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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Реконструкция застройки 

территории в районе ул. Михалово, Алибегова. 
Жилой дом № 7 по генплану»

Сведения о застройщике.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление 

капитального строительства Запад», зарегистрированное Мингорисполкомом 
05.01.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за №192400611.

Юридический адрес: 220025, г. Минск, ул. С. Есенина, д. 4-107, тел./факс 
234-16-99, тел. 234-16-98. Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет Застройщиком 
построены и введены в эксплуатацию объекты: жилые дома № 6, 8, 10, 14 по 
ул. Каролинской; жилой дом № 4 по ул. С.Есенина; жилой дом № 14а по ул. Короля; 
жилые дома №№ 12, 16, 22 по ул. Чюрлёниса; жилой дом № 6 по ул. С. Есенина.

Цель проекта – строительство объекта «Реконструкция застройки территории 
в районе ул. Михалово, Алибегова. Жилой дом № 7 по генплану». 

Начало строительства объекта – март 2016. 
Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2016.
Государственная экспертиза проектной и сметной документации: заключение 

РУП «Госстройэкспертиза» от 30.09.2015 № 699-15/15.
Земельный участок передан коммунальному унитарному дочернему пред-

приятию «Управление капитального строительства Запад» решением Мингор-
исполкома от 22.01.2016 № 68. 

Разрешение Инспекции Госстройнадзора по г. Минску на производство 
строительно-монтажных работ – от 23.03.2016 № 2-203Ж-007/16, от 31.03.2016 
№ 2-203Ж-007/16.

Генеральный подрядчик – ОАО «Минский домостроительный комбинат» (до-
говор строительного подряда № 1-2016 от 11.03.2016).

Жилой дом запроектирован 10-этажным, односекционным в конструкциях 
серии ЗА-ОПБ крупноблочных жилых домов, с техническим подпольем, теплым 
чердаком, под лоджиями первого этажа предусмотрены хозяйственные погреба. 
Всего квартир – 100, в том числе: 1-комнатных – 41, 2-комнатных – 59. Общая 
площадь квартир – 5396,11 кв.м.

Отделка наружных стен – акриловые фасадные краски, покрытие защитно-
декоративным полимерным составом. Остекление лоджий – ПВХ с одинарным 
остеклением. Окна и балконные двери – деревянные с двухкамерным стекло-
пакетом. Предусмотрен лифт грузоподъемностью 1000 кг, мусоропровод, по-
квартирный учет холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла, устройство 
внутриквартирного пожаротушения. Квартиры оборудованы автономными по-
жарными извещателями.

Проектом предусмотрена внутренняя отделка помещений.
В состав общего имущества объекта входят лестницы, лестничные клетки, 

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кровля, технические и подвальные 
этажи, другие места общего пользования, ограждающие несущие конструкции, 
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование общедомового 
назначения, находящееся за пределами или внутри жилых помещений.

В коммунальную собственность г. Минска для переселения граждан из жи-
лых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков 
под жилищное строительство, безвозмездно передается 5,1% общей площади 
жилого дома.

Согласно решению Мингорисполкома от 03.03.2016 № 599 строительство 
жилых помещений будет осуществлено с привлечением граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям админи-
страций районов г. Минска.

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства 
предлагается 95 (девяносто пять) квартир, в том числе:

- 39 (тридцать девять) 1-комнатных общей площадью от 38,03 до 42,96 кв.м;
- 56 (пятьдесят шесть) 2-комнатных общей площадью от 56,05 до 66,66 кв.м.
Стоимость 1 кв.м общей площади объекта долевого строительства на день 

опубликования проектной декларации в текущих ценах с учетом прогнозных 
индексов для нормативной площади – 12 136 391 рубль, для площади, превы-
шающей нормативную – 15 994 462 рубля.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта 
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации 
договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, остав-
шаяся сумма – до конца строительства в соответствии с графиком платежей, 
являющимся приложением к договору.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор,
- направление администрации района г.Минска на долевое строительство,
- справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 12.04.2016 по ад-

ресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел.: (017)234-16-98, 
(044)795-44-44.

