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НАВІНЫ ЗАЎСЁДЫ «МАЛАДЫЯ»
У вядучага інфармацыйнага агенцтва краіны юбілей. 95 гадоў запар Беларускае тэлеграфнае агенцтва фіксуе штодзённую гісторыю дзяржавы.
За гэты час у архіве кампаніі сабраліся мільёны тэкставых матэрыялаў,
тысячы фотакартак. Самыя ўнікальныя з іх можна пабачыць на выставе
«Гісторыя Беларусі ў фотаздымках фотакарэспандэнтаў БелТА».

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 24-25
снежня ў Маскве прыме ўдзел у пасяджэннях Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета і Вышэйшага дзяржаўнага савета Саюзнай дзяржавы. Аб
гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага
лідара.
Плануецца, што на саміце 24 снежня прэзідэнты абмяркуюць пытанні далейшага развіцця інтэграцыйнага ўзаемадзеяння і падключэння да яго новых краін. У цэнтры ўвагі
будзе ход работы над праектам дагавора аб Еўразійскім
эканамічным саюзе.
Акрамя таго, у парадак дня пасяджэння ўключаны пытанні, якія датычацца кантролю за выкананнем правіл
канкурэнцыі, дзейнасці суб'ектаў натуральных манаполій.
Плануецца зацвердзіць бюджэт Еўразійскай эканамічнай
камісіі на 2014 год.
На пасяджэнні Вышэйшага дзяржаўнага савета Саюзнай
дзяржавы 25 снежня плануецца разгледзець асноўныя пытанні беларуска-расійскага супрацоўніцтва ў розных сферах.
Парадак дня мерапрыемства ўключае больш як дзесяць
пунктаў. Яны датычацца гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін, бюджэту Саюзнай дзяржавы на 2014
год, праграмы ўзгодненых дзеянняў у галіне знешняй палітыкі, забеспячэння роўных правоў грамадзян у сацыяльнай
сферы, узаемадзеяння ў галіне культуры, падрыхтоўкі да
святкавання ў 2014-2015 гадах 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 70-годдзя Перамогі
ў Вялікай Айчыннай вайне.

Дырэктар БелТА Дзмітрый ЖУК
дэманструе ўнікальныя фотаздымкі
першаму намесніку кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Аляксандру РАДЗЬКОВУ
і міністру інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Алегу ПРАЛЯСКОЎСКАМУ.

Амаль цэлае стагоддзе журналісты і
фотакарэспандэнты галоўнага айчыннага інфармацыйнага агенцтва становяцца
сведкамі важных падзей у краіне. Пасяджэнні ўрада, парламента, нацыянальныя святы, народныя гулянні, культурныя
і спартыўныя мерапрыемствы — усё гэта нязменна фіксуецца супрацоўнікамі
БелТА і захоўваецца ў архівах агенцтва:
раней — стосамі фотакартак на паліцах, цяпер — гігабайтамі электроннай
інфармацыі на камп'ютарных сэрверах.
Кожны з іх — унікальная старонка з кнігі
пра беларусаў.

 Будзь у курсе

У МЕНТУЗА — НЕРАСТ
З 25 снежня ў Беларусі ўстанаўліваецца забарона на
лоўлю звычайнага ментуза. Гэта звязана з пачаткам
нераставання ў гэтага віду. Нерасціцца мянтуз пачынае пры тэмпературы вады, блізкай да нуля, ікру
адкладвае пад лёдам.

З 25 студзеня 2014 года ўступае ў сілу закон «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь
«Аб ахове працы». Сярод навацый закона — замацаваная норма, якая тычыцца таго, што работнік абавязаны
клапаціцца пра асабістую бяспеку і асабістае здароўе, а
таксама пра бяспеку навакольных у працэсе выканання
работ або падчас знаходжання на тэрыторыі арганізацыі.
Таксама ўведзены інстытут акрэдытацыі юрыдычных асоб
(індывідуальных прадпрымальнікаў) на аказанне паслуг у
галіне аховы працы. Прадугледжваюцца дадатковыя магчымасці наймальніка ў частцы арганізацыі аховы працы
і ажыццяўленні кантролю за выкананнем заканадаўства
ў гэтым напрамку.



 Ну і ну!

