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На са мі це па Лі віі ўзгод не на збро е вае эм бар га
Удзель ні кі кан фе рэн цыі па 

мір ным урэ гу ля ван ні ў Лі віі, 
якая прай шла ў Бер лі не, да-
мо ві лі ся пры трым лі вац ца эм-
барга на па стаў кі зброі ў кра і ну 
і больш не аказ ваць ва ен ную 

да па мо гу роз ным гру пам, якія ўдзель ні ча юць у кан флік це. 
Хоць у бер лін скім са мі це бра лі ўдзел лі да ры двух асноў ных 
лі вій скіх ва ра гу ю чых ба коў — прэм' ер-мі ністр пры зна на га 
ААН ура да кра і ны Фай ез ас-Са радж і фельд мар шал Ха лі фа 
Хаф тар — на аса біс тую су стрэ чу па між са бой яны так і не 
па га дзі лі ся. У кан фе рэн цыі так са ма ўдзель ні ча лі кі раў ні кі 
Ра сіі, Фран цыі, Бры та ніі і Тур цыі. Па сло вах канц ле ра Гер-
ма ніі Ангелы Мер кель, удзель ні кі са мі ту да мо ві лі ся, што пе-
ра мір'е, уста ля ва нае ў Тры па лі на пра ця гу апош ня га тыд ня, 

па він на стаць па ста ян ным, бо гэ та не аб ход на для пра ця гу 
па лі тыч на га пра цэ су. За вы ка нан нем пе ра мір'я бу дзе са-
чыць ад мыс ло вы ка мі тэт, у які ўвой дуць па пяць ва ен ных 
прад стаў ні коў ад кож на га з су праць лег лых ба коў. Кі раў нік 
МЗС Ра сіі Сяр гей Лаў роў пры гэ тым пры знаў, што лі вій скія 
гру поў кі па куль да лё кія ад зго ды.

У ЗША мяр ку юць спы ніць «ра дзіль ны ту рызм»
Ула ды ЗША мяр ку юць да маг чы ся та го, каб за меж ні кі не 

маг лі ска рыс тац ца нор май, пра ду гле джа най 14-й па праў кай 
Кан сты ту цыі: згод на з ёй лю бы ча ла век, які на ра дзіў ся на 
тэ ры то рыі кра і ны, атрым лі вае яе гра ма дзян ства. Міг ра цый-
ная ста тыс ты ка кож ны год на ліч вае пры клад на 33 ты ся чы 
дзя цей, на ро джа ных у рам ках гэ тай прак ты кі. Боль шасць 
ця жар ных «ту рыс так» пры яз джа юць з Кі тая, Ра сіі і Ні ге рыі. 
Згод на з па праў ка мі, Дзярж дэп ЗША змо жа ад маў ляць у 

ра бо чых і ту рыс тыч ных ві зах тым, ка го за па до зраць у «ра-
дзіль ным ту рыз ме». Ад нак па куль не зра зу ме ла, што ме на-
ві та бу дзе слу жыць пад ста вай для та кіх па да зрэн няў — ця-
жар насць жан чы ны або яе гра ма дзян ства.

На Аў стра лію аб ры нуў ся град 
па ме рам з мяч для голь фа

Пры род ныя ана ма ліі пра цяг ва юць ата ка ваць Аў стра лію, 
па ве да міў мяс цо вы тэ ле ка нал 7News. Усё па ча ло ся з па жа-
раў, по тым на кра і ну аб ры ну лі ся моц ныя за ле вы і па ча ла ся 
па вод ка. Ця пер на паў днё вым ус хо дзе прай шоў моц ны град, 
які па шко дзіў мност ва аў та ма бі ляў і па ла маў га лі ны дрэў. 
Па да па мо гу ра та валь ні каў звяр ну ла ся звыш 1,5 ты ся чы 
ча ла век, боль шасць скар гаў бы лі звя за ны з па шко джан ня мі 
бу дын каў. За су ткі да гра ду ў шта це бы ла за фік са ва на пяс-
ча ная бу ра з па ры ва мі вет ру хут ка сцю да 100 кі ла мет раў у 
га дзі ну. Тэ ле ка нал 7News ад зна чае, што ў гэ ты ж час у шта-
тах Вік то рыя, Паўд нё вая Аў стра лія і Тас ма нія пра цяг ва юц ца 
моц ныя ляс ныя па жа ры.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Аляк сандр Лу ка шэн ка на 

су стрэ чы з праф са юз-

ным лі да рам кра і ны аб-

мер ка ваў пад рых тоўку 

да VІІІ з'ез да ФПБ і ін-

шыя ак ту аль ныя пы тан-

ні ў сфе ры ахо вы пра воў 

пра цоў ных.