УСЕ БЕ ЛА РУС КІ СХОД 
АД БУ ДЗЕЦ ЦА Ў КРА СА ВІ КУ

Яго дак лад ную да ту вы зна чыць арг ка мі тэт
Пра гэ та па ве да міў Анд рэй КА БЯ КОЎ, прэм' ер-мі ністр 
Бе ла ру сі, на пер шым па ся джэн ні рэс пуб лі кан ска га ар-
га ні за цый на га ка мі тэ та па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 
V Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду.

— Гэ та зна ка вае па лі тыч нае ме ра пры ем ства, — лі чыць кі-
раў нік ка бі не та мі ніст раў. — Яно а зна чае са бой не толь кі ка нец 
пя ці га до ва га пе ры я ду раз віц ця кра і ны, але, з улі кам сён няш ніх 
геа па лі тыч ных і эка на міч ных рэа лій, па ча так но ва га эта пу ў 
жыц ці як на ша га гра мад ства, так і дзяр жа вы ў цэ лым.

Рас па ра джэн нем Прэ зі дэн та ство ра ны рэс пуб лі кан скі ар га ні-
за цый ны ка мі тэт па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні V Усе бе ла рус ка га 
на род на га схо ду. У ім кі раў нік дзяр жа вы па ста віў шэ раг за дач, 
ра шэн не якіх па тра буе ад ка мі тэ та апе ра тыў най су лад най пра цы, 
пад крэс ліў кі раў нік Саў мі на.

«Са мае га лоў нае — да 15 кра са ві ка мы па він ны прад ста віць 
кі раў ні ку дзяр жа вы пра ект асноў ных па ла жэн няў пра гра мы са-
цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі на 2016-2020 га ды», — 
пад крэс ліў прэм' ер-мі ністр. Па сло вах Анд рэя Ка бя ко ва, пра ект 
пра гра мы — гэ та ба за вы пра гноз ны да ку мент, у якім бу дуць 
вы зна ча ны мэ та выя ары ен ці ры і клю ча выя па ра мет ры раз віц ця 
кра і ны на бя гу чую пя ці год ку і які тра ды цый на вы но сіц ца на раз-
гляд Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду. Для яго рас пра цоў кі ство-
ра на між ве да мас ная ра бо чая гру па пад кі раў ніц твам стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by

У пра цы асамб леі Свят-
ла на Мі хай лаў на ўдзель ні ча-
ла ў скла дзе дэ ле га цыі Пар-
ла менц ка га схо ду Бе ла ру сі і 
Ра сіі ра зам з Ві та лём Бусь ко, 
стар шы нёй Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў Бе ла ру-
сі і на мес ні кам стар шы ні Пар-
ла менц ка га схо ду.

Па сло вах се на тар а, 134-я 
Асамб лея Між пар ла менц ка-
га са ю за — вель мі важ ная 
па лі тыч ная па дзея. У цы ры-
мо ніі ад крыц ця браў удзел 
прэ зі дэнт Зам біі Эд гар Лун гу. 
Асноў ны мі тэ ма мі, пра якія га-
ва ры лі пар ла мен та рыі больш 
як са 170 кра ін све ту ця гам 
ча ты рох дзён, ста лі ўдзел мо-
ла дзі ў спра вах дзяр жа вы, 
ахо ва і за ха ван не куль тур най 
спад чы ны, між на род ная бяс-
пе ка і ба раць ба з тэ ра рыз мам. 
Апош няя тэ ма на бы ла асаб лі-

вую ак ту аль насць у су вя зі з 
ня даў ні мі вы бу ха мі ў Бру се лі.

