кі (акла ду).

— У якіх вы пад ках най маль нік аба вя за ны за бяс печ-
ваць ра бот ні каў спец воп рат кай і за чый кошт?

— Най маль нік аба вя за ны пра да стаў ляць ра бот ні кам, за-
ня тым на ра бо тах са шкод ны мі і (або) не бяс печ ны мі ўмо ва мі 
пра цы, а так са ма на ра бо тах, звя за ных з за брудж ван нем і 
(або) тых, якія вы кон ва юц ца ў не спры яль ных тэм пе ра тур-
ных умо вах, не аб ход ныя срод кі ін ды ві ду аль най аховы ў 
ад па вед нас ці з вы зна ча ны мі нор ма мі.

Да рэ чы
На па чат ку 2013 го да на ліч ва ла ся 759576 пра цоў ных 

мес цаў са шкод ны мі і (або) не бяс печ ны мі ўмо ва мі пра цы. 
Най боль шая коль касць пра цоў ных мес цаў са шкод ны мі і 
(або) не бяс печ ны мі ўмо ва мі пра цы (ад агуль най коль кас ці 
ра бо чых мес цаў са шкод ны мі і (або) не бяс печ ны мі ўмо ва-
мі пра цы) — у ар га ні за цы ях, пад па рад ка ва ных Мінп ра му, 
Мі нэ нер га, Мін бу дар хі тэк ту ры, Мін сель гас хар чу, кан цэр ну 
«Бел наф та хім».

З 25 сту дзе ня 2014 го да ўсту пае ў сі лу за кон «Аб уня сен-
ні змя нен няў і да паў нен няў у За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб ахо ве пра цы». Ся род на ва цый за ко на — за ма ца ва-
ная нор ма, якая ты чыц ца та го, што ра бот нік аба вя за ны 
кла па ціц ца пра аса біс тую бяс пе ку і аса біс тае зда роўе, а 
так са ма пра бяс пе ку на ва коль ных у пра цэ се вы ка нан ня 
ра бот або пад час зна хо джан ня на тэ ры то рыі ар га ні за цыі. 
Так са ма ўве дзе ны ін сты тут акрэ ды та цыі юры дыч ных асоб 
(ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў) на ака зан не па слуг у 
га лі не ахо вы пра цы. Пра ду гледж ва юц ца да дат ко выя маг-
чы мас ці най маль ні ка ў част цы ар га ні за цыі ахо вы пра цы 
і ажыц цяў лен ні кант ро лю за вы ка нан нем за ка на даў ства 
ў гэ тым на прам ку.

На свя це, якое ад бы ло ся ў Шкло ўскай шко ле-ін тэр на це для дзя цей з па ру шэн ня мі зро ку, 
па бы ва лі прад стаў ні кі кі раў ніц тва Ма гі лёў скай воб лас ці на ча ле з гу бер на та рам Пят ром РУД НІ КАМ.

ПА ДА РЫ ЛІ РА ДАСЦЬ

Амаль цэ лае ста год дзе жур на ліс ты і 
фо та ка рэс пан дэн ты га лоў на га ай чын на-
га ін фар ма цый на га агенц тва ста но вяц ца 
свед ка мі важ ных па дзей у кра і не. Па ся-
джэн ні ўра да, пар ла мен та, на цы я наль-
ныя свя ты, на род ныя гу лян ні, куль тур ныя 
і спар тыў ныя ме ра пры ем ствы — усё гэ-
та ня змен на фік су ец ца су пра цоў ні ка мі 
Бел ТА і за хоў ва ец ца ў ар хі вах агенц тва: 
ра ней — сто са мі фо та кар так на па лі-
цах, ця пер — гі га бай та мі элект рон най 
ін фар ма цыі на кам п'ю тар ных сэр ве рах. 
Кож ны з іх — уні каль ная ста рон ка з кні гі 
пра бе ла ру саў.

На ўра чыс тай цы ры мо ніі 
ад крыц ця вы ста вы пер шы на-
мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла ру сь 
Аляк сандр Радзь коў пе ра даў він-
ша ван ні су пра цоў ні кам агенц тва 
ад Прэ зі дэн та кра і ны Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі, вы ка заў аса біс тыя 
ўра жан ні пра ка рыс ную пра цу 
жур на ліс таў і фо та ка рэс пан дэн-
таў кам па ніі.

— Ад пра цы Бел ТА сён ня за-
ле жыць вель мі мно гае, — упэў не-
ны Алег Пра ляс коў скі, мі ністр ін-

фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, які ве дае 
дзей насць агенц тва знут ры: у па чат ку 
2000-х ён з'яў ляў ся яго ге не раль ным ды-
рэк та рам. — Ад на з га лоў ных функ цый 
агенц тва — ін фар ма ван не аб лас ных і 
ра ён ных СМІ, да ня сен не да іх ла ка ніч най 
дак лад най ін фар ма цыі.

Ар хі вы Бел ТА — гэ та ўні каль ная бе-
ла рус кая гіс то рыя ў са вец кія ча сы, жыц-
цё на ро да ў пе ры яд пе ра бу до вы, кад ры 
ста наў лен ня Бе ла ру сі як су ве рэн най 
дзяр жа вы, ад люст ра ван не важ ных па-
дзей су час най не за леж най кра і ны.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА. Фо та аў та ра.