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

КРУТОЕ ПІКЕ



 «Нашы дзеці»

На ўрачыс тай цы ры мо ніі
адкрыцця выставы першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Аляксандр Радзькоў перадаў віншаванні супрацоўнікам агенцтва
ад Прэзідэнта краіны Аляксандра Лукашэнкі, выказаў асабістыя
ўражанні пра карысную працу
журналістаў і фотакарэспандэнтаў кампаніі.
— Ад працы БелТА сёння залежыць вельмі многае, — упэўнены Алег Праляскоўскі, міністр ін-

НАЙМАЛЬНІК ЗМОЖА ПРАВЕРЫЦЬ РАБОТНІКА
НА АЛКАГОЛЬНАЕ АП'ЯНЕННЕ

Мянтуз — адзіны прадстаўнік сямейства трасковых у прэсных водах. У Беларусі ён жыве ў басейнах Заходняй Дзвіны,
Нёмана, Заходняга Буга, Дняпра, Сажа, Прыпяці, у азёрах
Браслаўскай і Нарачанскай груп. Аддае перавагу чыстым
вадаёмам з камяністым дном і халоднай крынічнай вадой.
У Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь нагадалі,
што перыяд забароны на лоўлю звычайнага ментуза будзе доўжыцца да 28 лютага. Яго незаконны вылаў у гэты
час з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем, за
здзяйсненне якога прадугледжана адказнасць у выглядзе
штрафу — ад 10 да 50 базавых велічынь. Акрамя таго,
парушальнік павінен пакрыць нанесеную прыродзе шкоду
ў трайным памеры — 9 базавых велічынь за кожную асобіну. Калі сума шкоды складае звыш 40 базавых велічынь,
наступае крымінальная адказнасць.
Сяргей РАСОЛЬКА

Можна сцвярджаць, што вадзіцель вялізнай фуры, якая
пацярпела аварыю ў пяцідзесяці кіламетрах ад Мінска, нарадзіўся пад шчаслівай зоркай. Яго аўтамабіль страціў кіраванне
і абрынуўся з вышыні моста на аўтадарогу ўнізе. Нягледзячы
на такое смяротнае пікіраванне, сам вадзіцель не пацярпеў.

фармацыі Рэспублікі Беларусь, які ведае
дзейнасць агенцтва знутры: у пачатку
2000-х ён з'яўляўся яго генеральным дырэктарам. — Адна з галоўных функцый
агенцтва — інфармаванне абласных і
раённых СМІ, данясенне да іх лаканічнай
дакладнай інфармацыі.
Архівы БелТА — гэта ўнікальная беларуская гісторыя ў савецкія часы, жыццё народа ў перыяд перабудовы, кадры
станаўлення Беларусі як суверэннай
дзяржавы, адлюстраванне важных падзей сучаснай незалежнай краіны.
Любоў БЯЛЯЕВА. Фота аўтара.

У прыватнасці, як заявіў
падчас анлайн-канферэнцыі
на сайтах Мінпрацы і сацыяльнай абароны і БЕЛТА намеснік
міністра працы і сацыяльнай
абароны Ігар СТАРАВОЙТАЎ,
заканадаўча замацаваны абавязак працадаўцы праводзіць
абавязковы медагляд перад
пра цоў най зме най з мэ тай
па мян шэн ня траў ма тыз му і
забеспячэння бяспекі працуючых. «Як паказвае практыка,
гэтая працэдура займае ад 2
да 5 хвілін», — сказаў намеснік
міністра.
Таксама, пачынаючы з 25
студзеня, наймальнік мае права праводзіць агляд работніка
ў працэсе працы — у выпадках,
калі ёсць дастатковыя падставы
думаць, што той знаходзіцца ў
стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап'янення.
У выпадку адмовы работніка ад праходжання медагляду

перад зменай або ў працэсе
працы наймальнік абавязаны
не дапускаць яго да выканання працы ў адпаведны дзень
(змену). За перыяд адхілення
заработная плата не выплачваецца.

Канкрэтны пералік работ
(прафесій), дзе работнікі абавязкова праходзяць медыцынскі агляд перад зменай альбо
агляд на прадмет знаходжання
ў стане алкагольнага, наркатычнага ці таксічнага ап'янення, сфар мі ра ва ны Мі ніс тэрствам працы і сацабароны. У
гэты пералік, у прыватнасці,
уключаны асобы, якія кіруюць
транспартнымі сродкамі і грузапад'ёмнымі механізмамі, шэраг прафесій горназдабыўной
прамысловасці, работнікі будаўнічай галіны. Усяго пералік
налічвае каля 100 прафесій.
Святлана БУСЬКО.