Пад час ад крыц ця асамб-
леі на шу кра і ну прад ста ві ла 
Свят ла на Ге ра сі мо віч, яна 
рас па вя ла пра ўдзел мо ла дзі 
ў пар ла менц кім ру ху. За меж-
ні кі бы лі шчы ра здзіў ле ны, ка-
лі да ве да лі ся, што ў Бе ла ру сі 
бяс плат ныя ме ды цы на, аду ка-
цыя, гурт кі і сек цыі для дзя цей, 
ство ра ны спе цы яль ны фонд 
Прэ зі дэн та па пад трым цы та-
ле на ві тых ма ла дых лю дзей.

Пар ла мен та рый пад крэс-
лі ла, што імк нен не мо ла дзі 
да дэ ма кра тыі на ту раль нае, 
і не менш на ту раль ным з'яў-
ля ец ца яе імк нен не да моц-
най дзяр жа вы, здоль най рэ-
ага ваць на су час ныя вы клі кі 
і па гро зы, эфек тыў на вы ра-
шаць са цы яль ныя праб ле-
мы. У Бе ла ру сі ця пер пра цуе 
35 ма ла дзёж ных пар ла мен-

таў, у якіх ма ла дыя лю дзі 
мо гуць ся бе пра явіць. пар-
ла мен ты бы лі ар га ні за ва ны 
па іні цы я ты ве са міх хлоп цаў і 
дзяў чат і дзей ні ча юць пры ўсіх 
аб лас ных Са ве тах дэ пу та таў 
ці пры не ка то рых ВНУ. Ужо ў 
ма ла дым уз рос це юныя пар-
ла мен цё ры рас пра цоў ва юць 
улас ныя гра мад скія пра ек ты 
і ажыц цяў ля юць іх.

«Трэ ба ад даць на леж нае, 
на шу кра і ну ў све це па зна-
юць», — дзе ліц ца ўра жан ня мі 
пар ла мен та рый. Па яе сло вах, 
удзель ні кі дэ ле га цый з Ама на, 
Фран цыі і Кі тай скай На род най 
Рэс пуб лі кі ве да юць на шу кра і-
ну, бы ва лі ў ёй і плён на су пра-
цоў ні ча юць.

У рам ках асамб леі ад-
быў ся шэ раг двух ба ко вых 
су стрэч прад стаў ні коў Бе ла-
ру сі, у тым лі ку з прэ зі дэн-
там МПС Са бе рам Чаў дху ры, 
ге не раль ным сак ра та ром 
Між пар ла менц ка га са ю за 
Мар ці нам Чун гон гам, стар-
шы нёй Па ста ян на га ка мі тэ та 
па між на род ных спра вах На-
цы я наль най асамб леі Са цы я-
ліс тыч най Рэс пуб лі кі В'ет нам 
Тран Ван Ган гам, а так са ма 
з прад стаў ні ка мі дэ ле га цый 
Ра сіі, Укра і ны, В'ет на ма, Сер-
біі, Тай лан да, Кі тая, Шве цыі, 
Поль шчы, Ама на, Тур цыі, 
Фран цыі і ін шых. Аб мяр коў-
ва лі ся перс пек ты вы двух ба-

ко ва га су пра цоў ніц тва. Асаб-
лі вая ўва га бы ла на да дзе на 
ўза е ма дзе ян ню рэ гі ё наў.

У адзін з дзён асамб леі за-
ся да ла геа па лі тыч ная гру па 
«Еў ра зія» Між пар ла менц ка-
га са ю за. На па ся джэн ні аб-
мяр коў ва лі пы тан ні са юз на га 
бу даў ніц тва, су пра цоў ніц тва 
бе ла рус кіх і ра сій скіх срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі і раз віц-
цё агуль най ін фар ма цый най 
пра сто ры, а так са ма пад рых-
тоў ку да Трэ ця га фо ру му рэ гі-
ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, які ад бу-
дзец ца ў чэр ве ні гэ та га го да 
ў Мін ску.