ЯД РО ГРА МАД СТВА
Кі раў нік дзяр жа вы перш 

за ўсё вы ка заў стар шы ні Фе-

дэ ра цыі праф са юзаў Мі ха і лу 

Ор ду і праз яго — усім праф-

са юзам па дзя ку за ак тыў ную 

па зі цыю пад час сё лет ніх вы-

ба раў.

«Вель мі шмат за ле жа ла 

ад ар га ні за ва нас ці пра вя-

дзен ня гэ тай кам па ніі, і праф-

са ю зы зра бі лі год ны ўнё сак 

у яе, — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Вель мі спа-

дзя ю ся, што і на да лей на-

ша, ка лі мож на так ска заць, 

асноў ная пар тыя, са мая 

буй ная і ма гут ная, асно ву 

якой скла да юць лю дзі, якія 

пра цу юць, а не зай ма юц ца 

па лі ты кан ствам і ха джэн-

нем па чыс тых і ўтуль ных 

мін скіх ву лі цах, бу дзе браць 

ак тыў ны ўдзел у знач ных 

гра мад ска-па лі тыч ных па-

дзе ях кра і ны».

Дру гое пы тан не, якое аб-

мяр коў ва ла ся на су стрэ чы 

ў Па ла цы Не за леж нас ці, — 

VІІІ з'езд Фе дэ ра цыі праф са-

юзаў Бе ла ру сі. Ён ад бу дзец ца 

сё ле та 27—28 лю та га. З'езд 

па ві нен прай сці год на і пры-

го жа, пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка і па абя цаў узяць 

у ім удзел.

«У па лі тыч на важ ны 

пе ры яд — прэ зі дэнц кія 

вы ба ры, Усе бе ла рус кі на-

род ны сход, які вы пра цуе 

стра тэ гію на перс пек ты-

ву, — праф са ю зы па він ны 

вы ка наць знач ную ро лю, — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — Та му 

з'езд мае вя лі кае зна чэн не».

Пры гэ тым не ка то рыя 

мо гуць на ват пас ля гэ тай 

су стрэ чы ў Па ла цы Не за-

леж нас ці па чаць ві на ва ціць 

праф са ю зы «ў тым, што яны 

ста лі ледзь не пар ты яй і вы-

кон ва юць ледзь не га лоў ную 

ро лю ў па лі тыч ным пра цэ-

се», па пя рэ дзіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Лі да ру праф са-

юзаў не вар та звяр таць на 

та кія аб ві на вач ван ні за над та 

шмат ува гі, лі чыць ён: га лоў-

нае, каб праф са ю зы га на-

ры лі ся той рол лю, якую яны 

ады гры ва юць у бе ла рус кім 

су час ным гра мад стве.

«Ня прос ты час, лю дзі роз-

ныя, нех та бу дзе плят ка рыць 

з гэ тай на го ды, але ўсе па-

він ны ра зу мець: не дай бог, 

ней кія цяж кія ча сы — нам 

спат рэ бяц ца і праф са ю зы, 

і на ша ма ла дзёж ная ар га ні-

за цыя, усе ар га ні за цыі бу дуць 

за дзей ні ча ныя, та му мы ары-

ен ту ем ся стра тэ гіч на і вы бу-

доў ва ем сваё жыц цё», — рас-

тлу ма чыў кі раў нік дзяр жа вы 

сваю па зі цыю.

ЗА КОН НА БА КУ 
ПРА ЦАЎ НІ КОЎ

Мі ха іл Ор да, у сваю чар-

гу, па дзя ка ваў Аляк санд ру 

Лу ка шэн ку за пад трым ку най-

больш важ ных пы тан няў, якія 

праф са ю зы іні цы ю юць.