ПЫТАННІ НАМЕСНІКУ МІНІСТРА
— Ці мае права работнік адмовіцца прыступіць да
пра цы пры ад сут нас ці ў яго срод каў ін ды ві ду альнай аховы? У гэ тым вы пад ку ці будзе най маль нік
абавязаны кампенсаваць работніку недаатрыманы
заробак?
— Работнік мае права на адмову ад выканання даручанай работы ў выпадку ўзнікнення непасрэднай небяспекі
для жыцця і здароўя яго і навакольных да ліквідацыі гэтай
небяспекі, а таксама пры непрадастаўленні яму сродкаў
індывідуальнай аховы, якія непасрэдна забяспечваюць бяспеку працы. Пры адмове ад выканання даручанай работы
па названых падставах работнік абавязаны неадкладна
пісьмова паведаміць працадаўцу альбо ўпаўнаважанай
службовай асобе наймальніка аб матывах такой адмовы, і
далей падпарадкоўвацца правілам унутранага працоўнага
распарадку, за выключэннем выканання вышэйзгаданай
працы.
Што тычыцца аплаты, то ў выпадку невыканання нормаў
выпрацоўкі не па віне работніка яго заработная плата не
можа быць ніжэйшай за 2/3 тарыфнай стаўкі (акладу).
— У якіх выпадках наймальнік абавязаны забяспечваць работнікаў спецвопраткай і за чый кошт?
— Наймальнік абавязаны прадастаўляць работнікам, занятым на работах са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі
працы, а таксама на работах, звязаных з забруджваннем і
(або) тых, якія выконваюцца ў неспрыяльных тэмпературных умовах, неабходныя сродкі індывідуальнай аховы ў
адпаведнасці з вызначанымі нормамі.

Дарэчы
На пачатку 2013 года налічвалася 759576 працоўных
месцаў са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы.
Найбольшая колькасць працоўных месцаў са шкоднымі і
(або) небяспечнымі ўмовамі працы (ад агульнай колькасці
рабочых месцаў са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы) — у арганізацыях, падпарадкаваных Мінпраму,
Мінэнерга, Мінбудархітэктуры, Мінсельгасхарчу, канцэрну
«Белнафтахім».

ПАДАРЫЛІ РАДАСЦЬ
На свяце, якое адбылося ў Шклоўскай школе-інтэрнаце для дзяцей з парушэннямі зроку,
пабывалі прадстаўнікі кіраўніцтва Магілёўскай вобласці на чале з губернатарам Пятром РУДНІКАМ.

Фота БЕЛТА.

Фота БЕЛТА.

Сустрэча адбылася ў рамках акцыі
«Нашы дзеці».
Ад імя аблвыканкама Пётр Руднік падарыў школе-інтэрнату прынтар
Брайля для друку рэльефнага тэксту
на адмысловай паперы і 3 партатыўныя
відэапавелічальнікі. Акрамя гэтага, кіраўніцтва вобласці дапамагло абсталяваць працоўнае месца дэфектолага, набыўшы неабходны для гэтага камп'ютар
з мультымедыйным сэнсарным экранам
і праграмным забеспячэннем. З навагоднімі святамі дзяцей і іх настаўнікаў
павіншавалі таксама кіраўнік галоўнага
ўпраўлення Нацбанка па Магілёўскай

вобласці Раіса Лычкоўская, старшыня Паралімпійскага камітэта Беларусі
Алег Шэпель, старшыня Шклоўскага
райвыканкама Аляксандр Бойка.
Настаўнікі і іх выхаванцы, у сваю
чаргу, правялі азнаямленчую экскурсію для ганаровых гасцей і прадэманстравалі работу рэсурснага цэнтра, дзе
можна было пабачыць, якіх вынікаў дасягнула школа ў выкарыстанні электронных сродкаў навучання. А потым
свята каля навагодняй ёлкі: хлопчыкі і
дзяўчаткі ў яркіх карнавальных касцюмах спявалі песні і чыталі вершы.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