Ра сій скі бок пра па на ваў на-
ступ ную асамб лею пра вес ці ў 
Санкт-Пе цяр бур гу, пры во дзіў 
як ар гу мент пры га жосць го-
ра да і яго эка на міч ную пры-
ваб насць. «Ка лі сло ва да лі 
мне, вы ра шы ла прад ста віць 
Бе ла русь, рас ка за ла пра на-
шы куль тур ныя сла ву тас ці, 
ство ра ны спры яль ны для раз-
віц ця біз не су ін вес ты цый ны 
клі мат, пра спа кой на на шай 
зям лі без вой наў», — пад су-
моў вае Свят ла на Мі хай лаў на, 
якая з'яў ля ец ца чле нам Па-
ста ян най ка мі сіі па вы ву чэн ні 
во пы ту дзяр жаў на га бу даў ніц-
тва і мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
МПС СНД.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
pustavit@zviazda.by

�

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь пры ня лі ўдзел у доб ра ах вот най 
ак цыі «Ты дзень ле су — 2016», якая 
пра во дзіц ца з 2 па 9 кра са ві ка пад 
па тра на жам Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ме-
ра пры ем ства пра хо дзі ла ў За до р'еў-
скім ляс ніц тве Ла гой ска га ляс га са. 
Тут лю бы ах во чы мо жа па са дзіць 
дрэ ва, за клас ці дэнд ра парк, улас-
на руч на ства рыць алею або прос та 
да па маг чы на вес ці па ра дак у ле се.

«Ка ля 40 пра цэн таў тэ ры то рыі на шай 
кра і ны зай ма юць ля сы. Бе ла ру сы па він ны 
кла па ціц ца пра гэ тае ба гац це і не толь кі 
яго бе раг чы, але і па мна жаць. Ме на ві та ў 
гэ тым і за клю ча ец ца га лоў ная мэ та та кой 
ак цыі, — ад зна чыў Вік тар ГУ МІН СКІ, на-
мес нік стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. — Дэ пу та ты пар ла мен та заў сё ды 
ад гу ка юц ца на за клі кі Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі, і вось ужо вось мы год за пар 
мы пры ма ем удзел у гэ тым ме ра пры ем-
стве. Вель мі пры ем на ба чыць плён сва-
ёй пра цы: дрэ вы, якія дэ пу та ты па са дзі лі 
тут у 2009 го дзе, ужо вы шэй шыя за нас. 
Ка жуць, што за жыц цё ча ла век па ві нен 
па са дзіць ха ця б ад но дрэ ва — мы ж за 
дзень па са дзім ка ля 12 ты сяч!»

Сё ле та ак цыя пры све ча на 30-год дзю з 
дня ава рыі на Чар но быль скай АЭС. Доб-
ра ах вот ні кі вы са джва юць дрэ вы ў го нар 
удзель ні каў лік ві да цыі на ступ стваў ка та-
стро фы. Пла ну ец ца пра вес ці па мят ныя 
па сад кі скве раў і алей, а так са ма доб ра ў-
па рад ка ван не тэ ры то рый ме ма ры яль ных 
комп лек саў.

«Ак цыя «Ты дзень ле су» бы ла ўпер шы-
ню пра ве дзе на ў 1924 го дзе — гэ тую ін фар-
ма цыю мы знай шлі ў ар хі вах Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі, — па ве да міў Аляк сандр 

КУ ЛІК, пер шы на мес нік мі ніст ра ляс ной 
гас па дар кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. — Не-
каль кі га доў яна па спя хо ва ажыц цяў ля ла ся, 
ад нак пас ля гэ та га пра во дзіц ца пе ра ста ла. 
У 2007 го дзе мы ад ра дзі лі ме ра пры ем ства, 
якое ста ла ця пер ужо тра ды цый ным. Сім ва-
ліч на, што сён ня дрэ вы са джа юць дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў, бо ме на ві та сё ле та 
стаў паў на вар тас на пра ца ваць Ляс ны ко-
дэкс — да ку мент, у якім улі ча ны ўсе пы тан ні 
жыц ця дзей нас ці ле су».