НА ВІ НЫ ЗАЎ СЁ ДЫ «МА ЛА ДЫЯ»
У вя ду ча га ін фар ма цый на га агенц тва кра і ны юбі лей. 95 га доў за пар Бе-
ла рус кае тэ ле граф нае агенц тва фік суе што дзён ную гіс то рыю дзяр жа вы. 
За гэ ты час у ар хі ве кам па ніі са бра лі ся міль ё ны тэкс та вых ма тэ ры я лаў, 
ты ся чы фо та кар так. Са мыя ўні каль ныя з іх мож на па ба чыць на вы ста ве 
«Гіс то рыя Бе ла ру сі ў фо та здым ках фо та ка рэс пан дэн таў Бел ТА».

Будзь у кур сеБудзь у кур се  ��

У МЕН ТУ ЗА — НЕ РАСТ
З 25 снеж ня ў Бе ла ру сі ўста наў лі ва ец ца за ба ро на на 
лоў лю звы чай на га мен ту за. Гэ та звя за на з па чат кам 
не рас та ван ня ў гэ та га ві ду. Не рас ціц ца мян туз па-
чы нае пры тэм пе ра ту ры ва ды, бліз кай да ну ля, ік ру 
ад клад вае пад лё дам.

Мян туз — адзі ны прад стаў нік ся мей ства трас ко вых у прэс-
ных во дах. У Бе ла ру сі ён жы ве ў ба сей нах За ход няй Дзві ны, 
Нё ма на, За ход ня га Бу га, Дняп ра, Са жа, Пры пя ці, у азё рах 
Брас лаў скай і На ра чан скай груп. Ад дае пе ра ва гу чыс тым 
ва да ёмам з ка мя ніс тым дном і ха лод най кры ніч най ва дой.

У Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін-
на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь на га да лі, 
што пе ры яд за ба ро ны на лоў лю звы чай на га мен ту за бу-
дзе доў жыц ца да 28 лю та га. Яго не за кон ны вы лаў у гэ ты 
час з'яў ля ец ца ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн нем, за 
здзяйс нен не яко га пра ду гле джа на ад каз насць у вы гля дзе 
штра фу — ад 10 да 50 ба за вых ве лі чынь. Акра мя та го, 
па ру шаль нік па ві нен па крыць на не се ную пры ро дзе шко ду 
ў трай ным па ме ры — 9 ба за вых ве лі чынь за кож ную асо-
бі ну. Ка лі су ма шко ды скла дае звыш 40 ба за вых ве лі чынь, 
на сту пае кры мі наль ная ад каз насць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Ну і ну!Ну і ну!  ��

КРУ ТОЕ ПІ КЕ

Мож на сцвяр джаць, што ва дзі цель вя ліз най фу ры, якая 
па цяр пе ла ава рыю ў пя ці дзе ся ці кі ла мет рах ад Мін ска, на ра-
дзіў ся пад шчас лі вай зор кай. Яго аў та ма біль стра ціў кі ра ван не 
і аб ры нуў ся з вы шы ні мос та на аў та да ро гу ўні зе. Ня гле дзя чы 
на та кое смя рот нае пі кі ра ван не, сам ва дзі цель не па цяр пеў.
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«На шы дзе ці»«На шы дзе ці»  ��

Су стрэ ча ад бы ла ся ў рам ках ак цыі 
«На шы дзе ці».

Ад імя абл вы кан ка ма Пётр Руд-
нік па да рыў шко ле-ін тэр на ту прын тар 
Брай ля для дру ку рэ льеф на га тэкс ту 
на ад мыс ло вай па пе ры і 3 пар та тыў ныя 
ві дэа па ве лі чаль ні кі. Акра мя гэ та га, кі-
раў ніц тва воб лас ці да па маг ло аб ста ля-
ваць пра цоў нае мес ца дэ фек то ла га, на-
быўшы не аб ход ны для гэ та га кам п'ю тар 
з муль ты ме дый ным сэн сар ным эк ра нам 
і пра грам ным за бес пя чэн нем. З на ва-
год ні мі свя та мі дзя цей і іх на стаў ні каў 
па він ша ва лі так са ма кі раў нік га лоў на га 
ўпраў лен ня Нац бан ка па Ма гі лёў скай 

воб лас ці Ра і са Лыч коў ская, стар шы-
ня Па ра лім пій ска га ка мі тэ та Бе ла ру сі 
Алег Шэ пель, стар шы ня Шкло ўска га 
рай вы кан ка ма Аляк сандр Бой ка.

На стаў ні кі і іх вы ха ван цы, у сваю 
чар гу, пра вя лі азна ям лен чую эк скур-
сію для га на ро вых гас цей і пра дэ ман-
стра ва лі ра бо ту рэ сурс на га цэнт ра, дзе 
мож на бы ло па ба чыць, якіх вы ні каў да-
сяг ну ла шко ла ў вы ка ры стан ні элект-
рон ных срод каў на ву чан ня. А по тым 
свя та ка ля на ва год няй ёл кі: хлоп чы кі і 
дзяў чат кі ў яр кіх кар на валь ных кас цю-
мах спя ва лі пес ні і чы та лі вер шы.
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Фота БЕЛТА.

Дырэктар БелТА Дзмітрый ЖУК 
дэманструе ўнікальныя фотаздымкі 

першаму на мес ніку кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла ру сь 

Аляк сан дру РАДЗЬ КОВУ 
і мі ністру ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Алегу ПРА ЛЯС КОЎ СКАМУ.


