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ЛІЧБА ДНЯ

73 тысячы
дэпазітных рахункаў на
сямейны капітал на суму
каля $729 млн адкрыта
ў краіне на 1 верасня,
паведамляе Міністэрства
працы і сацыяльнай
абароны. У тым ліку ў
студзені—жніўні сёлета
адкрыта 10 018 рахункаў
на агульную суму $100,18 млн.
Гэтая мера, як ужо
адзначалася раней, аказала
ўплыў на паводзіны сем'яў.
Павялічылася колькасць
дзяцей, народжаных
трэцімі і наступнымі.
Праграма дзейнічае з 2015
года. Сямейны капітал
прызначаецца ў выглядзе
аднаразовай выплаты
ў памеры $10 тысяч
пры нараджэнні (пасля
1 студзеня 2015 года)
трэцяга і наступных дзяцей.
Праграма завяршаецца
31 снежня 2019 года,
але эфектыўнасць гэтай
меры стала падставай
для падаўжэння праграмы
на новую пяцігодку і
распрацоўкі змяненняў у
парадак выкарыстання
сродкаў сямейнага капіталу.
Адна з прапаноў —
магчымасць датэрміновага
выкарыстання грошай на
будаўніцтва жылля для
шматдзетных.
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СПОРТ ЯДНАЕ КАНТЫНЕНТЫ
Аляксандр Лукашэнка прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця матча Еўропа — ЗША
мінулае стадыёна «Дынама». Стадыёна, дзе выступалі легенды спорту мінулага стагоддзя — савецкія і
амерыканскія атлеты. Тады матчавая сустрэча СССР — ЗША стала
прыкладам сумленнай і бескампраміснай барацьбы», — сказаў Прэзідэнт Беларусі. А галоўнае значэнне
той падзеі, на думку лідара краіны,
што яна стала сімвалам імкнення да
палітычнай раўнавагі і мірнага саперніцтва паміж вялікімі дзяржавамі. І сёння падобныя спартыўныя
спаборніцтвы здольныя мяняць палітычную сітуацыю да лепшага.
«Упэўнены, што беларуская гасціннасць і цёплая сустрэча гледачоў
дапамогуць вам прадэманстраваць
на арэне максімум сваіх магчымасцяў. Безумоўна, мы будзем горача

падтрымліваць усіх спартсменаў. Гэта ў характары талерантных і адкрытых свету беларусаў. Мы дакладна
ведаем, што, хто б ні перамог, мы —
мільёны балельшчыкаў з усяго свету — станем сведкамі нараджэння
новых легендаў лёгкай атлетыкі», —
падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
У 2021 годзе такі ж матч павінен
адбыцца ў ЗША, але ў гэтай краіне
будзе праводзіцца і Чэмпіянат свету. З гэтай нагоды Прэзідэнт краіны
прапанаваў арганізатарам сустрэчы
правесці яе яшчэ раз у Беларусі.
Учора на стадыёне адбыліся
спаборніцтвы ў 18 дысцыплінах.
Усяго на «Дынама» ў 37 дысцыплінах будуць змагацца за перамогу
304 спартсмены.
Марыя ДАДАЛКА. Фота БелТА.

Матчавая сустрэча па лёгкай
атлетыцы, бадай, самая важная
спартыўная падзея восені ў Беларусі. Доказ таму і колькасць
знакамітых атлетаў-удзельнікаў спаборніцтва, і запоўненыя
гледачамі трыбуны стадыёна
«Дынама». У падрыхтоўцы
грандыёзнай дзеі ўдзельнічалі еўрапейская, міжнародная
лёгкаатлетычныя асацыяцыі,
беларуская федэрацыя гэтага
віду спорту і органы ўлады. Як
сведчанне асаблівага стаўлення беларусаў да спорту — удзел у адкрыцці матча Прэзідэнта краіны.
Вітаючы ўдзельнікаў міжкантынентальнага спаборніцтва на
спартыўнай арэне, якая нядаўна
была пляцоўкай для адкрыцця і закрыцця іншага маштабнага спартыўнага форуму — ІІ Еўрапейскіх
гульняў, Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Упершыню ў гісторыі лёгкай атлетыкі адбудзецца сустрэча
Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Прымаць гэтыя маштабныя
спаборніцтвы для нас вялікі гонар і
магчымасць успомніць легендарнае

КОРАТКА
• У Брэсцкім абласным
радзільным доме 6—8 верасня, падчас святкавання
юбілею горада, на свет з'явіліся 29 малых. Таксама ў
гэтыя дні ў Брэсце створаны 64 новыя сям'і.

• Беларусь

прэтэндуе
на правядзенне чэмпіянату Еўропы па лёгкай атлетыцы ў 2024 годзе.

• У Мёрскім раёне плануюць стварыць музей жураўлёў і журавін.
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Па палічках

Спецыяльны рэпартаж

Працаваць
дыстанцыйна —
не значыць быць
на сувязі круглыя суткі

Другое прышэсце
тарпанаў
Навошта Налібоцкай пушчы
патрэбны польскія конікі з Нідэрландаў

Мінпрацы дало тлумачэнні
па абноўленым Працоўным кодэксе

Як ужо пісала «Звязда», у ліпені гэтага года быў падпісаны закон, якім уносяцца змяненні ў Працоўны кодэкс. Навацыі, па
словах распрацоўшчыкаў закона, дазволяць стварыць умовы
для эфектыўнай і гнуткай занятасці грамадзян і збалансуюць
інтарэсы наймальніка і работніка. Яны пачнуць дзейнічаць
28 студзеня 2020 года.

Пры кантракце нельга неабгрунтавана звольніць або звольніцца
Прадстаўнікі Мінпрацы, прафсаюзаў і дэпутаты на круглым стале,
арганізаваным БелТА, далі тлумачэнні некаторым зменам, якія чакаюць работнікаў і наймальнікаў.
У прыватнасці, новым законам унесены змены, якія будуць датычыцца спынення працоўнага дагавора і падаў жэння
(заключэння) кантрактаў з работнікамі.

СТАР. 4

Праз 400 гадоў у Беларусь вярнуліся дзікія коні! Жывёл прывезлі
з Нідэрландаў у рэспубліканскі ландшафтны заказнік «Налібоцкі».
Спецыялісты кажуць, што конікі вельмі добра адчуваюць сябе на беларускай зямлі, і ў якасці доказу паказваюць на жарабя,
якое зусім нядаўна нарадзілася на тэрыторыі заказніка.
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