У гэ тым го дзе ў ак цыі «Ты дзень ле су — 
2016» возь муць удзел ка ля 80 ты сяч ча ла-
век. Што год дзя ку ю чы гэ та му ме ра пры ем-
ству ства ра ец ца 24 ты ся чы гек та раў ляс ных 
куль тур — па 5 ты сяч дрэў на адзін гек тар. 
«Гэ та свед чыць пра тое, што лес у нас не 
толь кі вы ся ка ец ца, але і ста біль на ад наў ля-
ец ца», — да даў пер шы на мес нік мі ніст ра.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ

�

Пра гэ та па ве да міў Мі ха іл МЯС НІ-
КО ВІЧ, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду, на па ся джэн-
ні між ве да мас най ра бо чай гру пы па 
рас пра цоў цы Пра гра мы са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі на 
2016-2020 га ды.

— Дзей насць гру пы бу дзе на сіць ад-
кры ты ха рак тар, — пад крэс ліў спі кер 
верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен-
та. Мы ўжо па ча лі ад па вед ную ра бо ту: у 
сак ра та ры я це Са ве та Рэс пуб лі кі ад кры лі 
пра мую лі нію су вя зі, на якую мо гуць звяр-
нуц ца ўсе ахвотныя.

Між ве да мас ная ра бо чая гру па па рас-
пра цоў цы пра ек та Пра гра мы са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі на 
2016-2020 гады бы ла ство ра на па да ру-
чэн ні Прэ зі дэн та і му сіць да 15 кра са ві ка 
пад рых та ваць пра ект асноў ных па ла жэн-
няў пра гра мы. Для та го, каб пра ца бы ла 
больш эфек тыў най, у гру пе ар га ні за ва на 
ча ты ры сек цыі: мак ра эка но мі ка, фі нан-
сы і гра шо ва-крэ дыт ная па лі ты ка; іна ва-

цый нае раз віц цё; ма тэ ры яль ная вы твор-
часць; са цы яль ная па лі ты ка.

«Трэ ба пры маць ра шэн ні зы хо дзя чы з 
на цы я наль ных ін та рэ саў. У пер шую чар гу 
ў сфе ры ма тэ ры яль най вы твор час ці», — 
лі чыць пар ла мен та рый. А ка лі бу дзе 
эфек тыў на пра ца ваць рэ аль ны сек тар 
эка но мі кі, та ды бу дзе і год ны ўзро вень 
за роб каў і пен сій, срод кі на ахо ву зда-
роўя і са цы яль ныя пра гра мы ў цэ лым. 
Але за раз, на дум ку се на та ра, у пра гра-
ме шмат агуль ных слоў і ма ла кан крэт-
ных ліч баў, ня ма рэ гі я наль на га зрэ зу па 
па каз чы ках:

— Кра і на па він на ба чыць ру бя жы 2020 
го да ў кан крэт ных ліч бах, а не толь кі ў 
пры го жых тэ зі сах. Трэ ба раз лі чыць тэн-
дэн цыі раз віц ця, якая бу дзе струк ту ра 
эка но мі кі, а ме на ві та ары ен ці ры для 
апра цоў чай пра мыс ло вас ці, аг ра пра-
мыс ло ва га комп лек су, бу даў ні чай га лі ны, 
якая іх удзель ная ва га ў ва ла вым унут ра-
ным пра дук це, якім ча ка ец ца жыц цё вы і 
пен сій ны ўзро вень гра ма дзян на ка нец 
пя ці год кі, як бу дзе за бяс печ вац ца за ня-

тасць пра ца здоль на га на сель ніц тва.
Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра эка но-

мі кі Дзміт рыя КРУ ТО ГА, у блі жэй шую 
пя ці год ку эка но мі ка на шай кра і ны «за-
ха вае сваю са цы яль ную ары ен та цыю». 
«Рост рэ аль ных на яў ных да хо даў на сель-
ніц тва бу дзе прад вы зна чац ца ды на мі кай 
ВУП, пра дук цый нас цю пра цы і скла дзе 
не менш як 110% за пя ці год дзе», — за-
явіў ён. Да пра ца ва ным пра ек там пра гра-
мы пра ду гледж ва ец ца рост ВУП на 0,3% 
і рост эка но мі кі Бе ла ру сі на 10,1%, што 
ў 1,7 ра за вы шэй, чым у мі ну лыя пяць 
га доў.

