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• У Бе ла ру сі на 1 лі пе-

ня пра жы вае кры ху менш 

за 6 ты сяч ве тэ ра наў Вя-

лі кай Ай чын най вай ны.

• Гро дзен скі рэ кан струк-

тар Анд рэй Бла жэ віч ства-

рыў ко пію ма лой ба я вой лад-

дзі эпо хі ві кін гаў X ст.

• 3 жніў ня ў Верх нім го-

ра дзе Мін ска прой дзе свя-

та ка рэй скай куль ту ры.

• Ма гіст рант з Бу да пеш-

та Да від Ко ва ры за су ткі 

на ве даў на ве ла сі пе дзе 

сем кра ін.

КОРАТКА

Ле а нід АН ФІ МАЎ, 

стар шы ня КДК:

«Не ду маю, што Ка мі тэт 
дзярж кант ро лю сён ня быў 
бы та кі, ка лі б ад ста ваў ад 
су час ных тэн дэн цый раз віц ця 
гра мад ства і эка но мі кі. Мы 
па він ны апя рэдж ваць час, 
пра ца ваць на апя рэ джан не, 
каб не да пус ціць раз віц ця 
не га тыў ных пра яў. Дзей насць 
ка мі тэ та шмат у чым 
за ле жыць ад іс ну ю чай 
эка на міч най сі ту а цыі, 
ат мас фе ры ў гра мад стве. 
Пас ля та го як сі ту а цыя 
ста бі лі за ва ла ся, па ста ра лі ся 
па мя няць па ды хо ды ў 
кант роль най дзей нас ці, 
за клаў шы ў прак ты ку, 
на пэў на, га лоў ны прын цып, 
які дзей ні чае і сён ня, — «не 
на шкодзь». Зы хо дзя чы 
з гэ та га прын цы пу, мы 
вы бу доў ва ем стра тэ гію 
і так ты ку ра бо ты 
ка мі тэ та. Ука ра ня юц ца 
но выя ме та ды. Ве дам ства 
пе рай шло ад та таль ных 
пра ве рак да ма ні то рын гаў, 
ука ра нё ны прын цып аў ды ту 
эфек тыў нас ці дзей нас ці, 
ка лі ацэнь ва ец ца не ней кае 
па ру шэн не, а КДК дае 
за клю чэн не, на коль кі 
эфек тыў на суб' ект, які 
пра вя ра ец ца, тра ціць 
дзяр жаў ныя срод кі, 
рас па ра джа ец ца 
ўлас нас цю».
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Пры ём ная кам па нія — 2019Пры ём ная кам па нія — 2019

У ТРЭН ДЗЕ — 
ПРА ГРА МІС ТЫ 
І ЖУР НА ЛІС ТЫ

У БДПУ і БНТУ ад зна ча юць рост пра хад ных ба лаў
На пры кан цы мі ну ла га тыд ня ва ўсіх бе ла рус кіх ВНУ 

за вяр шы ла ся за лі чэн не на бюд жэт ную фор му 

на ву чан ня.

ПА АБ НОЎ ЛЕ НЫМ 
ПРА ЦОЎ НЫМ КО ДЭК СЕ 

Пач нём пра ца ваць у на ступ ным го дзе
Ня даў на Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад пі саў за кон аб зме нах 

у Пра цоў ны ко дэкс. Як ка жуць спе цы я ліс ты, гэ тыя зме ны 

ўліч ва юць ін та рэ сы як ра бот ні каў, так і най маль ні каў, 

а так са ма су час ныя тэн дэн цыі на рын ку пра цы. 

Раз гле дзім асноў ныя на ва цыі за ко на.

КАНТ РАК ТЫ НА ГОД СЫ ДУЦЬ У МІ НУ ЛАЕ
Па вы ні ках ма ні то рын гу, пра ве дзе на га ле тась, вы свет лі ла ся, што 

больш за 60 % пра цоў ных кант рак таў за клю ча ны тэр мі нам на год. 

Згод на з аб ноў ле ным Пра цоў ным ко дэк сам, ра бот нік, які ад каз на ста-

віц ца да сва іх аба вяз каў, ця пер мо жа раз ліч ваць на больш пра цяг лы 

кант ракт. Так, ка лі ра бот нік упер шы ню ўлад коў ва ец ца на прад пры ем-

ства, з ім мож на за клю чыць кант ракт на год. Але да лей, ка лі паў стае 

пы тан не пад аў жэн ня пра цоў ных ад но сін, най маль нік аба вя за ны пра па-

на ваць ра бот ні ку, які не да пус кае па ру шэн няў пра цоў най дыс цып лі ны, 

кант ракт да за кан чэн ня мак сі маль на га тэр мі ну яго дзеян ня — гэ та 

зна чыць да пя ці га доў. Ка лі па за кан чэн ні пя ці га до ва га тэр мі ну най-

маль нік і ра бот нік ма юць на мер пра цяг ваць пра цоў ныя ад но сі ны, но вы 

кант ракт па ві нен быць ад ра зу на тры га ды. На мен шыя тэр мі ны кант-

рак ты бу дуць пра цяг вац ца (аль бо за клю чац ца но выя) толь кі з пісь мо-

вай зго ды ра бот ні ка. Акра мя та го, пас ля за кан чэн ня тэр мі ну дзе ян ня 

пя ці га до ва га кант рак та най маль нік мае пра ва за клю чыць з доб ра сум-

лен ным ра бот ні кам пра цоў ны да га вор на ня вы зна ча ны тэр мін.

Што да ты чыц ца пен сі я не раў, якія пра цу юць, то для боль шай аба-

ро ны іх пра воў пры зваль нен ні ў су вя зі з па ру шэн нем най маль ні кам 

за ка на даў ства аб пра цы, ка лек тыў на га да га во ра або кант рак та ра-

бот ні кам пен сій на га ўзрос ту ця пер так са ма бу дзе вы плач вац ца мі ні-

маль ная кам пен са цыя ў па ме ры трох ся рэд ня ме сяч ных 

зар плат.
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АБЕД ПА РАС КЛА ДЗЕАБЕД ПА РАС КЛА ДЗЕ
У СВК «Ма як Брас лаў скі» Брас лаў ска га ра ё на 

на жні ве шчы ру юць 18 кам бай наў, 
які мі ўжо апра ца ва на больш за ты ся чу сем сот гек та раў 
збож жа вых. Лі дзі ру юць на жні ве бра ты Мі ха іл 
і Вік тар ВАЙ ТА НЕЦ  — імі аб ма ло ча на 
з па чат ку кам па ніі больш за во сем сот тон збож жа. СТАР. 7
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