«Для нас вель мі важ на ва-

ша ра зу мен не на шых пра па-

ноў, — ска заў праф са юз ны 

лі дар. — У пер шую чар гу я 

ха цеў бы па дзя ка ваць вам 

за пад трым ку на шых іні цы я-

тыў па ўма ца ван ні га ран тый 

пра цоў ных у Пра цоў ным ко-

дэк се».

Ле тась Фе дэ ра цыя праф-

са юзаў вы сту пі ла ад ным з 

рас пра цоў шчы каў ка рэк ці ро-

вак у Пра цоў ны ко дэкс. Ме-

на ві та з яе іні цы я ты вы за ма-

ца ва ная нор ма пра га ран тыі 

за ня тас ці доб ра сум лен ным 

ра бот ні кам.

Мі ха іл Ор да пра ін фар-

ма ваў кі раў ні ка кра і ны аб 

па шы рэн ні прак ты кі пра ва-

вой ін спек цыі праф са юзаў, 

мэ та якой — аба ро на за-

кон ных пра воў пра цоў ных. 

З 2015 го да па па тра ба ван ні 

праф са юзаў ра бот ні кам бы-

ло вер ну та ка ля 20 міль ё наў 

руб лёў не за кон на ўтры ма ных 

або ня вы пла ча ных гра шо-

вых сум. Пры не па срэд ным 

удзе ле праф са юзаў ад ноў-

ле на на ра бо це 418 ча ла век. 

У 2019 го дзе ў 120 вы пад ках 

праф са ю зы прад стаў ля лі ў 

су дах ін та рэ сы сва іх чле наў.

У кра і не дзей ні чае праф-

са юз ная юры дыч ная служ ба, 

якая да па ма гае рых та ваць іс-

ка выя за явы ў су ды, зва ро ты 

ў ка мі сіі па пра цоў ных спрэч-

ках і ін шыя пра цэ су аль ныя 

да ку мен ты.

Апош нія га ды па кра і не 

пра вод зяц ца праф са юз ныя 

пры ёмы гра ма дзян, на якіх 

ёсць маг чы масць усім ах вот-

ным атры маць кан суль та цыю 

і пра ва вую да па мо гу па пы-

тан нях пра цоў на га за ка на-

даў ства.

ПРА ВА НА АБА РО НУ
«Прэ зі дэнт спы таў, як ідзе 

ства рэн не праф са юз ных ар-

га ні за цый там, дзе іх ня ма, — 

па ве да міў пас ля су стрэ чы 

жур на ліс там Мі ха іл Ор да. — 

Ня змен нае па тра ба ван не кі-

раў ні ка дзяр жа вы: там, дзе 

ёсць пра цоў ныя ад но сі ны, 

па ві нен быць праф са юз для 

аба ро ны за кон ных пра воў 

лю дзей».

За апош нія пяць га доў га лі-

но вы мі праф са юза мі ство ра-

на 4200 но вых пяр ві чак, 75 % 

з якіх — у ар га ні за цы ях пры-

ват най фор мы ўлас нас ці.

На су стрэ чы з Прэ зі дэн там 

бы ло так са ма аб мер ка ва на 

пы тан не па вы пла це за роб-

каў на прад пры ем ствах-банк-

ру тах.

«Час та, ка лі ня ма кры ніц 

па га шэн ня за па зы ча нас ці па 

за роб ках, цер пяць ра бот ні кі, 

і на ша пра па но ва — кам пен-

са ваць трох ме сяч ную стра-

ту за роб ку (ме ха нізм ёсць) і 

пе ра лі чыць стра ха выя вы п-

латы. Сён ня за па зы ча насць 

прад пры ем стваў-банк ру таў 

па за роб ку і па ад лі чэн нях у 

Фонд са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва скла дае ка ля 

30 міль ё наў. Стра ха выя вы-

пла ты — гэ та пен сій ны стаж, 

і лю дзі мо гуць не да лі чыц ца 

ў бу ду чы ні пен сіі, якую за ра-

бі лі», — рас тлу ма чыў жур на-

ліс там Мі ха іл Ор да.