Пра па но вы па пра ек це пра гра мы пры-
ма юц ца па тэ ле фо не 8-017-327-25-68. 
Па ім па ве дам лен ні мож на ра біць у 
пра цоў ныя дні з 10.00 да 20.00, па су-
бо тах — з 10.00 да 15.00. Так са ма на 
сай це Са ве та Рэс пуб лі кі бу дзе па зна-
ча ны ад рас элект рон най пош ты, на які 
мож на бу дзе на кі ра ваць ліст з ідэ я мі 
па раз віц ці кра і ны.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
pustavit@zviazda.by

УДЗЕЛ КОЖ НА ГА
бу дзе ўлі ча ны пры рас пра цоў цы пра гра мы раз віц ця кра і ны

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

НА ШУ КРА І НУ ДОБ РА ВЕ ДА ЮЦЬ У СВЕ ЦЕ
На ват у Зам біі

У Зам біі, аф ры кан скай кра і не, якая 
зна хо дзіц ца ледзь не на ін шым кан-
цы све ту ад Бе ла ру сі, пра хо дзі ла 
134-я Асамб лея Між пар ла менц ка га 
са ю за. Гэ та між на род ная ар га ні за-
цыя, якая на сва ім па чат ку бы ла 
ство ра на для вы ра шэн ня ме на ві та 
па лі тыч ных пы тан няў, а сён ня за-
клі ка на ідэй на яд наць і ка ар ды на ваць пар ла мен ты ўся го 
све ту. Пра тое, як прай шла су свет на знач ная су стрэ ча, 
«Звяз дзе» рас ка за ла Свят ла на ГЕ РА СІ МО ВІЧ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо-
ду па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні.

Ты дзень ле су — 2016Ты дзень ле су — 2016  ��Вік тар ГУ МІН СКІ: 

«МЫ ЗА ДЗЕНЬ ПА СА ДЗІМ 12 ТЫ СЯЧ ДРЭЎ!»

ПРАФ СА ЮЗ ДА ПА МОГ 
ВЯР НУЦЬ ГРО ШЫ

Пра да вец ад на го з ма гі лёў скіх ма га зі наў за ста ла ся без за-
роб ку. Пры чы на — вы яў ле ная пад час рэ ві зіі ня ста ча. Па крыў-
джа ная жан чы на пай шла шу каць праў ды ў аб лас ное аб' яд нан не 
праф са юзаў. І, як вы свет лі ла ся, не да рэм на. Юрыс ты хут ка знай-
шлі шэ раг па ру шэн няў нор маў бе ла рус ка га за ка на даў ства аб 
пра цы, якія да пус ціў най маль нік. У ад па вед нас ці з Пра цоў ным 
Ко дэк сам, ён па ві нен быў па пя рэ дзіць ра бот ні ка на конт утры-
ман ня гро шай не паз ней 2 тыд няў пас ля вы яў лен ня пры чы не най 
ім шко ды і за па тра ба ваць тлу ма чэн не. Але ён пра іг на ра ваў гэ та 
па тра ба ван не. Як і тое, што су ма спаг нан ня не па він на бы ла 
скла даць больш за 50% за роб ку. 

Жан чы на бы ла азна ём ле на са сва і мі пра ва мі, а га лоў ны пра-
ва вы ін спек тар пра цы аб лас но га аб' яд нан ня праф са юзаў Іна 
Ча ба та рэў ская да па маг ла ёй склас ці іс ка вую за яву ў суд. Але да 
гэ та га спра ва не дай шла. Най маль нік пры знаў па ру шэн ні, ад мя ніў 
за гад і вы пла ціў жан чы не за ро бак, які ёй на ле жаў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.zigulya@zviazda.by