У 2017 го дзе Фе дэ ра цыя 

праф са юзаў вы сту пі ла з 

іні цы я ты вай ства рэн ня ме-

ха ніз ма кам пен са цыі стра-

ча на га за роб ку ра бот ні кам 

прад пры ем стваў-банк ру таў. 

Ле тась Мі нэ ка но мі кі і Мін фін 

рас пра ца ва лі кан цэп цыю 

аба вяз ко ва га стра ха ван ня 

ад ня вы пла ты за роб ку пры 

банк руц тве. Кан цэп цыя пра-

ду гледж вае ад лі чэн не ў Бел-

дзярж страх 0,04 % ад фон ду 

за роб ку ты мі ар га ні за цы я мі, 

якія тэ а рэ тыч на мо гуць стаць 

банк ру та мі. З гэ та га фон ду 

по тым бу дзе вы плач вац ца 

стра ча ны за ро бак за тры ме-

ся цы.

ФПБ пра па нуе пад тры маць 

рэа лі за цыю гэ тай іні цы я ты вы 

і вы зна чыць сціс лыя тэр мі ны 

пад рых тоў кі і пры няц ця ад па-

вед на га пра ек та нар ма тыў-

нага пра ва во га ак та.

У раз мо ве з кі раў ні ком 

дзяр жа вы так са ма па ды ма-

лі ся пы тан ні па ахо ве пра-

цы, за ха ван ні тэх ні кі бяс пе кі. 

«Ле тась ад быў ся рост траў-

ма тызму, па вя лі чы ла ся коль-

касць за гі ну лых на вы твор час-

ці, — пра ка мен та ваў жур на-

ліс там гэ ты ас пект стар шы ня 

Фе дэ ра цыі. — Мы з Мінп ра цы 

і Ге не раль най пра ку ра ту рай 

вы зна чы лі ся па гэ тай ра бо це 

і лі чым, што не аб ход на па вы-

шаць ад каз насць і най маль ні-

каў, і ра бот ні каў».

Мі ха іл Ор да так са ма 

пра ін фар ма ваў Прэ зі дэн та 

пра стан спраў на прад пры-

ем ствах «Стром ма шы на» і 

«Брэсц кі элект ра лям па вы 

за вод» і ўнёс пра па но вы па 

па ляп шэн ні іх пра цы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Праф са ю зы па він ны га на рыц ца той рол лю, 
якую ады гры ва юць у су час ным гра мад стве»

«Нам вель мі важ на за раз 

пад няць знач насць вой скаў», — 

звяр нуў ся Прэ зі дэнт да но ва-

пры зна ча на га мі ніст ра аба ро ны. 

Ён ад зна чыў, што Вік тар Хрэ нін 

і Аляк сандр Валь фо віч — лю дзі 

пад рых та ва ныя, якія прай шлі ў 

не чым па доб ны шлях у сва ёй 

ва ен най кар' е ры.

«Я заў сё ды ўнік лі ва гля джу, ці 

бы лі «на зям лі», там, уні зе. Яны 

і ўзво да мі ка ман да ва лі, і ротамі, 

і ба таль ё намі, гэ та зна чыць, яны 

ве да юць жыц цё ар міі не па чут-

ках. Гэ та вель мі важ на, — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Ду маю, што зной дуць уза е ма па-

ра зу мен не ў ар міі, інакш і быць 

не мо жа».

Прэ зі дэнт да даў, што пра 

Аляк санд ра Валь фо ві ча ка жуць 

як пра доб ра га прак ты ка.

«Я не са спеў для та го, каб рэ-

фар ма ваць ар мію та кім чы нам, 

каб мі ністр аба ро ны ва ло даў прад-

стаў ні чы мі функ цы я мі, а на чаль нік 

шта ба быў фак тыч ным кі раў ні ком 

ар міі. Ду маю, адзі на на чал ле для 

нас нар маль нае, у нас кам пакт-

ная, не та кая вя лі кая і не ма лая 

ар мія, та му нам не трэ ба ла маць 

тут струк ту ру кі ра ван ня», — ска-

заў кі раў нік дзяр жа вы.

Што датычыцца пры зна чэн ня 

Анд рэя Раў ко ва, Прэ зі дэнт пра-

ка мен та ваў: «Дзярж сак ра та ры-

ят — гэ та ор ган, які да па ма гае 

Прэ зі дэн ту пра ца ваць з сі ла вым 

бло кам, тым не менш з пры чы ны 

прак ты кі, якая скла ла ся, дзярж-

сак ра тар ва ло дае вель мі вя лі кі мі 

паў на моц тва мі і мае вя лі кі дыя-

па зон са ма стой нас ці. Та му гэ та 

вель мі важ ная сфе ра».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што ўсе но ва пры зна ча ныя 

кі раў ні кі — лю дзі, якія лю бяць 

Бе ла русь і не ўяў ля юць свай го 

жыц ця без яе. «Ду маю, у нас 

агуль ныя мэ ты, агуль ныя за да-

чы, і мы вы му ша ныя бу дзем іх 

вы ра шаць», — рэ зю ма ваў ён.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

 У ТЭ МУ
Но вы мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі Вік-

тар Хрэ нін па ве да міў жур на ліс там, што 

кі раў нік дзяр жа вы па ста віў пе рад ім дак-

лад ныя за да чы.

«Асноў нае, вя до ма, — лю дзі: за ха-

ван не кад ра ва га па тэн цы я лу, на ву чан не 

аса бо ва га скла ду та му, што не аб ход-

на на вай не, — ска заў ён. — Так са ма 

Прэ зі дэнт па ста віў за да чу: утры ман не 

і экс плу а та цыя тэх ні кі, якая ёсць на 

ўзбра ен ні, каб яна бы ла га то ва да вы-

ка ры стан ня».

Мі ністр аба ро ны пад крэс ліў, што пры 

на яў нас ці лю дзей, якія ве да юць, што і 

як ра біць, і пры на яў нас ці ўсёй па трэб-

най тэх ні кі ў на леж ным ста не ні я кая 

знеш няя па гро за для на шай кра і ны не 

страш ная.

«Сён ня Уз бро е ныя Сі лы Бе ла ру сі 

ад па вя да юць усім па тра ба ван ням, якія 

ім прад' яў ляе і кі раў нік дзяр жа вы, і на-

род», — упэў не ны но ва пры зна ча ны мі-

ністр.

Для ўва хо джан ня Вік та ра Хрэ ні на на 

но вую па са ду бу дзе скла дзе ны ад па вед-

ны план. «У пер шую чар гу я бу ду пра ца-

ваць з людзь мі, — мяр куе ён. — Сён ня 

ў гра мад стве вя лі кі за пыт на спра вяд лі-

васць і сум лен насць. Ад па вед ным чы-

нам і бу дзе па бу да ва на ра бо та».

«НАМ ВЕЛЬ МІ ВАЖ НА ЗА РАЗ

На па са ду дзяр жаў на га сак ра та ра Са ве та бяс пе кі Бе ла ру сі 

пры зна ча ны ге не рал-лей тэ нант Анд рэй Раў коў, які з во се-

ні 2014 го да ўзна чаль ваў Мі ніс тэр ства аба ро ны кра і ны. На 

па са ду мі ніст ра аба ро ны пры зна ча ны ге не рал-ма ёр Вік тар 

Хрэ нін, які з 2015 го да кі ра ваў вой ска мі За ход ня га апе ра тыў-

на га ка ман да ван ня Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі. На па са ду пер-

ша га на мес ні ка мі ніст ра аба ро ны, на чаль ні ка Ге не раль на га 

шта ба Уз бро е ных Сіл пры зна ча ны ге не рал-ма ёр Аляк сандр 

Валь фо віч, які з 2018 го да быў пер шым на мес ні кам на чаль-

ні ка Генш та ба.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

ПАД НЯЦЬ ЗНАЧ НАСЦЬ ВОЙ СКАЎ»
Прэ зі дэнт пры няў ра шэн не аб пры зна чэн ні трох кі раў ні коў сі ла во га бло ка кра і ны


